
 

 

 

Efterskoleforeningen • Vartov • Farvergade 27 H, 2. • 1463 København K • Tlf. 33 12 86 80 

info@efterskoleforeningen.dk • www.efterskoleforeningen.dk 

Side 1 af 2 

 

Efterskoleforeningen takker for muligheden for at kommentere på udkast til 
Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser. Vi skal beklage, at vores 
høringssvar først kommer nu, hvilket skyldes ekstra arbejde i sekretariatet i forbindelse 
med lukning af alle efterskoler pga. Coronavirus/COVID-19.  

Efterskoleforeningen kan generelt bakke op om de ændringer, som bekendtgørelsen 
lægger op til omkring optagelse på de gymnasiale ungdomsuddannelser. Vi er glade for 
de forenklinger, som lovforslaget og de tilhørende ændringer i bekendtgørelsen 
omfatter.  

Vi har to konkrete kommentarer, der begge handler om uklarhed i det formulerede:  

 

§ § 16 og 17 Optagelsesprøve og samtale 

Det fremgår af § §16 og 17, at elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, skal 
tilbydes en optagelsesprøve uanset, at det er uklart om ansøgere vil kunne optages på 
uddannelsen på baggrund af et retskrav. Det fremgår desuden, at ansøgere, der 
forgæves har søgt om optagelse, bekræfter ønsket om at fastholde sin ansøgning ved 
at tilmelde sig optagelsesprøven (i første omgang prøven medio juni).   

Som vi læser det, betyder det at en elev, der med meget stor sandsynlighed vil opnå 
retskrav ved de afsluttende prøver i 9. klasse ved at få mindst 6 i snit i de lovbundne 
prøver, er tvunget til at gå til optagelsesprøven medio juni for på den måde at bekræfte 
ønsket om at fastholde sin ansøgning.   

Vi tænker ikke, det er meningen, at en elev skal gå til optagelsesprøven medio juni, 
hvis vedkommende vurderer, at han/hun med stor sandsynlighed kan opnå retskrav 
ved de afsluttende prøver. Det vil være spild af ressourcer både for eleven og for 
prøveafholdende skole. Hvis det viser sig, at man ikke får mindst 6 i snit i de lovbundne 
prøver, kan eleven dernæst få tilbudt optagelsesprøven ultimo juni og gå til den prøve.  

Vi vil derfor opfordre ministeriet til, at man formulerer §§ 16-17 på en måde, så det 
fremgår klart, at man får tilbuddet, men ikke behøver tage imod dette tilbud for at 
bevare sin ansøgning.  

 

Børne- og Undervisningsministeriet 
Camilla.abel.trier@stukuvm.dk 
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§ 21Tidspunkt for svar på optagelsesprøven 

I forbindelse med elever, der skal til optagelsesprøve og samtale, fremgår det af § 21, 
at institutionen tidligst ved samtalens afslutning og senest to uger efter resultatet af 
optagelsesprøven foreligger, skal meddele resultatet til ansøgeren.  

For elever, der går til optagelsesprøve medio juni, vil det være forskelligt fra elev til elev 
om resultatet af optagelsesprøve og -samtale blive meddelt umiddelbart før eller efter 
de afsluttende prøver i 9. klasse. Dette vil afhænge af, hvor hurtigt opgaverne rettes og 
ansøger indkaldes til samtale. Det er nok yderst sjældent, at en elev når at få besked 
inden de sidste prøver er aflagt, men hvis det skulle ske, kan en sådan elev principielt 
set droppe de afsluttende prøver, hvilket ikke kan være hensigten.  

 

Hvis Ministeriet har spørgsmål til ovenstående, står vi naturligvis til rådighed.  

 

Venlig hilsen 

 
  
Mette Hjort Madsen 
Konstitueret vicedirektør 
Telefon 33 17 97 61 
mhm@efterskolerne.dk 

 


