
 

 

BILAG: FORDELINGSUDVALGETS AFGØRELSE OM ENDELIG FORDELING 

 
Afgørelse 

 

Det har ikke været muligt at reservere plads til dig på dit 1. prioritetsønske, da du har længere transportafstand end dem, 

som har fået plads på skolen – eliteidrætselever undtaget, jf. nedenfor. 

 

Fordelingsudvalget har i prioriteret rækkefølge undersøgt mulighederne for at reservere plads til dig på et af dine 2.-5. 

prioritetsønsker, jf. nedenfor. 

 

Hvis du har fået reserveret plads på: 

Et af dine 2.-5 prioritetsønsker, har du fået reserveret plads på den skole, som først i din rækkefølge af ønsker, har kunnet 

optage dig.  

Et gymnasium, som du ikke selv har ønsket, skyldes det, at det ikke har været muligt at indfri et af dine ønsker, jf. 

nedenstående regler. Pladsreservationen på dette gymnasium indebærer en max transporttid på 60 min. jf. nedenfor. 

 

Den skole, som du er fordelt til, har samtidig hermed sendt et brev til dig om, at du har fået reserveret plads på skolen. For 

at blive optaget på den uddannelse, hvor du har fået reserveret plads, skal du leve op til de krav, der fremgår af vedlagte 

bilag fra Undervisningsministeriet. 

 

Fordelingsprocedure 

 
Fordelingen af elever til gymnasiet er sket efter transportafstand på vej med undtagelse af evt. eliteidrætsudøvere. Alle 

elevers transportafstand er opgjort efter Google Maps, som både opgør vejafstanden, såfremt man går, cykler eller kører bil. 

Hver enkelt elevs kortest mulige afstand er lagt til grund for vurderingen af elevens transportafstand til skole. 

Fordelingsudvalget lægger ikke elevens egne eller andre søgemaskiners opgørelse af vejafstand til grund for vurderingen af 

afstanden. 

 

Fordeling til 1. prioritetsønsker: De elever, som har kortest transportafstand til deres 1. prioritet, er blevet fordelt til gymnasiet 

indtil det er fyldt. Øvrige elever er blevet omfordelt.  

 

Fordeling til 2.-5. prioritetsønsker: De elever, som har kortest transportafstand til fx deres 2. prioritet er fordelt til gymnasiet, 

hvis det har plads til andre end 1. prioritetsansøgere. Transportafstanden er vurderet i forhold til de ansøgere, som har 

prioriteret skolen lige højt. Derfor er alle førsteønskers transportafstand sammenlignet for sig, alle 2. prioriteters for sig osv. 

Der kan derfor sagtens være fordelt 1. prioriteter til skolen, selvom deres transportafstand til skolen er længere end 2. 

prioritetsønskers transportafstand.  

 

Fordeling til ikke ønsket gymnasium: Pladsmangel på prioriterede skoler medfører, at nogle elever er fordelt til gymnasier, 

som eleverne ikke selv har ønsket. Fordelingsudvalget har herved taget hensyn til, at gymnasiet har ledige pladser, samt at 

elevens transporttid er rimelig og ikke over 60 min. 

 

Fordelingen og afgørelserne er foretaget i henhold til Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale 

uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. jf. optagelsesbekendtgørelsen.  

 

Du kan læse mere om fordelingen og fordelingsudvalgene, genbehandling og meget mere på  

https://www.regionh.dk/uddannelse/gymnasium-og-hf/Sider/default.aspx  . Her kan du også læse om de særhensyn, som 

fordelingsudvalget ifølge lovgivningen må og ikke må lægge til grund for afgørelsen. 

 
Klagevejledning 
  
Du kan få din sag genbehandlet, såfremt du senest den 14. maj 2019 udfylder en klage. Du kan ikke klage efter den 14. 

maj 2019. 

  

Du klager ved at gå ind på Region Hovedstadens hjemmeside www.regionh.dk. På hjemmesidens forside finder du 

overskriften: ”Sådan klager du over tildelt gymnasium eller HF”. Den klikker du på og du kommer så ind på den side, hvor du 

kan skrive din klage. Du kan kun klage på denne måde. Husk at stave dit navn rigtigt og at skrive dit telefonnummer og  

e-mailadresse samt cpr.nr. korrekt. 

  

https://www.regionh.dk/uddannelse/gymnasium-og-hf/Sider/default.aspx
http://www.regionh.dk/


 

 

Du får en elektronisk kvittering for din klage, når den er registreret. Du kan skrive flere klageblanketter, men du får kun en 

kvittering første gang, du skriver. Skriver du flere gange, opdateres din klage med tilføjelserne. 

  

Afgørelsen af din genbehandlingssag bliver den 24. maj 2019 sendt til din e-boks. 


