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OPTAG: Flere unge kom ind på deres 1. prioritet i
Nordsjælland end i regionen som helhed.
NORDSJÆLLAND: Unge i folkeskolens afgangsklaser, der
har søgt om optagelse på almene gymnasier eller hf i
Region Hovedstaden fik den 30. april via e-boks svar på,
om de har fået reserveret foreløbig plads på deres
førsteprioritet.

2 sider

I hele hovedstadsregionen er 9758 unge -svarende til 88,7
procent kommet ind på det gymnasium, de har angivet som 1. prioritet. I
Fordelingsområde Nordsjælland har 2467 ud af 2627 fået deres førsteprioritet opfyldt,
hvilket svarer til 94 procent.
Seks procent er altså blevet henvist til et gymnasium længere nede på deres
prioriteringsliste.
Formand for Fordelingsudvalget Nordsjælland, Allerød-rektor Kirsten Schiellerup,
oplyser, at set i forhold til sidste år har færre elever i Nordsjælland fået opfyldt deres
første ønske i forhold til sidste år.
-Det er altid træls og synd for eleverne, der har lagt stor betydning i deres valg og har
forsøgt at ramme det helt rigtige. Men vore erfaring viser, at man bliver glad for det
gymnasium, man så kommer til at gå på, siger hun.

To trækplastre
I Nordsjælland er det især Frederiksborg Gymnasium og Espergærde Gymnasium, der
må afvise unge, som har ha de to steder som førsteprioritet.
Frederiksborg Gymnasium optager 450 elever og må afvise 68, mens Espergærde
optager 390 og må afvise 45 unge.
-Flere har søgt det almene gymnasium, stx, end sidste år. Så prognoserne har ikke
holdt stik. Det kan være en tilfældighed, men det er en nærmere analyser værd, siger
Kirsten Schiellerup.
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At prognoserne ikke passede er især tilfældet i Helsingør-området. Her havde
politikerne i Region Hovedstaden tilbage i februar i år besluttet at indstille til
Undervisningsministeriet at der blev lagt et lo for optaget på Helsingør Gymnasium,
der således kun måtte oprette otte nye klasser, selvom skolen havde meldt ni klasser
ind. Da de reelle ansøgertal så viste, at der var elever til ni klasser på gymnasiet, og at
eventuelt afviste elever ville få langt til et alternativt gymnasium, fordi Espergærde
Gymnasium var mere end velsøgt, så blev lo et fjernet e er anmodning fra
Fordelingsudvalget for Nordsjælland.
-Der blev fundet en pragmatisk og fleksibel løsning.
Når prognoserne ikke passer, så må man finde en løsning, siger Kirsten Schiellerup.

Særlige profiler
Selv om langt de fleste unge optages på deres 1. prioritet, er der i år flere unge der
optages på 2. - 5. prioritet eller fordeles til gymnasier, de ikke selv har søgt. Årsagen er
en overraskende stor søgning, samt at unge i modsætning til tidligere ikke i samme
grad vælger et gymnasium tæt på deres bopæl.
De tiltrækkes blandt andet af gymnasier med særlige profiler og gymnasier tæt på de
større byer -og her er der ikke plads til alle kan få plads.
-Der er mange ansøgere i år, og det er helt forventet at lidt flere bliver fordelt til deres
anden til femte prioritet, og til gymnasier de ikke selv har søgt. Søgemønstret har også
ændret sig, og på en række gymnasier er der et lo over, hvor mange elever de kan
optage. Men det er væsentligt at forstå, at lo over antallet af ansøgere er vigtigt, hvis
vi fortsat ønsker lokale gymnasietilbud til de unge i hele regionen, siger Lars Gaardhøj
(S), formand for udvalget for forskning, innovation og uddannelse i Region
Hovedstaden.
Han understreger, at han har stor forståelse for de unge der bliver sku ede over at
blive tilbudt plads på et gymnasium, de ikke selv har søgt, men håber og tror de unge
vil blive glad for det tilbud, de får i stedet.

FAKTA Optag på gymnasier: 1. prioritetsøgninger (optaget)
Allerød: 278 (261) Birkerød: 200 (198) Egedal: 252 (244) Espergærde: 435 (390)
Frederiksborg: 518 (450) Frederikssund: 124 (117) Frederiksværk: 123 (122) Helsingør:
233 (230) Rungsted: 257 (254) Marie Kruses Skole: 123 (122) NGG: 39 (38) Kilde: Region
Hovedstaden.
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Søgning til stx
10.996 har søgt stx i Region H som 1. prioritet Der var 11.159 pladser på stx i Region H
17 gymnasier har fået flere ansøgere, end der var plads til at optage 6738 søgte disse
gymnasier og er blevet fordelt af et fordelingsudvalg 9758 har fået plads på deres 1.
prioritetsønske (88,7 procent) 660 har fået plads på deres 2. - 5. prioritetsønske (6
procent) 472 ansøgere har fået plads på et gymnasium, de ikke selv har søgt (4,3
procent) 279 ud af 472 henviste bor i København eller Frederiksberg kommuner (59
procent) Kilde: Region Hovedstaden.
Helsingør Gymnasium har alligevel fået mulighed for at oprette ni og ikke otte nye
1. g klasser næste år. Foto: Allan Nørregaard
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