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Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser
I medfør af § 6, stk. 2 og 4, § 7, stk. 2, og § 8, stk. 2, i lov om uddannelsen til studentereksamen (stx)
(gymnasieloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 860 af 5. juli 2010, § 6, stk. 2 og 4, og § 7, stk. 2, i lov om
uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 862 af 5. juli 2010, § 5,
stk. 2, 4 og 5, og § 6, stk. 3, i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk
eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 5. juli 2010, og § 12, stk. 5, og § 14, stk. 4, i lov om insti‐
tutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880
af 8. august 2011, fastsættes følgende:
Kapitel 1
Fælles regler for ansøgere til gymnasiale uddannelser
§ 1. Lederen af den institution, som en ansøger har angivet som sin første prioritet eller efter §§ 3-4 har
henvendt sig direkte til, afgør, om en ansøger kan optages på den gymnasiale uddannelse, som
vedkommende har ansøgt om som sin første prioritet, jf. dog § 5, stk. 3, og § 8, stk. 3, hvorefter afgørel‐
sen i visse tilfælde træffes af lederen af en anden institution, som udbyder gymnasial uddannelse, jf. § 7,
stk. 3, i bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af
ungdomsuddannelse.
Stk. 2. Hvis en ansøger ikke kan optages efter stk. 1 på en treårig gymnasial uddannelse (uddannelserne
til studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)), gælder afgø‐
relsen tillige samme skoleår for optagelse på den pågældende uddannelse og andre treårige gymnasiale
uddannelser på alle øvrige institutioner. Hvis ansøgeren som sin nærmeste efterfølgende prioritet har an‐
givet den toårige hf-uddannelse, afgør lederen af den institution, som ansøgeren har angivet som sin højst
prioriterede til hf-uddannelsen, om ansøgeren kan optages på uddannelsen. Denne afgørelse gælder tillige
samme skoleår for optagelse på den toårige hf-uddannelse på alle øvrige institutioner
Stk. 3. Hvis en ansøger ikke kan optages efter stk. 1 på den toårige hf-uddannelse, gælder afgørelsen
tillige samme skoleår for optagelse på den toårige hf-uddannelse på alle øvrige institutioner. Hvis ansøge‐
ren som sin nærmeste efterfølgende prioritet har angivet en treårig gymnasial uddannelse, afgør lederen af
den institution, som ansøgeren har angivet som sin højst prioriterede til denne uddannelse, om ansøgeren
kan optages på uddannelsen. Denne afgørelse gælder tillige samme skoleår for optagelse på den pågæl‐
dende uddannelse og andre treårige gymnasiale uddannelser på alle øvrige institutioner.
Stk. 4. Reglerne om optagelse på henholdsvis de treårige gymnasiale uddannelser og den toårige hf-ud‐
dannelse gælder, uanset om den pågældende uddannelse konkret tilrettelægges over flere år.
§ 2. En ansøger, der har fået besked om at være blevet optaget, skal påbegynde uddannelsen samme år.
Ansøgeren skal søge om optagelse på ny, hvis ansøgeren ikke ønsker at påbegynde uddannelsen samme
år.
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Stk. 2. Lederen af den institution, hvor ansøgeren er optaget, jf. kapitel 10, kan dog tillade, at en ansø‐
ger, der skal et år til udlandet på en uddannelsesinstitution, og som har afleveret dokumentation for opta‐
gelse på den udenlandske institution, venter med at starte til året efter, hvis det udenlandske uddannelses‐
ophold efter lederens vurdering vil dygtiggøre ansøgeren fagligt.
Skifte efter optagelse og optagelse efter ansøgningsfristens udløb
§ 3. En elev, der er optaget på en af de treårige gymnasiale uddannelser, og som ønsker at skifte til en af
de andre treårige uddannelser efter reglerne i § 11, og en elev, der har gennemført mindst 20 uger (et halvt
år) af en erhvervsuddannelse og ønsker optagelse på uddannelsen til hhx eller htx efter reglerne i § 12,
skal rette henvendelse direkte til lederen af den institution, ansøgeren ønsker optagelse på.
§ 4. En ansøger, der søger om optagelse efter ansøgningsfristens udløb eller ikke søger om optagelse i
umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan optages efter institutionens leders konkrete vurdering af
ansøgerens kvalifikationer, hvis der er ledige pladser. Hvis den pågældende ansøger er under 18 år, skal
institutionens leder dog forinden sikre sig, at vedkommende har en uddannelsesplan, jf. § 20 og § 23, stk.
3, i bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ung‐
domsuddannelse, og i den forbindelse påse, at der ikke allerede er truffet afgørelse om, at ansøgeren ikke
kan optages det pågældende skoleår, jf. § 1, stk. 2-3.
Stk. 2. Lederens afgørelse kan bl.a. basere sig på resultatet af en faglig test eller en obligatorisk optagel‐
sesprøve, jf. §§ 15-17.
