
Elevoptag 2020 
- Ofte stillede spørgsmål  

Region Midtjylland har 29. januar besluttet at reducere kapaciteten på en række gymnasier i og omkring 

Aarhus, heriblandt på Favrskov Gymnasium. Det har man gjort for at ændre elevfordelingen, så ingen 

gymnasier har for stor en andel af elever med anden etnisk oprindelse end dansk. Egaa Gymnasium, Risskov 

Gymnasium, Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium, Aarhus Statsgymnasium og Skanderborg 

Gymnasium har også fået reduceret deres kapacitet. 

Dette betyder alt andet lige, at det er blevet sværere at få en plads på de nævnte gymnasier.  

På Favrskov Gymnasium vil vi fortsat have en plads til langt hovedparten af lokalområdets unge, men hvor 

vi tidligere på det nærmeste har kunnet garantere en plads, kan det i år komme til at knibe lidt mere med 

pladsen. Det giver naturligt nok anledning til nogle spørgsmål, og vi har forsøgt at give svar på flere af dem 

her. Det skal understreges, at de regler og kriterier, vi administrerer efter, er centralt fastlagte af love og 

bekendtgørelser. 

Hvis man har yderligere spørgsmål, kan man kontakte os på: gymnasiet@favrskov-gym.dk eller 8761 2400. 

 

Kan jeg være sikker på at få en plads på Favrskov Gymnasium? 

- Hvis du har søgt Favrskov Gymnasium som din 1.prioritet, er det så godt som sikkert, at vi har en 

plads til dig. Vi kan ikke garantere det 100%, men sandsynligheden er meget høj. Hvis du har os 

som 2. eller 3. prioritet, kan det være vanskeligere, og hvis du søger os efter den ordinære 

ansøgningsrunde, fx i forbindelse med, at du har fortrudt et andet valg, vil det være endnu 

vanskeligere. De begrænsninger, som Region Midtjylland har lagt på vores kapacitet, medfører 

desværre, at der opstår en betragtelig usikkerhed om pladsen på Favrskov Gymnasium for alle 

andre end 1. prioritetsansøgerne. 

Hvad skal jeg gøre for at øge sandsynligheden for at få en plads på Favrskov Gymnasium? 

- 1.prioritetsansøgerne står altid først i køen – uanset bopæl. Det vil sige, at du kan øge 

sandsynligheden ved at vælge os som 1.prioritet. Selv om man bor helt tæt på gymnasiet, vil man 

med en 2.prioritetsansøgning komme i betragtning efter alle 1. prioritetsansøgerne. 

Jeg bor relativt tæt på gymnasiet. Er jeg sikret en plads? 

- Ja, hvis du har søgt os som 1.prioritet, så er du så godt som sikker på en plads. Hvis du har søgt os 

som 2. eller 3.prioritet, kommer 1.prioriteterne før dig i køen. 

Jeg søger Favrskov Gymnasium som 1.prioritet. Behøver jeg tænke over mine andre prioriteter? 

- Du kan aldrig miste noget ved at skrive en anden og tredje prioritet på. Den førsteret, du har som 

1.prioritetsansøger, er slet ikke påvirket af andre prioriteter. Som nævnt er der en risiko – om end 

en meget lille risiko – for at man som 1.prioritetsansøger ikke kan få en plads på Favrskov 

Gymnasium, og i dette tilfælde kan det være klogt at have en 2. og måske en 3. prioritet. 

Hvad sker der, hvis jeg har søgt et andet gymnasium som 1.prioritet og Favrskov som 2. prioritet, men 

hverken kan komme ind på min 1.prioritet eller på Favrskov? 
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- I det tilfælde vil du få tilbudt en plads på det gymnasium med ledig kapacitet, som er tættest på din 

bopæl. Det er svært at sige, hvor det realistisk set kunne være, men Region Midtjyllands 

kapacitetsbegrænsninger i og omkring Aarhus peger på, at det meget vel kunne være i Paderup, i 

Bjerringbro, i Tilst eller i Viby. Som nævnt afhænger det af din bopæl, men vi forventer ikke 

umiddelbart ledig kapacitet så mange andre steder. 

Hvordan er situationen omkring elevfordeling i Aarhus? 

- Der er kommet kapacitetsbegrænsninger på flere af de aarhusianske gymnasier, fx Aarhus 

Katedralskole, Marselisborg Gymnasium, Risskov Gymnasium, Egaa Gymnasium og Aarhus 

Statsgymnasium. Samtidig skal disse gymnasier nu optage flere elever fra boligområder, som de 

normalt ikke optager særligt mange elever fra. Det vil sige, at det vil blive relativt svært at få en 

plads på disse gymnasier, som vel at mærke for fleres vedkommende i forvejen havde for få 

pladser.  

 

 

(PS: formelt set afventer kapacitetsfastsættelsen stadig ministerens endelige afgørelse) 


