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 Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for 

almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for 
erhvervsrettet uddannelse (Mulighed for fastsættelse af lokale elevfordelingsregler) 

 
Rådet for Etniske Minoriteter er enig i den betragtning, som ligger til grund for det fremsatte 
forslag. Der er de seneste år sket en uhensigtsmæssig polarisering af eleverne på landets 
gymnasier, hvilket tydeligt bliver dokumenteret i Danmarks Evalueringsinstituts rapport fra 2018: 
”Fordeling af elever på de almene gymnasier og HF”. Den dokumenterede polarisering bidrager til 
at svække sammenhængskraften og den gensidige forståelse mellem unge med minoritetsbaggrund 
og unge, hvis familier i flere generationer har levet i Danmark.  
 
Rådet for Etniske Minoriteter er enige i, at vi har at gøre med et akut problem, og derfor er der 
forståelse for, at der i år vedtages midlertidige regler, mens et mere gennemgribende regelsæt 
forberedes. Rådet har dog som følge af vedtagelse af de midlertidige forslag en række 
kommentarer, som vi mener, skal tages i betragtning.   
 
For det første finder Rådet det uhensigtsmæssigt, at forslaget udelukkende fokuserer på fordelingen 
på STX-uddannelsen, da polariseringen ligeledes eksisterer på de øvrige ungdomsuddannelser. 
Rådet er bekymrede for, at hvis reguleringen blot indtræffer for STX, vil det flytte elevbevægelser 
til andre uddannelser, og dermed vil polariseringen antageligt fortsætte. Rådet anmoder derfor om, 
at HHX, HTX og HF bliver en del af nuværende forslag.  
 
For det andet er vi i Rådet for Etniske Minoriteter særdeles betænkelige ved, at opgaven med 
løsning af elevfordelingsproblemet fortsat overlades til de lokale fordelingsudvalg, sådan som det 
foreslås i ændringen af § 12. Det er erfaringen fra Fordelingsudvalg ØST i Region Midtjylland 
(Aarhus), som over tre år har haft mulighed for at udforme lokale løsninger, at disse 
problemstillinger ikke bliver løst lokalt, selv om de administrative muligheder er givet til 
fordelingsudvalget. Erfaringen er, at hvert medlem af fordelingsudvalget repræsenterer en selvejende 
institution og grundlæggende varetager egne interesser, når eleverne skal fordeles.  
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De overansøgte skoler er ikke villige til at fordele elever med dansk baggrund til andre skoler, fordi 
de omdømmemæssigt anses for at styrke institutionen. De lokale regler har således virket imod 
hensigten og har bidraget til at svække de gymnasier, der har en høj andel ansøgere med 
minoritetsbaggrund. Erfaringen fra Aarhus er den, at selvom der politisk har eksisteret en ordning 
for elevfordelingen, har fordelingsudvalget og regionen ikke kunne enes om spillereglerne for 
elevflytninger. De lokale regler har således ikke haft en reel effekt for elevsammensætningen.  
 
Med baggrund i denne erfaring mener Rådet for Etniske Minoriteter, at hvis man fortsat ønsker at 
placere ansvaret for elevfordelingen i det lokale fordelingsudvalg, bør der følgeligt ske en styrkelse 
af regionens muligheder for at regulere elevfordelingen mellem gymnasierne. Derudover bør 
ansvaret for administrationen af de efterfølgende elevflytninger til gymnasierne ligeledes overdrages 
til regionen.  
  

 
Med venlig hilsen 

 
Halima El Abassi 

Forkvinde for Rådet for Etniske Minoriteter 


