Undervisningsministeren
Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Regional Udvikling
Erhvervsstrategier og uddannelse
Kontakt: Kia Sofie Abildtrup
kisa@rsyd.dk
Direkte tlf. 2920 1131
XX. januar 2019
Journal nr. 18/57517
Side 1/2

FORSLAG: Optagelseskapaciteten på de gymnasiale uddannelser i Syddanmark
Til Undervisningsministeren
Vi har den 28. januar 2019 i regionsrådet drøftet optagelseskapaciteten på de gymnasiale uddannelser i forbindelse med, at vi skal indberette kapaciteten for skoleåret 2019/2020 til
Undervisningsministeriet med frist 1. februar 2019. Den samlede kapacitetssag fra regionsrådsmødet
er vedlagt som bilag til dette brev.
Almengymnasiale uddannelser (stx, hf)
Der har i 2018 været en del ledig optagelseskapacitet på de almengymnasiale uddannelser i Syddanmark. Alle fire forpligtende samarbejder i regionen har i forbindelse med indberetningen af deres
kapacitetstal for 2019 sat kapaciteten ned. Når man sammenligner antallet af faktisk oprettede klasser
i 2018 med den indmeldte kapacitet for 2019, må der dog også i 2019 alt andet lige forventes en vis
ledig kapacitet, som det fremgår af tabel 1 nedenfor.
Tabel 1: Kapacitet på de almengymnasiale uddannelsesinstitutioner 2018-2019

Fyn
Trekantområdet
Sønderjylland
Sydvestjylland
RSD i alt

Optagelseskapacitet
2018
127
86

Faktisk optag
2018

Ledig kapacitet 2018

115
73

Optagelseskapacitet
2019
124
80

12
13

Estimat på
ledig kapacitet 2019
9
7

83
70
366

65
54
307

75
65
344

18
16
59

10
11
37

Udviklingen i størrelsen af ungdomsårgangene har betydning for uddannelsesinstitutionernes rekrutteringsgrundlag. Samlet set forventes kun en marginal ændring i Syddanmark fra 2018 til 2019. Den
dækker dog over lokale forskelle som det fremgår af tabel 2 nedenfor. Udviklingen er opgjort for to
aldersgrupper. Rekrutteringsgrundlaget for stx opgøres her som antallet af 15-16-årige, mens rekrutteringsgrundlaget for hf opgøres som de 16-19-årige, da elever på hf typisk er et eller flere år ældre end
elever på stx.
Tabel 2: Forventet befolkningsudvikling i relevante aldersgrupper for rekruttering til stx og hf

Fyn
Trekantområdet
Sønderjylland
Sydvestjylland
RSD i alt

Ændring i antal 15-16-årige
fra 2018 til 2019 (stx)
-1%
+2%
-2%
0%
0%

Ændring i antal 16-19-årige
fra 2018 til 2019 (hf)
-1%
+1%
-1%
-2%
-1%
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Kapacitetsloft på de almengymnasiale institutioner i Vejle
Region Syddanmark har i forbindelse med behandlingen af optagelseskapaciteten for 2019 modtaget
henvendelser fra bestyrelserne fra Grindsted Gymnasium samt Tørring Gymnasium vedrørende kapacitetsloft på de almene gymnasier i Vejle. Derudover er der modtaget henvendelser fra Det
Forpligtende Samarbejde Trekantområdet, Rosborg Gymnasium samt Rødkilde Gymnasium. Alle
henvendelser er vedlagt som bilag til ovennævnte sag i regionsrådet.
Det er regionsrådets vurdering, at følgende argumenter taler for et kapacitetsloft på de to almene
gymnasier (Rosborg Gymnasium og Rødkilde Gymnasium) i Vejle:







En analyse af Rosborgs ansøgerdata for 2016-18 viser, at et loft på 15 stx-klasser i den periode kunne have resulteret i en elevfordeling til primært Grindsted Gymnasium og Tørring
Gymnasium i størrelsesordenen 16-25 elever til Grindsted og 12-24 elever til Tørring. Det vurderes på den baggrund, at et loft på Rosborg i 2019 vil give anledning til en vis fordeling af
elever til de to gymnasier.
En analyse af Rødkildes ansøgerdata for samme periode viser, at et loft på 10 klasser i perioden 2016-18 kun i begrænset omfang ville have ført til en fordeling af elever til Grindsted og
Tørring Gymnasium. Et loft på Rødkilde vurderes dog at være en nødvendig forudsætning for
at et loft på Rosborg vil få den ønskede virkning, fordi et loft på Rødkilde vil modvirke, at ansøgere blot flyttes fra et bygymnasium (Rosborg) til et andet (Rødkilde), og fordi loftet
forventes at bidrage til at modvirke at fordelte elever ved senere lejlighed skulle søge ind på
Rødkilde Gymnasium.
Et kapacitetsloft forventes at kunne bidrage til at understøtte en fortsat opretholdelse af stx
udbuddene i hhv. Tørring og Grindsted til gavn for flertallet af unge borgere i områderne i og
omkring de to byer.
Et kapacitetsloft i Vejle af den føromtalte størrelse må fortsat forventes at give de to gymnasier tilstrækkeligt elevgrundlag til at opretholde det brede udbud af studieretninger og valgfag.

Det bemærkes, at der forventes en lille stigning i elevgrundlaget til stx i både Vejle, Billund og Hedensted i 2019, som også kan medføre en lille stigning i søgningen til Grindsted Gymnasium og Tørring
Gymnasium, og derved bidrage til flere førsteprioritetsansøgere på de to skoler. Denne stigning vil dog
muligvis blive opvejet af et fald i ansøgerantallet som konsekvens af de nye adgangskrav til stx, som
træder i kraft i 2019.
På den baggrund indstiller regionsrådet til ministeren, at der af hensyn til at understøtte elevgrundlaget for udbuddene i Grindsted og Tørring fastlægges et kapacitetsloft på Rosborg Gymnasium på 15
stx-klasser samt et loft på Rødkilde Gymnasium på 10 stx-klasser for en treårig periode gældende fra
og med skoleåret 2019-2020.
Vedlagt som bilag er en detaljeret oversigt over optagelseskapaciteten på de almengymnasiale uddannelser og de erhvervsgymnasiale uddannelser i Syddanmark i 2019.
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