Kapitel 2
Retskrav på optagelse på de treårige uddannelser til studentereksamen (stx), højere handelseksamen
(hhx) og højere teknisk eksamen (htx)
§ 5. For at få retskrav på optagelse skal ansøgeren være anset for uddannelsesparat i forhold til gymna‐
siale uddannelser, jf. bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedu‐
rer ved valg af ungdomsuddannelse, det vil sige, at ansøgeren skal have de faglige, personlige og sociale
forudsætninger, som er nødvendige for at gennemføre en gymnasial uddannelse.
Stk. 2. Retskrav på optagelse forudsætter desuden, at ansøgeren skal
1) have afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller have gennemført en undervisning, der står mål med, hvad
der almindeligvis kræves i folkeskolen,
2) have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse, det vil sige med henblik på
påbegyndelse af uddannelsen i førstkommende skoleår efter, at 9. eller 10. klasse er afsluttet,
3) have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver, jf. folkeskolelovens regler herom, herunder en
prøve i 2. fremmedsprog, dvs. fransk eller tysk, hvis eleven har haft dette som tilbudsfag, og hvis prø‐
ven er blevet udtrukket for eleven,
4) have aflagt en prøve i 2. fremmedsprog, hvis ansøgeren har haft dette som valgfag, medmindre ansø‐
geren samtidig har haft et 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) som tilbudsfag, og
5) have modtaget to til fire års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk),
heraf det sidste år frem til folkeskolens afgangsprøver.
Stk. 3. Lederen af en institution, der af Ungdommens Uddannelsesvejledning er anmodet om at foretage
en ny vurdering af, om en ansøger er uddannelsesparat i forhold til gymnasiale uddannelser, jf. § 7, stk. 2
og 3, i bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af
ungdomsuddannelse, skal først tage stilling til spørgsmålet om uddannelsesparathed efter den nævnte be‐
kendtgørelses § 8. Hvis lederen vurderer, at ansøgeren er uddannelsesparat i forhold til gymnasiale uddan‐
nelser, skal lederen tillige afgøre, om ansøgeren kan optages efter § 1. Dette kan enten ske, fordi ansøge‐
ren opfylder betingelserne i stk. 2, nr. 1-5, og dermed har retskrav på optagelse efter dette kapitel, eller på
grundlag af en konkret vurdering af ansøgerens kvalifikationer, jf. § 15.
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§ 6. For en ansøger, som søger om optagelse efter 10. klasse på en folkeskole, en ungdomsskole, en fri
grundskole, en efterskole, en husholdningsskole eller en håndarbejdsskole, er det ud over betingelserne i §
5, stk. 1 og 2, tillige en betingelse for at have retskrav på optagelse, at ansøgeren i 10. klasse har modtaget
undervisning i dansk, engelsk og matematik og herefter har aflagt enten folkeskolens afgangsprøver eller
10.-klasse-prøver i disse fag. En ansøger, der vælger at aflægge 10.-klasse-prøver i disse fag, skal for at
have retskrav på optagelse aflægge både de mundtlige og de skriftlige prøver.
Kapitel 3
Retskrav på optagelse på den toårige hf-uddannelse
§ 7. For at få retskrav på optagelse skal ansøgeren opfylde betingelserne i enten § 8 eller § 9.
§ 8. Ansøgeren skal være anset for uddannelsesparat i forhold til gymnasiale uddannelser, jf. bekendt‐
gørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddan‐
nelse, det vil sige, at ansøgeren skal have de faglige, personlige og sociale forudsætninger, som er nød‐
vendige for at gennemføre en gymnasial uddannelse.
Stk. 2. Retskrav på optagelse forudsætter desuden, at ansøgeren skal
1) have afsluttet 10. klasse efter folkeskoleloven eller have gennemført en undervisning, der står mål
med undervisningen i folkeskolens 10. klasse,
2) have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 10. klasse, det vil sige med henblik på påbegyn‐
delse af uddannelsen i førstkommende skoleår efter, at 10. klasse er afsluttet,
3) have aflagt folkeskolens 10.-klasse-prøve i dansk, engelsk og matematik, både mundtlig og skriftlig
del, i alle tre fag,
4) have aflagt folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi efter 9. eller 10. klasse eller have aflagt folkesko‐
lens 10.-klasse-prøve i fysik/kemi efter 10. klasse,
5) have modtaget to til fire års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk),
heraf det sidste år i 9. eller 10. klasse, og
6) have aflagt eller indstillet sig til en prøve i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk)
a) ved at have haft 2. fremmedsprog som tilbudsfag og aflagt prøve i dette efter 9. klasse, hvis prø‐
ven er blevet udtrukket for ansøgeren, eller
b) ved at have haft 2. fremmedsprog som valgfag til og med 9. klasse og eventuelt som tilbudsfag i
10. klasse og have aflagt prøve enten efter 9. (valgfagsprøve) eller efter 10. klasse (tilbudsfagsprø‐
ve). Elever, der aflægger prøve i 2. fremmedsprog i 10. klasse, kan kun gøre det som folkeskolens
10.-klasse-prøve og skal aflægge både mundtlig og skriftlig prøve.
