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1. juli 2022 
 

 

Høringssvar ang. udkast til Bekendtgørelse om kapaci-
tetsfastsættelse, zoner og profilgymnasier for de gymna-
siale uddannelser 

 
Danske HF & VUC takker for muligheden for at give bemærkninger til udkast til Bekendtgørelse 
om kapacitetsfastsættelse, zoner og profilgymnasier for de gymnasiale uddannelser, som for-
eningen modtog i høring d. 16. juni 2022. 
 
Foreningens bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse fremgår af det følgende. 
 
Kriterier for fordeling af eftertilmeldere 
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslag nr. L 157 af 31. marts 2022 om kapacitetsfast-
sættelse og elevfordeling på de gymnasiale ungdomsuddannelser:  
 
”Regionerne vil ved fordelingen af eftertilmeldere, som er 20 år eller over, og som har søgt 2-
årig hf på et VUC, skulle tilstræbe at fordele dem til et VUC inden for 60 minutters transporttid, 
i det omfang det er muligt.” 
 
Det fremgår videre af bemærkningerne til ændringsforslag til L 157, fremsat af børne- og un-
dervisningsministeren: 
 
”Det er bl.a. hensigten at fastsætte nærmere regler om, at regionerne, når de skal hæve kapa-
citeten på en institution eller afdeling for at få plads til en ansøger, kan lade andre hensyn veje 
tungere, end at ansøgeren skal placeres på den institution eller afdeling, hvor ansøgere får kor-
test transporttid. Det kan fx være hensynet til (…), at ansøgere til 2-årig hf, som er 20 år eller 
mere, får plads på et VUC (voksenuddannelsescenter), hvis ansøgeren har ønsket 2-årig hf på 
et VUC som førsteprioritet.” 
 
Endelig fremgår det af udkastet til Bekendtgørelse om kapacitetsfastsættelse, zoner og profil-
gymnasier for de gymnasiale uddannelser, som nærværende høringssvar angår: 
 
”Regionsrådet kan hæve kapaciteten på en institution eller afdeling, jf. § 11 j, stk. 2, 5. pkt. i lov 
om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., såfremt 
regionen i helt særlige tilfælde vurderer, at et eller flere af følgende hensyn bør tillægges større 
vægt end hensynet til ansøgerens kortest mulige transporttid: 
(…) 
4) Hensynet til fordele ansøgeren til et voksenuddannelsescenter (VUC), såfremt ansøgeren er 
over tyve år og har prioriteret den toårige uddannelse til hf-eksamen på et sådan som sit høje-
ste prioriterede uddannelsesønske.” 
 
Det er Danske HF & VUC’s vurdering, at formuleringen i udkastet til bekendtgørelse om, at 
hensynet til at fordele eftertilmeldere på 20 år og derover til et VUC i ’helt særlige tilfælde’ kan 
veje tungere end hensynet til transporttid er en indsnævring af mulighederne for at vægte 
hensynet til ansøgere på 20 år og derover tungere end hensynet til transporttid set i forhold til 
de oven for citerede formuleringer fra lovforslag og ændringsforslag om elevfordeling. Det 
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fremgår således ikke af ændringsforslaget til lovforslag L 157, at hensynet til at fordele eftertil-
meldere på 20 år og derover til et VUC er afgrænset til ’helt særlige tilfælde’. 
 
Samtidig er Danske HF & VUC bekymret over, at der ikke er fastsat nærmere retningslinjer for, 
hvordan transporttid og de øvrige mulige hensyn ved fordeling af eftertilmeldere skal vægtes 
over for hinanden. Det kan medføre en uensartet praksis på tværs af regioner og dermed stille 
de enkelte ansøgere og institutioner forskelligt på tværs af regioner. 
 
Forslag til ændring 

• Formuleringen ’i helt særlige tilfælde’ bør udgå af bekendtgørelsen. Samtidig bør det 
beskrives, hvordan mulige hensyn ved fordeling af eftertilmeldere skal vægtes af den 
enkelte region. 

