
 

 

København d. 7. november 2018

Til  

Undervisningsministeriet, STUK 
Frederiksholm Kanal 26 
1220 København K 
 

Fremsendt som e-post til GTK@stukuvm.dk: ”Høring – bekendtgørelse om optagelse på gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på 
institutioner for almengymnasiale uddannelser. Danmarks Private Skoler”.  " 

 

Høringssvar udkast til bekendtgørelse om optagelse på gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsæt-
telse på institutioner for almengymnasiale uddannelser  
I høringsbrev af 10. oktober 2018 anmoder Undervisningsministeriet ved STUK om eventuelle bemærknin-
ger vedrørende ovenstående. Foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier takker for 
muligheden til at give vores synspunkter til kende.  
 
Optagelse af elever 
Foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier kan på ingen måde anerkende eller støtte 
en bekendtgørelse, der lader andre, herunder fordelingsudvalg, beslutte, hvilke elever, der skal gå på en 
privat gymnasial uddannelse. En privat gymnasial ungdomsuddannelse er et værdibaseret tilbud. Undervis-
ningstilbuddet kan være bygget på særlige holdninger, f.eks. kan skolen være bygget på et kristent grund-
lag. Derfor er det helt afgørende, at den unge, og dennes forældre, både ønsker og accepterer skolen sær-
lige grundlag, før optagelsen. Det er vigtigt, både fra den unges perspektiv og fra ungdomsuddannelsens 
perspektiv. En optagelse på en privat gymnasial ungdomsuddannelse kræver, at begge parter siger ja til hin-
anden. En privat gymnasial ungdomsuddannelse er samtidigt en uddannelse, hvortil man betaler skole-
penge. Ingen kan derfor beslutte, om en bestemt elev kan optages på uddannelsen, undtagen den pågæl-
dende private institution og den pågældende elev og dennes forældre. 
I den gældende bekendtgørelse er private gymnasiale uddannelser eksplicit undtaget fra en række regler. 
Se bl.a. §1, hvor der mange steder fremgår en regel, der gælder ”bortset fra private”. Foreningen ønsker, at 
den nye bekendtgørelse lige så utvetydigt tager hensyn til de private gymnasiale uddannelsers særlige ka-
rakter og forhold. 
 
Tidspunkt for optagelsesprøven 
Foreningen finder det helt afgørende, at dato og tidspunkt for optagelsesprøven, jf. Bilag 1, punkt 4, fast-
lægges centralt af STUK til at foregå på samme dato og tidspunkt på alle ungdomsuddannelserne. Det vil 
være helt umuligt for grundskolernes ledelser at planlægge de i forvejen pressede afgangseksamener, hvis 
elever er væk til optagelsesprøver på forskellige tidspunkter i løbet af juni. 
 
Retskrav på optagelse 
Det bliver fremadrettet et ufravigeligt krav, at man skal have taget Folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse. 
Hvis ikke, skal man til en optagelsesprøve. Dette betyder bl.a., at elever fra frie grundskoler, der er prøvefri, 
eller elever fra de internationale skoler, fx Den franske skole, hvor eleverne gennemfører den franske eksa-
men), alle skal til optagelsesprøve. Dette afspejler beklageligvis et system, der ikke anerkender skoler, hvis 
undervisning står mål med den undervisning, der gives i folkeskolen, men vælger at udnytte frihedsret-
tighederne til at evaluere eleverne på anden vis. Foreningen accepterer dog, at de modtagne uddannelser 
ønsker at teste elevernes niveau før optagelse. 



 

     

Foreningen vil benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at det mange steder ikke er slået igennem; 

bl.a. på de gymnasiale uddannelser, hos UU og selv hos Undervisningsministeriet (uvm.dk/UG.dk), at den 

nuværende optagelsesbekendtgørelses §5, stk. 2, punkt 3 (vedr. retskrav og undervisning i tysk eller fransk) 

rent faktisk tager hensyn til de frie grundskolers ret til at sammensætte undervisningstilbuddet, som de øn-

sker, så længe undervisningen står mål med den, der gives i folkeskolen. Med andre ord fremgår det fejlag-

tigt mange steder, at det er et krav, at undervisningen i tysk eller fransk er påbegyndt i 5. klasse. Forenin-

gen anbefaler, at der gøres en særlig indsats for at gøre opmærksom på, at ”stå-mål-med” også gælder på 

dette punkt. 

 
Vi uddyber gerne vores høringssvar. 

Karsten Suhr, formand 

ks@privateskoler.dk 

     

Danmarks Private Skoler 
Ny Kongensgade 15, 3. 
1472 København K 
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