Stk. 3. Lederen af en institution, der af Ungdommens Uddannelsesvejledning er anmodet om at foretage
en ny vurdering af, om en ansøger er uddannelsesparat i forhold til gymnasiale uddannelser, jf. § 7, stk. 2
og 3, i bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af
ungdomsuddannelse, afgør i forbindelse med sin stillingtagen til spørgsmålet om uddannelsesparathed ef‐
ter den nævnte bekendtgørelses § 8 på grundlag af en konkret vurdering af ansøgerens kvalifikationer, om
ansøgeren kan optages på den toårige hf-uddannelse, jf. § 15.
§ 9. En ansøger, der søger om optagelse på den toårige hf-uddannelse på baggrund af en almen forbe‐
redelseseksamen, skal for at have retskrav på optagelse
1) have søgt om optagelse i den førstkommende termin efter at have bestået alle prøverne i nr. 2 og
2) have bestået prøverne i følgende fag i almen forberedelseseksamen, jf. avu-loven:
a) dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik, alle på niveau D, samt
b) naturvidenskab og ét af fagene fransk, historie, samfundsfag eller tysk, alle på niveau G eller dero‐
ver.
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Kapitel 4
Særlige ansøgere med krav på optagelse på de treårige gymnasiale uddannelser eller den toårige hfuddannelse
§ 10. Ansøgere fra Færøerne eller Grønland, som er omfattet af den nordiske overenskomst om uddan‐
nelsesfællesskab på gymnasialt niveau, som har gennemført den færøske, henholdsvis den grønlandske
grundskole, og som efter den ansøgte institutions leders vurdering har kvalifikationer svarende til de krav,
der stilles i §§ 5-9 og §§ 11-12, har krav på optagelse på de treårige gymnasiale uddannelser og den toåri‐
ge hf-uddannelse, jf. dog stk. 5.
Stk. 2. Ansøgere fra Europaskolerne, som er oprykket i Europaskolens 5. sekundærklasse, har krav på
optagelse på de treårige gymnasiale uddannelser og den toårige hf-uddannelse, jf. dog stk. 5.
Stk. 3. Ansøgere fra Finland, Island, Norge og Sverige, som er omfattet af den nordiske overenskomst
om uddannelsesfællesskab på gymnasialt niveau, og som har kvalifikationer svarende til de krav, der stil‐
les i §§ 5-9 og §§ 11-12, har krav på optagelse på de treårige gymnasiale uddannelser og den toårige hfuddannelse, jf. dog stk. 5.
Stk. 4. Ansøgere fra andre lande har krav på optagelse på de treårige gymnasiale uddannelser og den
toårige hf-uddannelse, hvis ansøgerens skoleuddannelse i niveau kan sidestilles med en afsluttet 9. eller
10. klasse efter lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., jf. dog stk. 5.
Stk. 5. Ansøgere, som er omfattet af stk. 1-4, skal ikke opfylde betingelserne i § 5 og § 8 om aflæggelse
af folkeskolens prøver og er ikke omfattet af kravet i § 15, stk. 2, om obligatorisk optagelsesprøve, men
skal med de tilpasninger, der følger af deres særlige skolegang, opfylde de øvrige betingelser i denne be‐
kendtgørelse, herunder gøres til genstand for en konkret vurdering og en eventuel faglig test efter § 15,
stk. 1.
§ 11. En elev, der er optaget på en af de treårige gymnasiale uddannelser, og som senest ved afslutnin‐
gen af grundforløbet ønsker at skifte til en af de andre treårige uddannelser, har krav på at skifte uddan‐
nelse uden tab af tid. Eleven har ikke krav på at få plads på en bestemt institution eller på at få en bestemt
studieretning.
§ 12. En elev, der har gennemført mindst 20 uger (et halvt år) af en erhvervsuddannelse, har krav på
optagelse på en af uddannelserne til hhx eller htx ved starten af studieretningsforløbet, hvis eleven opfyl‐
der betingelserne i § 5, stk. 2, eller § 6, og hvis den ansøgte institutions leder finder, at eleven i tilstrække‐
ligt omfang har gennemført undervisning på gymnasialt niveau i dansk, matematik og engelsk.
§ 13. Ansvaret for den særlige indsats, der må påregnes, for at en elev, der skifter uddannelse efter § 11
eller § 12, kan indhente eventuelle manglende konkrete faglige færdigheder i den nye uddannelse, påhvi‐
ler eleven selv. Den institution, hvor eleven har gennemført grundforløbet eller mindst 20 uger af en er‐
hvervsuddannelse, skal vejlede eleven herom og om, hvilke faglige færdigheder eleven eventuelt vil kom‐
me til at mangle ved skiftet til den nye uddannelse.
§ 14. En elev/kursist, som har gennemført 1. eller 2. skoleår, og som efter aftale med institutionens le‐
der, jf. stk. 2, kan have op til ét års fravær fra undervisningen, har efter endt fravær krav på at fortsætte på
den samme uddannelse. Medmindre særlige forhold foreligger, har vedkommende krav på at fortsætte på
den samme institution.
