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Elevfordeling og søgemønstre 2022
Spørgsmål:
Regeringen er i gang med at ændre optagelsesproceduren for gymnasier og
erhvervsuddannelser. Fuld effekt kommer til sommer 2023.
Men allerede i sommeren 2022 er der ændringer, som starter. Hertil kommer,
at der kan være ansøgere til sommeren 2023, som vil forsøge at ændre deres
optag til 2022.
Er der på baggrund af ansøgninger her i foråret opdaget ændringer i søgemønstre mod hhv. gymnasiet, efterskoler og uddannelsesmønstre?

Svar:
I forhold til at kunne besvare ovenstående spørgsmål, opsummeres de politisk
vedtagne ændringer, som er gældende for årets fordeling 2022:
•

•
•
•

Muligheden for at fastsætte lokale elevfordelingsregler for at løse udfordringer med elevsammensætningen på en eller flere institutioner i
fordelingsudvalgets område er forlænget til også at gælde for skoleåret
2022/23. Der er ikke blevet vedtaget lokale elevfordelingsregler i Region Hovedstaden.
Ventelister på offentlige stx‐ og hf institutioner er afskaffet.
Etablering af et tilskudsloft for private gymnasier i fordelingszoner.
Et midlertidigt stop for optag i 2022 på visse gymnasier. I Region Hovedstaden drejer det sig om Herlev Gymnasium (STX/HF), Hvidovre
Gymnasium (STX), NEXT Sydkysten (STX/HHX) samt Høje‐Taastrup
Gymnasium (STX).

Med hensyn til at se på ændrede søgemønstre, er det vigtigt at understrege,
at der altid vil være ændringer fra år til år. Hvorvidt der er en sammenhæng
mellem de politisk vedtagne ændringer for elevfordelingen og ændringer i søgemønstre, er det uanset tendenser og mønstre i talmaterialet, svært drage
nogle sikre konklusioner på. Talmaterialet tager nemlig ikke udgangspunkt i
ansøgernes individuelle årsager i forhold til prioritering af ønsker, men siger
kun noget om, hvad de har søgt.
Administrationen vurderer på baggrund af årets søgetal, at der ikke kan findes
nogen ændring, der indikerer en sammenhæng mellem de politisk vedtagne
ændringer for elevfordelingen 2022 og søgningen til de gymnasiale uddannelser og 10. klasse.
Til gengæld ses en fra 2021 fortsat øget stigning i søgningen mod 10. klasse,
som forventes at have en sammenhæng med COVID-19 nedlukningen og ønsket om at gå på fx en efterskole. Dette søgemønster uddybes længere nede.
Administrationen bemærker dog, at der har været enkelte borgerhenvendelser, hvor borgere har angivet den nye elevfordelingsmodel og dens start i
2023 som årsag til, at de allerede søger en gymnasial uddannelse i år. Disse
henvendelser er der dog ikke ført nogen statistik over, hvorfor det er svært at
sige noget om omfanget af disse ansøgere.
Søgningen til ungdomsuddannelserne og 10. klasse
I nedenstående tabel ses antallet af 1. prioritetsansøgninger til ungdomsuddannelserne STX, HF, HHX, HTX og 10. klasse. I tabellen er kun medtaget
ansøgere med bopæl i Region Hovedstaden.

STX

HF

HHX

Klassetrin

2020

2021

2022

9. klasse

7447

6836

6804

10. klasse

3220

3447

3891

Total

10667

10283

10695

9. klasse

400

390

447

10. klasse

1107

1061

1033

Total

1507

1451

1480

9. klasse

1274

1242

1103
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HTX

10. klasse

Klassetrin

2020

2021

2022

10. klasse

696

711

820

Total

1970

1953

1923

9.klasse

1072

1083

921

10.klasse

437

466

438

Total

1509

1549

1359

9. klasse

6964

7691

8222

Som det fremgår af tabellen for perioden 2020-2022, så er den mest markante
ændring sket for ansøgere, der søger fra 9. klasse. For ansøgere fra 9. klasse
ses der en tendens til, at færre søger mod de gymnasiale uddannelser og i
stedet søger mod 10. klasse.
Helt konkret er der sket et fald på 643 1. prioritetsansøgere fra 9. klasse til
STX i perioden 2020-2022. Samtidig er der sket en stigning på 1258 ansøgere
fra 9. klasse til 10. klasse i perioden 2020-2022.
Samme tendens gør sig også gældende for de andre uddannelser, undtagen
HF, der har oplevet en meget mindre stigning på 47 ansøgere fra 9. klasse for
perioden 2020-2022.
Ovenstående søgemønster forventes at hænge sammen med, at mange unge
på grund af COVID-19 i 2021 søgte 10. klasse på en efterskole eller ønskede
et år mere i grundskolen, for at forbedre deres faglige eller sociale kompetencer, efter bl.a. at have været hjemsendt under nedlukningen vinteren og foråret 2021. Databanken tillod desværre ikke at skelne mellem 10. klasse på en
efterskole og 10. klasse i forbindelse med en grundskole eller lignende.
Tendensen med at søge mod 10. klasse fra 9. klasse er fortsat i 2022. Til gengæld oplever de gymnasiale uddannelser også en stigning i antallet af ansøgere fra 10. klasse, hvilket hænger fint sammen med, at ansøgerne til 10.
klasse fra 2021 nu søger de gymnasiale uddannelser.
Der kan derfor umiddelbart ikke ses nogen sammenhæng imellem søgemønstre til ungdomsuddannelserne og de politisk vedtagne ændringer for fordelingen 2022, til trods for en stigning i antal ansøgere til de gymnasiale uddannel-
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ser. Stigningen i antallet af ansøgere til de gymnasiale uddannelser skal nemlig ses i relation til sidste års søgning, hvor færre unge søgte de gymnasiale
uddannelser og nu efter endt 10. klasse søger mod de gymnasiale uddannelser.
Om data brugt til denne besvarelse:
I forhold til denne konkrete besvarelse bruges data fra uddannelsesstatistik.dk, som er Børne- og Undervisningsministeriets eget datavarehus. Konkret er der udtrukket data på ansøgere med bopæl i Region Hovedstaden og
hvad ansøgerne har søgt som 1. prioritet i årene 2022-2020. Der tages udgangspunkt i borgere, som har sendt en rettidig ansøgning 1. marts det pågældende år igennem Styrelsen for IT- og lærings digitale ansøgerportal optagelse.dk. Det er kun ansøgere, som har søgt direkte fra 9. eller 10. klasse,
som er taget med, da der ikke var opdateret data for andre ansøgere på tidspunktet for udtrækket. Data er udtrukket fredag d. 25. marts 2022.
Link til siden: ”Ansøgning og overgang til ungdomsuddannelser, Uddannelsesstatistik.dk”
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