 
Ansøgere uden retskrav på optagelse 
Ansøgere uden retskrav på optagelse på den 2-årige hf skal igennem en optagelsessamtale og 
en standardiseret vurdering af deres faglige, sociale og personlige forudsætninger, før de kan 
optages på uddannelsen. Optagelsessamtalen og den standardiserede vurdering foretages af 
den enkelte uddannelsesinstitution. I dag foretages samtalen og vurderingen løbende efter ud-
løbet af ansøgningsfristen d. 1. marts. 
 
Det fremgår af udkastet til bekendtgørelse, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet senest d. 
15. maj meddeler den enkelte institution størrelsen af institutionens endelige kapacitet. Dan-
ske HF & VUC er bekymret for, at det betyder, at optagelsessamtaler og standardiserede vur-
deringer fremover først kan foretages efter d. 15. maj.  
 
Det vil i så fald betyde, at institutionernes arbejde med at gennemføre samtaler og vurderinger 
vil skulle gennemføres over en kortere periode end i dag. For institutioner med mange ansø-
gere uden retskrav på optagelse vil det være en betydelig administrativ byrde. Samtidig vil det 
være til ulempe for ansøgere uden retskrav på optagelse, idet de i så fald skal vente længere 
tid på at få svar på, om de kan optages på den 2-årige hf, end de skal i dag. 
 
Forslag til ændring 

• Optagelsessamtale og standardiseret vurdering af ansøgere til den 2-årige hf uden 
retskrav på optagelse bør kunne gennemføres tidligere end d. 15. maj. 

 
Eftertilmeldere og kapacitetsfastsættelse 
Det fremgår af udkastet til bekendtgørelse, at de enkelte institutioners kapacitet fastlægges på 
baggrund af den beregningstekniske kapacitet, som svarer til det forventede antal ansøgere 
det kommende skoleår. Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, om det forventede antal eftertil-
meldere tæller med i det samlede antal forventede ansøgere. 
 
I 2021 var der samlet set 2.044 1. prioritetsansøgere til toårigt hf på de fem VUC-institutioner 

med flest elever på den toårige hf, jf. tabel 1. 48 pct. af disse, svarende til 978 ansøgere, var 

eftertilmeldere, mens 52 pct. søgte senest d. 1. marts. 
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Tabel 1. 1. prioritetsansøgere til toårigt hf på udvalgte VUC’er, 2021. 

Rettidige ansøgere* Eftertilmeldere** Ansøgere, total 

1.066 (52 pct.) 
 

978 (48 pct.) 2.044 (100 pct.) 

Anm.: Tabellen omfatter 1. prioritetsansøgere i 2021 til de fem VUC-institutioner med flest elever på 
den toårige hf i 2020 (HF & VUC Fyn, Herning HF og VUC, KVUC, HF&VUC KBHSYD samt Randers HF & 
VUC). 
* Rettidige ansøgere er ansøgere, som søger senest d. 1. marts.  
** Eftertilmeldere er ansøgere, som søger senere end d. 1. marts. 

De enkelte VUC-afdelinger har en interesse i at kende deres forventede kapacitet så tidligt som 

muligt inden begyndelsen af et nyt skoleår, så afdelingerne bedst muligt kan planlægge be-

manding mv. Hvis det forventede antal eftertilmeldere ikke tælles med i den indledende kapa-

citetsfastsættelse, kan det give et kunstigt lavt billede af det forventede ansøgertal til VUC’er. 

Ovenstående er tidligere anført i forbindelse med foreningens høringssvar af 14. februar 2022 

ang. lovforslag om kapacitetsfastsættelse og elevfordeling på de gymnasiale ungdomsuddan-

nelser. 

Forslag til ændring: 

• For at sikre institutionernes mulighed for planlægning af det kommende skoleår og et 

mere retvisende billede af det forventede ansøgertal bør det forventede antal eftertil-

meldere tælles med i det samlede antal forventede ansøgere til den enkelte institu-

tion. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC 
Ulla Koch, formand for Danske HF & VUC (Bestyrelserne) 


