21. september 2022

Høringssvar ang. udkast til Bekendtgørelse om ansøgning til de gymnasiale uddannelser og forrang til visse
ansøgere
Danske HF & VUC takker for muligheden for at give bemærkninger til udkast til Bekendtgørelse
om ansøgning til de gymnasiale uddannelser og forrang til visse ansøgere, som foreningen
modtog i høring d. 25. august 2022. Foreningens bemærkninger fremgår af det følgende.
Forrang gælder ikke for eftertilmeldere
Danske HF & VUC bakker op om, at visse ansøgere kan få forrang til optagelse på en bestemt
uddannelse. Foreningen er dog kritisk over for, at bestemmelserne om forrang kun gælder for
ansøgere, som søger senest d. 1. marts.
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.
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.

Det er foreningens forståelse, at der i den nye lovgivning om elevfordeling ikke er taget hensyn
til de eftertilmeldere, som måtte leve op til de samme kriterier for at opnå forrang, som gælder for de ’rettidige’ ansøgere. Det vil sige, at regionerne i deres fordeling af eftertilmeldere
ikke er forpligtet til at tage særlige hensyn til ansøgere, som kunne have samme behov for særlige uddannelsestilbud som de rettidige ansøgere, der opnår forrang.
Det kunne eksempelvis være ansøgere, der på grund af funktionsnedsættelse eller tilsvarende
vanskeligheder er forhindret i at følge undervisningen på normal vis, jf. lov om de gymnasiale
uddannelser, § 61, stk. 1 og 2.
Det er således foreningens opfattelse, at afgrænsningen af forrang til kun at gælde rettidige
ansøgere ikke fuldt ud indfrier intentionerne i den politiske aftale om elevfordeling1. Det fremgår eksempelvis af aftalen:

1

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale
Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser af 10. juni 2021.
1

”Forligskredsen er endvidere enig om, at ansøgere til de gymnasiale uddannelser,
som er på forlængede forløb, skal have forrang til at blive optaget på en afdeling,
som etablerer særlige klasser for elever på sådanne forløb.”
Denne intention indfries imidlertid ikke for eftertilmeldere.
Forslag til ændring
Det bør fremgå af bekendtgørelsen om ansøgning til de gymnasiale uddannelser og forrang til
visse ansøgere, at regionerne i deres fordeling af eftertilmeldere bør tage særligt hensyn til ønsker fra ansøgere, som opfylder de kriterier for forrang, som gælder for de rettidige ansøgere.
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