Stk. 2. Institutionens leder kan indgå en forudgående aftale med eleven/kursisten om fravær fra under‐
visningen, hvis vedkommende skal på barsel, på privat studieophold i udlandet eller har tilsvarende grun‐
de til sit fravær.
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Kapitel 5
Optagelse efter konkret vurdering, herunder obligatoriske optagelsesprøver
§ 15. En ansøger til de treårige gymnasiale uddannelser og den toårige hf-uddannelse, der ikke optages
efter §§ 5-12, kan optages på grundlag af institutionens leders vurdering af de standpunktskarakterer, som
ansøgeren måtte have, eventuelle prøveresultater fra forudgående undervisning, eventuelle udtalelser om
ansøgerens kvalifikationer, og, hvis institutionen skønner det formålstjenstligt, en samtale eller en faglig
test i ét eller flere fag, jf. dog stk. 2-3.
Stk. 2. En ansøger til de treårige gymnasiale uddannelser skal til optagelsesprøve efter §§ 16-17, hvis
ansøgeren ikke har aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver, jf. § 5, stk. 2, nr. 3, jf. dog stk. 3, § 10
og § 22. En ansøger til den toårige hf-uddannelse, der ikke har aflagt de prøver, der er nævnt i § 8 eller §
9, skal til optagelsesprøve efter §§ 16-17, jf. dog stk. 3 og § 10.
Stk. 3. En ansøger, der har søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse, og som
optages på baggrund af reglerne om retskrav, jf. kapitel 2 eller 3, skal i det skriftlige svar, der er omtalt i §
22 i bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af
ungdomsuddannelse, informeres om, at retskravet bortfalder, hvis ansøgeren alligevel ikke aflægger de
krævede prøver. En ansøger, der på grund af dokumenteret sygdom ikke har aflagt en eller flere af de
krævede prøver, skal ikke af denne grund til obligatorisk optagelsesprøve, men skal i stedet aflægge den
eller de manglende prøver efter folkeskolens regler om sygeprøver.
§ 16. Den obligatoriske optagelsesprøve for ansøgere, der ikke har aflagt de prøver, der kræves efter
kapitel 2-3, skal afholdes så betids, at uddannelsesinstitutionen kan overholde de frister, der fremgår af
bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ung‐
domsuddannelse, jf. dog stk. 2. Institutionen skal på sin hjemmeside give en generel information om ind‐
hold og tilrettelæggelse af optagelsesprøven.
Stk. 2. Den ansøgte institution kan tillade, at en ansøger, der opholder sig i udlandet, først aflægger den
obligatoriske optagelsesprøve i forbindelse med undervisningens start. Institutionen skal i givet fald,
samtidig med at tilladelsen gives, orientere ansøgeren om, at ansøgeren kun kan optages, hvis optagelses‐
prøven efter institutionens skøn forløber tilfredsstillende.
§ 17. Formålet med den obligatoriske optagelsesprøve er at afprøve ansøgerens faglige viden i relevante
fag på tilsvarende måde som de prøver, jf. § 5, § 8 og § 9, som optagelsesprøven træder i stedet for.
Stk. 2. Optagelsesprøven består af delprøver i dansk, engelsk og matematik samt delprøve i enten 2.
fremmedsprog eller fysik/kemi, jf. dog stk. 3-4. Ansøgeren skal samtidig med indkaldelsen orienteres om
prøven.
Stk. 3. Ansøgere til de treårige gymnasiale uddannelser skal aflægge alle delprøverne, jf. stk. 2, på fol‐
keskolens afgangsprøves niveau. Ansøgere til den toårige hf-uddannelse skal aflægge delprøverne i
dansk, engelsk og matematik på niveau med prøverne i 10. klasse, mens delprøverne i 2. fremmedsprog
og fysik/kemi kan aflægges på folkeskolens afgangsprøves niveau.
Stk. 4. For ansøgere til pre-IB, der ønsker mulighed for at kunne fortsætte på uddannelsen til stx eller til
htx efter pre-IB, afgør den ansøgte institution, om der ud over den obligatoriske optagelsesprøve skal af‐
holdes prøver, der er særligt rettede mod pre-IB, og som skal foregå på engelsk.
Kapitel 6
Optagelse på studenterkursus eller studieforberedende enkeltfag
§ 18. Optagelse på studenterkursus kan tidligst finde sted et år efter, at ansøgeren har afsluttet 9. klasse i
folkeskolen eller gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folke‐
skolen.
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§ 19. En ansøger til gymnasial enkeltfagsundervisning kan tidligst optages et år efter, at ansøgeren har
afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen.
