
Elevfordeling til STX og HF i Aarhus

Elevfordeling i 2022

Hvis man søger et gymnasium, hvor der er flere ansøgere, end der er pladser 
til, afgør fordelingsudvalget i regionen, om ansøger kan få plads på:

 sin 1. prioritet
 sin 2.-5. prioritet
 en anden skole

Gymnasium Optager til Optager ikke til

Viby Gymnasium HF STX

AARHUS GYMNASIUM, Tilst EUX + IB STX + HF

Kilder: Børne- og Undervisningsministeriet og Region Midtjylland

Fordelingsudvalg

Et regionalt fordelingsudvalg har til opgave at fordele 
ansøgere til STX og HF for de skoler, der har flere ansøgere, 
end deres kapacitet giver mulighed for at optage.

Midlertidigt stop for optag af 1. årselever i 2022 

2022

Ansøgning og retskrav

Hvis ansøger opfylder adgangskravene og søger rettidigt i 
direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan man være 
sikker på at blive optaget på et gymnasium på den 
uddannelse, man har søgt. Men man kan ikke være sikker 
på at komme ind på et bestemt gymnasium. Større sandsynlighed for plads på et 

ønsket gymnasium tæt på ens bopæl.

https://www.rm.dk/regional-udvikling/fremtidssikrede-uddannelser-og-kompetenceloft/for-borgere/fordeling/


Elevfordeling til alle gymnasiale uddannelser i Aarhus

Ansøgning og retskrav

Hvis ansøger opfylder adgangskravene og søger rettidigt i 
direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan man være 
sikker på at blive optaget på et gymnasium på den 
uddannelse, man har søgt. Men man kan ikke være sikker 
på at komme ind på et bestemt gymnasium.

Kilder: Børne- og Undervisningsministeriet og Region Midtjylland

2023

En ansøger med ønske, som har ønsket et gymnasium som 1. prioritet, vil som udgangspunkt få 
pladsen frem for en ansøger, der har ønsket det som sin 2. prioritet.

På gymnasier i fordelingszoner fordeler et it-værktøj efter elevernes 
ønsker og sikrer samtidig en blandet elevsammensætningen
ift. forældrebaggrund.

Fordelingsudvalg

Et regionalt fordelingsudvalg har til opgave at fordele 
ansøgere til alle gymnasiale uddannelser for skoler med flere 
ansøgere, end deres kapacitet giver mulighed for at optage.

Fordelingszone

I fordelingszoner fordeles pladserne på baggrund af forældreindkomst*. 
Pladserne på institutioner i fordelingszoner opdeles i tre indkomstkategorier, og 
der trækkes lod om pladserne blandt ansøgerne i hver indkomstkategori. 
Det forventes, at bl.a. Aarhus bliver fastsat som fordelingszone.

Aarhus

*træder først i kraft til uddannelser på gymnasier med 
flere ansøgere end pladser.

Elevfordeling i 2023

Pladserne på gymnasier i fordelingszoner reserveres til ansøgere inden for tre 
forældreindkomstniveauer. Er der i forhold til gymnasiets kapacitet for mange 
ansøgere på samme indkomstniveau, trækkes der lod om pladserne. Ingen får 
imod sit ønske mere end 60 minutters transporttid til gymnasiet.

https://www.rm.dk/regional-udvikling/fremtidssikrede-uddannelser-og-kompetenceloft/for-borgere/fordeling/
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