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FORSLAG: Optagelseskapaciteten på de gymnasiale uddannelser i Syddanmark
Til Børne og Undervisningsministeren
Regionsrådet har den 27. januar 2020 drøftet optagelseskapaciteten på de gymnasiale uddannelser i
forbindelse med, at vi skal indberette kapaciteten for skoleåret 2020/2021 til Børne- og Undervisningsministeriet med frist 1. februar 2020.
I 2019 var der en del ledig optagelseskapacitet på de almengymnasiale uddannelser i Syddanmark. I
forbindelse med indmeldingen af deres kapacitetstal for 2020 har Det forpligtende Samarbejde Fyn og
Det Forpligtende Samarbejde Sydvestjylland sat kapaciteten ned i forhold til 2019. Det Forpligtende
Samarbejde Trekantområdet har indmeldt en uændret kapacitet i forhold til 2019, og Det Forpligtende
Samarbejde Sønderjylland har sat deres kapacitet op i forhold til 2019, hvilket er udtryk for en rettelse
af en fejlindberetning i 2019. Samlet set er kapaciteten i Syddanmark dog mindre i 2020 end i 2019.
Når man sammenligner antallet af faktisk oprettede klasser i 2019 med den indmeldte kapacitet for
2020, må der dog også i 2020 alt andet lige forventes en vis ledig kapacitet, som det fremgår af tabel
1 nedenfor.
Tabel 1: Kapacitet på de almengymnasiale uddannelsesinstitutioner 2019-2020

Fyn
Trekantområdet
Sønderjylland
Sydvestjylland
RSD i alt

Optagelseskapacitet
2019 omregnet til
elever

Faktisk optag
2019

Optagelseskapacitet
2020

Ledig kapacitet 2019

3.699
2.498

3.077
2.027

3.610
2.498

622
471

Estimat på
ledig kapacitet i 2020 set i
forhold til
optagelsestal
september
2019
533
471

2.046
1.800
10.043

1.614
1.340
8.058

2.098
1.744
9.950

432
460
1.985

484
404
1.892

Kapacitetsloft på de almengymnasiale institutioner i Vejle i skoleåret 2020-2021
Af hensyn til fortsat at kunne understøtte elevgrundlaget for udbuddene i Grindsted og Tørring indstiller regionsrådet til ministeren, at de nuværende kapacitetslofter på Rosborg Gymnasium og Rødkilde
Gymnasium forlænges til og med skoleåret 2020-2021, dog således at de to gymnasier gives mulighed for den samme tekniske overbooking, der er gældende for de øvrige gymnasier der indgår i Det
Forpligtende Samarbejde Trekantområdet.
Det er således regionsrådets indstilling, at loftet på Rosborg Gymnasium defineres til 435 stxelevpladser (med en forventning om max 15 klasser og med henblik på at nå ned på 420 elever på
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første tælledag), og at loftet på Rødkilde Gymnasium defineres til 290 stx-elevpladser (med en forventning om max 10 klasser og med henblik på at nå ned på 280 elever på første tælledag).
Den samlede kapacitetssag fra regionsrådsmødet den 27. januar 2020 er vedlagt som bilag.
Venlig hilsen

Stephanie Lose
Regionsrådsformand
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