§ 20. Den ansøgte institution afgør ud fra en vurdering af ansøgerens kvalifikationer, om en ansøger til
studenterkursus eller studieforberedende enkeltfagsundervisning kan optages. Hvis den pågældende ansø‐
ger er under 18 år, skal institutionens leder dog forinden sikre sig, at vedkommende har en uddannelses‐
plan, jf. § 20 og § 23, stk. 3, i bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og
procedurer ved valg af ungdomsuddannelse. Institutionen indkalder ansøgeren til en optagelsessamtale,
hvis ansøgningen ikke umiddelbart giver grundlag for optagelse.
Kapitel 7
Særlige regler om optagelse på pre-IB
§ 21. En ansøger, der ønsker optagelse på pre-IB i uddannelsen til stx eller til htx, som opfylder de øvri‐
ge betingelser i denne bekendtgørelse, herunder betingelserne i §§ 5, 6 eller 10, og som efter den ansøgte
IB-institutions leders vurdering har behov for at følge en internationalt orienteret, engelsksproget gymna‐
sial uddannelse og vil kunne gennemføre den efterfølgende IB-uddannelse, kan optages på pre-IB.
Stk. 2. En elev, der er optaget efter stk. 1, har krav på at skifte til 1. år i den ordinære tilrettelæggelse af
den treårige uddannelse til stx eller til htx eller på at fortsætte på den pågældendes uddannelses 2. og 3. år
efter pre-IB, jf. dog bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Eleven har
ikke krav på at fortsætte på den institution, hvor eleven har påbegyndt eller gennemført pre-IB.
§ 22. En ansøger, der ønsker optagelse på pre-IB i uddannelsen til stx eller til htx, og som ikke opfylder
denne bekendtgørelses betingelser, men som efter den ansøgte IB-institutions leders vurdering har behov
for at følge en internationalt orienteret, engelsksproget gymnasial uddannelse og vil kunne gennemføre
den efterfølgende IB-uddannelse, har krav på optagelse på pre-IB, hvis den ansøgte institutions leder efter
en faglig samtale med ansøgeren skønner, at ansøgeren opfylder disse betingelser.
Stk. 2. En elev, der er optaget efter stk. 1, har ikke krav på at skifte til 1. år i den ordinære tilrettelæggel‐
se af den treårige uddannelse til stx eller til htx eller på at fortsætte på den pågældende uddannelses 2. og
3. år efter pre-IB.
§ 23. En ansøger kan kun tages i betragtning til pre-IB, hvis ansøgeren i sin ansøgning har angivet preIB som sit højest prioriterede uddannelsesønske.
Stk. 2. Den ansøgte institutions leder tager stilling til optagelsen af ansøgere til pre-IB, før lederen tager
stilling til optagelsen af de øvrige ansøgere.
Stk. 3. En optagelsesberettiget ansøger, der ikke optages på uddannelsen til stx i pre-IB, indgår i forde‐
lingen af ansøgere efter reglerne i kapitel 9 og 10 på lige fod med andre ansøgere og uden fortrinsret til en
bestemt institution.
Kapitel 8
Kapacitetsfastsættelse
§ 24. Alle institutioner i et forpligtende samarbejde skal senest den 1. september sende deres oplæg til,
hvor mange elever/kursister institutionen vil kunne optage det kommende skoleår (institutionens optagel‐
seskapacitet), fordelt på henholdsvis den treårige uddannelse til stx og den toårige hf-uddannelse, til det
forpligtende samarbejde, som senest den 15. september samme år skal drøfte oplæggene. Institutionerne
skal tillige oplyse den forudsætning om antal oprettede klasser, som ligger til grund for oplægget. De pri‐
vate institutioner, der ligger inden for samarbejdets geografiske område, skal samtidig sende oplysning til
samarbejdet om deres optagelseskapacitet for det kommende år.
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Stk. 2. Institutionerne i det forpligtende samarbejde skal sikre, at det samlede behov for kapacitet tilgo‐
deses bedst muligt inden for samarbejdets geografiske område.
Stk. 3. Den enkelte institution skal efter kapacitetsdrøftelsen i det forpligtende samarbejde, som institu‐
tionen er med i, og senest den 10. december forud for det kommende skoleår fastsætte institutionens opta‐
gelseskapacitet.
Stk. 4. Det forpligtende samarbejde skal senest den 15. december orientere regionsrådet om den samle‐
de optagelseskapacitet, hvad angår såvel elever/kursister som klasser, i samarbejdets geografiske område,
herunder hvordan kapaciteten er fordelt på de enkelte institutioner. Regionsrådet skal senest den 1. febru‐
ar skriftligt give Ministeriet for Børn og Undervisning besked om den samlede fastsættelse af optagelses‐
kapaciteten i regionen.
§ 25. Regionsrådet kan, jf. § 8, stk. 2, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen
voksenuddannelse m.v., indstille til børne- og undervisningsministeren, at ministeren fastlægger et mid‐
lertidigt kapacitetsloft for en eller flere institutioner.
§ 26. En institution, der udbyder uddannelsen til hhx eller til htx, fastsætter selv sin kapacitet for opta‐
gelse af elever på den pågældende uddannelse, jf. dog § 38, stk. 2, i lov om uddannelserne til højere han‐
delseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx).
Stk. 2. Den enkelte institution skal senest den 15. december orientere regionsrådet om sin optagelseska‐
pacitet, hvad angår såvel elever som klasser. Regionsrådet skal medtage disse oplysninger i den besked,
som regionsrådet senest den 1. februar skal give Ministeriet for Børn og Undervisning om den samlede
fastsættelse af optagelseskapacitet i regionen, jf. § 24, stk. 4, 2. pkt.
Kapitel 9
Fordelingsudvalg
§ 27. En institution, der udbyder den treårige uddannelse til stx eller den toårige hf-uddannelse, skal
være med i ét fordelingsudvalg, jf. § 12, stk. 2, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og
almen voksenuddannelse m.v. Fordelingsudvalget skal tillige have en til to repræsentanter for regionsrå‐
det. Fordelingsudvalget kan bestemme, at lederne af institutioner, der udbyder uddannelsen til hhx eller til
htx inden for fordelingsudvalgets geografiske område, kan være med i udvalget.
Stk. 2. Et fordelingsudvalgs geografiske område skal være sammenfaldende med det geografiske områ‐
de for det forpligtende samarbejde, jf. § 14 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og
almen voksenuddannelse m.v.
Stk. 3. Fordelingsudvalget træffer under ansvar over for regionsrådet alle afgørelser om fordeling af de
optagne ansøgere til den treårige uddannelse til stx og den toårige hf-uddannelse i overensstemmelse med
reglerne i kapitel 10.
Kapitel 10
Fordeling af optagne ansøgere
§ 28. En ansøger, som efter § 1 kan optages på den ønskede uddannelse til stx, til hhx eller til htx eller
på den toårige hf-uddannelse, optages på den institution, som ansøgeren har angivet som sin første priori‐
tet i forhold til uddannelsen, hvis der er plads (kapacitet), jf. kapitel 8.
Stk. 2. Hvis der er flere optagelsesberettigede ansøgere med første prioritet til den treårige uddannelse
til stx eller til den toårige hf-uddannelse på en institution end den optagelseskapacitet, som efter kapitel 8
er fastsat for institutionen, skal institutionens leder sende samtlige ansøgninger fra optagelsesberettigede
ansøgere til den pågældende uddannelse til fordelingsudvalget, jf. dog stk. 3. Hvis institutionen efter § 29,
stk. 2, har fået godkendt en særlig profil, kan institutionens leder afgive en begrundet indstilling til forde‐
lingsudvalget om, hvilke af ansøgerne som bør optages på institutionen på baggrund af individuelle fagli‐
ge forudsætninger, der er relevante for profilen.
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Stk. 3. Ansøgere til pre-IB, jf. § 23, stk. 3, samt elever på fireårige forløb efter gymnasielovens § 46
(eliteidrætsudøvere, som opfylder idrætslige kriterier, opstillet af Institutionen til Fremme af Dansk Elitei‐
dræt (Team Danmark), samt elever på Musikalsk Grundkursus (MGK) eller tilsvarende kursus i billed‐
kunst) kan optages på institutionen med det samme.
Stk. 4. Efter at have modtaget ansøgningerne efter stk. 2 afgør fordelingsudvalget, hvilke ansøgere der
skal optages på institutionen, jf. § 29, og hvilke der af kapacitetsmæssige grunde skal henvises til en an‐
den institution, jf. § 30. Fordelingsudvalget skal tage hensyn til foreliggende oplysninger om en ansøgers
handicap og kan i den forbindelse give ansøgerens optagelse på en institution, der er hensigtsmæssig i
forhold til det pågældende handicap, højere prioritet som fordelingskriterium end transporttiden efter §
29, stk. 1, nr. 2, og § 30, stk. 1-2.
Stk. 5. Fordelingsudvalget er forpligtet til straks at videresende en ansøgning, hvis den af kapacitets‐
mæssige grunde ikke kan imødekommes, og hvis ansøgerens efterfølgende prioriterede uddannelsesønske
ligger uden for fordelingsudvalgets funktionsområde. Ansøgningen videresendes til den institution, der er
omfattet af ansøgerens næstfølgende prioriterede uddannelsesønske.
Stk. 6. Den enkelte institution kan, når det er et hensigtsmæssigt led i sikring af en tilstrækkelig samlet
optagelseskapacitet, i forbindelse med fordelingsproceduren og efter at have rådført sig med fordelingsud‐
valget beslutte at regulere den optagelseskapacitet, som efter kapitel 8 er fastsat for institutionen, jf. dog §
25.
Stk. 7. Institutioner, der udbyder uddannelsen til hhx eller til htx, og som ikke er med i et fordelingsud‐
valg, træffer indbyrdes aftale om fordeling af overskydende ansøgere, der opfylder optagelsesbetingelser‐
ne, på den ønskede uddannelse. En institution er dog forpligtet til straks at videresende en ansøgning, hvis
den af kapacitetsmæssige grunde ikke kan imødekommes, og hvis ansøgerens efterfølgende prioriterede
uddannelsesønske ikke er uddannelsen til hhx eller til htx. Ansøgningen videresendes til den institution,
der er omfattet af ansøgerens næstfølgende prioriterede uddannelsesønske.
§ 29. Ved afgørelse af, hvilke ansøgere der skal optages på den institution, de har angivet som første
prioritet, lægger fordelingsudvalget transporttiden med offentlig transport mellem ansøgernes bopæl og
institutionen til grund, dog således, at nærtboende ansøgere, der lettere kan komme frem til fods eller på
cykel, ligeledes skal komme i betragtning. For den treårige uddannelse til stx kan fordelingsudvalget dog
af hensyn til en hensigtsmæssig klassedannelse såvel i grundforløbet som i studieretningsforløbene, jf. §
49, stk. 2, § 60, § 63 og § 64 i stx-bekendtgørelsen, med henvisning til andre ansøgeres forhåndstilkende‐
givelser om ønsket studieretning med udgangspunkt i de to fag på højeste niveau i studieretningen give
disse ansøgeres optagelse på institutionen højere prioritet, når det sker for at sikre et tilstrækkeligt og va‐
rieret tilbud af studieretninger for eleverne i det pågældende geografiske område, jf. § 14, stk. 1, i lov om
institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
Stk. 2. Ministeriet for Børn og Undervisning kan godkende, at en institution har en særlig profil med
den retsvirkning, at individuelle faglige forudsætninger hos ansøgerne, der er relevante for den særlige
profil, kan indgå som fordelingskriterium med højere prioritet end transporttiden efter stk. 1. Ansøgning
skal af institutionen indgives til fordelingsudvalget, der videresender ansøgningen til ministeriet senest
den 1. november i året før elevfordelingen sammen med en udtalelse fra fordelingsudvalget. Ministeriets
godkendelse af en særlig profil er betinget af, at institutionen har et helt særligt uddannelsestilbud både
inden og uden for rammerne af den almindelige undervisning, som bygger på særlige faglige forudsætnin‐
ger hos eleverne/kursisterne.
Stk. 3. Fordelingsudvalget kan uanset stk. 1 lade en ansøger optage på institutionen, hvis vedkommende
ikke på anden måde kan få plads på en institution inden for en rimelig geografisk afstand fra sin bopæl.
§ 30. Fordelingsudvalget skal fordele de ansøgere, der ikke optages på den institution, de har angivet
som første prioritet, (overskydende ansøgere) sådan, at deres efterfølgende ønsker imødekommes bedst
muligt. Det indebærer, at ansøgernes ønsker skal imødekommes i prioriteret rækkefølge, således at f.eks.
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anden prioritet imødekommes før tredje prioritet. Ved valg mellem flere ansøgere, der har uddannelsen på
en given institution som samme prioritet, lægges transporttiden, jf. § 29, stk. 1, 1. pkt., til grund, dog såle‐
des, at en ansøger, der ikke på anden måde kan få plads på en institution inden for en rimelig geografisk
afstand fra sin bopæl, skal optages.
Stk. 2. Er der ikke plads på nogen af de ansøgte institutioner, henviser fordelingsudvalget i stedet ansø‐
geren til en institution, hvis studieretningsudbud omfatter ansøgerens forhåndstilkendegivelser om ønske‐
de studieretninger, inden for en rimelig geografisk afstand. Ved valg mellem flere ansøgere, hvis for‐
håndstilkendegivelser om ønskede studieretninger er omfattet af en given institutions studieretningsud‐
bud, lægges transporttiden, jf. § 29, stk. 1, 1. pkt., til grund.
Stk. 3. Er det ikke muligt at henvise ansøgeren til en institution efter stk. 2 inden for en rimelig geogra‐
fisk afstand, henviser fordelingsudvalget ansøgeren til en institution, som udbyder studieretninger inden
for de hovedkategorier (kunstneriske, naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige eller sproglige stu‐
dieretninger), som ansøgerens forhåndstilkendegivelser vedrørende ønsker om studieretninger ligger in‐
den for, under hensyntagen til en hensigtsmæssig udnyttelse af kapaciteten, jf. kapitel 8.
§ 31. Regionsråd, de forpligtende samarbejder og de private institutioner, der udbyder den treårige ud‐
dannelse til stx og den toårige hf-uddannelse, og som geografisk grænser op til hinanden, skal samarbejde
om fordelingen af ansøgere.
§ 32. Kan en ansøger, der efter institutionens leders vurdering kan optages på et studenterkursus, ikke
optages på kurset af kapacitetsmæssige grunde, sender kurset ansøgerens skema videre til et andet studen‐
terkursus efter at have orienteret ansøgeren og truffet aftale med det andet studenterkursus’ leder om, at
ansøgeren kan optages på dette kursus.
§ 33. Kan en ansøger, der efter institutionens leders vurdering kan optages på et gymnasialt enkeltfag,
af kapacitetsmæssige grunde, eller fordi det ønskede fag ikke oprettes eller ikke oprettes på det ønskede
niveau på den ønskede institution, ikke optages på den ønskede undervisning på den pågældende institu‐
tion inden for en rimelig tid og en rimelig geografisk afstand, vejleder institutionen ansøgeren om andre
muligheder for optagelse på enkeltfag.
Kapitel 11
Information om undervisningstilbud
§ 34. Regionsrådet drager i samarbejde med institutionerne i de forpligtende samarbejder, institutioner,
der udbyder uddannelserne til hhx og htx, og Ungdommens Uddannelsesvejledning omsorg for, at der in‐
formeres om de gymnasiale tilbud i regionen. Informationen skal bl.a. omfatte optagelsesbetingelser, for‐
delingskriterier i forhold til den treårige uddannelse til stx og den toårige hf-uddannelse, udbud af studie‐
retninger og valgfag m.v. på de enkelte uddannelser og institutioner, de væsentligste specifikke adgangs‐
krav til de videregående uddannelser, deltagerbetaling og elev-/kursistbetaling for visse undervisnings‐
midler m.v.
Stk. 2. Oplysningerne skal findes på regionsrådets eller institutionernes hjemmesider. Orienteringen kan
endvidere finde sted i form af orienteringsmøder eller skriftligt materiale, der udsendes til bl.a. skoler og
kurser, biblioteker og jobcentre i regionen.
Stk. 3. Regionsrådet koordinerer eventuelle orienteringsmøder på institutioner i regionen og med insti‐
tutioner i tilgrænsende regioner.
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Kapitel 12
Klage
§ 35. Fordelingsudvalget skal på begæring fra en elev/kursist eller forældremyndighedens indehaver
genoptage behandlingen af ansøgningen, hvis ansøgeren ikke er tilfreds med den institution, ansøgeren er
blevet optaget på. Fordelingsudvalget er dog ikke forpligtet til at genoptage sagen mere end én gang.
Stk. 2. Anmodningen om genoptagelse skal være fordelingsudvalget i hænde senest to uger efter, at for‐
delingsudvalgte har meddelt ansøgeren sin afgørelse om fordeling.
§ 36. Eleven/kursisten eller forældremyndighedens indehaver kan klage til regionsrådet over retlige
spørgsmål i forbindelse med fordelingsudvalgets afgørelse i genoptagelsessagen. Skønsmæssige spørgs‐
mål vedrørende fordelingsudvalgets afgørelser om fordeling af ansøgerne på de enkelte institutioner, her‐
under hvilke ansøgere der af kapacitetsmæssige grunde skal henvises til en anden institution, kan ikke
påklages.
Stk. 2. Klagen skal sendes til fordelingsudvalget og skal være udvalget i hænde senest to uger efter, at
fordelingsudvalget har meddelt ansøgeren sin afgørelse.
Stk. 3. Fordelingsudvalget skal udarbejde en udtalelse i sagen og give klageren lejlighed til inden for en
uges frist at kommentere udtalelsen. Udvalget skal derefter videresende sagen, inkl. sin udtalelse og kla‐
gerens eventuelle kommentarer, til regionsrådet.
Stk. 4. Regionsrådet kan træffe afgørelse om afvisning af klagen, hvis betingelserne i stk. 2 ikke er op‐
fyldt, om fastholdelse af udvalgets afgørelse, om ændring af afgørelsen til fordel for klageren eller hjem‐
visning af afgørelsen til udvalgets fornyede behandling. Regionsrådets afgørelse kan ikke påklages til Mi‐
nisteriet for Børn og Undervisning.
§ 37. En ansøger kan klage til Ministeriet for Børn og Undervisning over institutionens leders afgørelse
om afslag på optagelse, jf. § 1.
Stk. 2. Klagen stiles til ministeriet, men skal sendes til institutionens leder. Klagen skal være lederen i
hænde senest to uger efter, at lederen har meddelt ansøgeren sin afgørelse.
Stk. 3. Institutionens leder skal udarbejde en udtalelse i sagen og give klageren lejlighed til inden for en
uges frist at kommentere udtalelsen. Lederen skal derefter videresende sagen, inkl. sin udtalelse og klage‐
rens eventuelle kommentarer, til ministeriet.
Stk. 4. Ministeriet kan træffe afgørelse om afvisning af klagen, hvis betingelserne i stk. 2 ikke er op‐
fyldt, om fastholdelse af lederens afgørelse, om ændring af afgørelsen til fordel for klageren eller om
hjemvisning af afgørelsen til lederens fornyede behandling.
Kapitel 13
Ikrafttrædelses- og overgangsregler
§ 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2012.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 694 af 25. juni 2009 om optagelse i de gymnasiale uddan‐
nelser (Optagelsesbekendtgørelsen).
Stk. 3. Den tidsfrist, der er omtalt i § 29, stk. 2, 2. pkt., gælder ikke for elevfordelingen for skoleåret
2012-13.
Ministeriet for Børn og Undervisning, den 28. februar 2012
P.M.V.
Lars Mortensen
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Afdelingschef
/ Mads Bentzen
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