Forretningsorden gældende fra skoleåret 2018/2019
§1
Retsgrundlag:
Fordelingsudvalgene i Region Sjælland er nedsat af Regionsrådet og udfører deres opgaver i
henhold til:
 BEK nr. 108 af 4. februar 2016 "Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser" (Optagelsesbekendtgørelsen)
 LBK nr. 750 af 21. juni 2016 ”Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale
uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.”
 BEK. nr. 839 af 30. juni 2014 ”Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner, og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse”
 BEK. Nr. 1173 af 3. november 2014 ”Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse”.
§2
Fordelingsudvalgenes områder:
Der er nedsat et fordelingsudvalg for hvert af de geografiske områder, som er dækket af et
godkendt forpligtende samarbejde i henhold til §14 i den almengymnasiale institutionslov
(”Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.”).
a. Fordelingsudvalg Roskilde:
Greve Gymnasium, Himmelev Gymnasium, Køge Gymnasium, Roskilde Gymnasium,
Roskilde Katedralskole, Solrød Gymnasium og VUC Roskilde.
b. Fordelingsudvalg Storstrøm:
Herlufsholm Skole, Maribo Gymnasium, Nakskov Gymnasium og HF, Nykøbing Katedralskole, Næstved Gymnasium og HF, Vordingborg Gymnasium og HF, VUC Storstrøm,
ZBC Næstved og Vordingborg, EUC Sjælland Næstved og CELF.
c. Fordelingsudvalg Vestsjælland:
Høng Gymnasium og HF, Kalundborg Gymnasium, Midtsjællands Gymnasium, Odsherreds Gymnasium, Sorø Akademis Skole, Slagelse Gymnasium, Stenhus Gymnasium,
Nordvestsjællands HF og VUC, VUC Vestsjælland Syd.
§3
Medlemmer og konstituering:
Fordelingsudvalgenes medlemmer er den øverste leder af de nævnte uddannelsesinstitutioner og 2 repræsentanter for Region Sjælland. Er den øverste leder forhindret kan uddannelsesinstitutionen lade sig repræsentere ved stedfortræder.
Hvert udvalg vælger en formand. Udvalgene sekretariatsbetjenes af Region Sjælland.
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§4

Fordelingsudvalgets opgaver:

Stk. 1: Den øverste leder af den institution, som ansøgeren har angivet som sin 1. prioritet,
afgør, om ansøgeren har retskrav på optagelse i henhold til reglerne i Optagelsesbekendtgørelsen.
Stk. 2: Fordelingsudvalget træffer alle afgørelser om fordeling af de optagne ansøgere til den
treårige stx-uddannelse og den toårige hf-uddannelse i overensstemmelse med reglerne i Optagelsesbekendtgørelsen.
Dette indebærer blandt andet følgende hovedprincipper for fordelingen af ansøgere:


En ansøger, som efter institutionens øverste leders afgørelse kan optages på den ønskede
uddannelse, optages på den skole, som ansøgeren har angivet i sin 1. prioritet, hvis der er
plads i henhold til skolens optagelseskapacitet. Skolernes optagelseskapacitet fastlægges
en gang årligt af de forpligtende samarbejder og godkendes af hhv. Regionsråd og Undervisningsministeriet.



Hvis der er flere optagelsesberettigede ansøgere med 1. prioritet til en uddannelse på en
skole, end skolen har kapacitet til at optage, skal skolens øverste leder sende samtlige ansøgninger fra optagelsesberettigede ansøgere til den pågældende uddannelse til fordelingsudvalget, som skal afgøre, hvilke ansøgere fordelingsudvalget af kapacitetsmæssige
grunde skal henvise til en anden skole.



Ved afgørelse af, hvilke ansøgere der skal optages på den institution, de har angivet som
1. prioritet, lægger fordelingsudvalget afstanden via vejnettet mellem ansøgerens bopæl
og institutionen til grund. Dem der bor tættest på institutionen, bliver optaget først. Hvis
en ansøger ikke på anden måde kan få plads på et andet gymnasium eller en anden prioriteret ungdomsuddannelse inden for 60 minutters transporttid med offentlig transport,
skal vedkommende optages på sin første prioritet, såfremt denne er ansøgerens nærmeste. Ved beregning af transporttid med offentlig transport indgår op til 5 kilometers cykling.



For i videst muligt omfang at sikre ansøgerne optagelse på den skole, som er angivet i ansøgerens 1. prioritet, kan fordelingsudvalget anmode den pågældende skole i forbindelse
med fordelingsproceduren om at opskrive sin kapacitet for indeværende skoleår. En evt.
opskrivning skal ske inden den endelige frist for optagelseskapacitet. Regionsrådet orienteres om opjusteringen.



Ingen ansøgere, der søger optagelse på de gymnasiale uddannelser, har krav på at få opfyldt sine ønsker, uanset hvor mange eller få af de mulige prioriterede ønsker eleven har
udfyldt.



Ansøgere der har søgt efter ansøgningsfristens udløb eller ikke har søgt om optagelse i
umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse, som har søgt så sent, at de ikke er indgået i
fordelingen af ansøgere, har ikke krav på at få en uddannelsesplads. Dog kan den institution, de har søgt, godt vælge at optage dem alligevel, hvis institutionens leder mener at
have plads. I så fald er lederen ikke begrænset af den optagelseskapacitet, som er fastsat
for institutionen. Lederen kan finde plads på flere måder:
1. ved at konstatere, at en allerede optaget og fordelt ansøger alligevel ikke ønsker at benytte sin plads,
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2. ved at beslutte at ville acceptere en højere ”overbookning” i de klasser, der oprindelig
er forudsat oprettet, i forhold til at kunne leve op til reglerne om det fleksible klasseloft (i forventning om frafald inden tælledagen) eller
3. eller ved at beslutte at ville oprette en yderligere klasse end oprindelig forudsat.
Ved oprettelsen af en yderligere klasse til ”for sene” ansøgere, er det kun ”for sene” ansøgere, som må optages i klassen. Derfor må evt. ledige pladser i den nye klasse af ”for sene”
ansøgere ikke fyldes op med ansøgere, som har søgt rettidigt og én gang er blevet fordelt.
Det er heller ikke tilladt at ”overbooke” klasserne med ansøgere, som har søgt rettidigt, og
én gang er blevet fordelt. Det er alene tilladt at optage ansøgere fra skolens venteliste,
som én gang er blevet fordelt, hvis der opstår en ledig plads som følge af, at en ansøger
springer fra.
For yderligere detaljer henvises til fordelingsudvalgets retsgrundlag – jf. §1.
Stk. 3: Fordelingsudvalget skal på begæring fra en ansøger eller forældremyndighedens indehaver genoptage behandlingen af ansøgningen, hvis ansøgeren ikke er tilfreds med den institution, ansøgeren er blevet optaget på i overensstemmelse med reglerne i Optagelsesbekendtgørelsen.
§4

Fordelingsudvalgenes møder:

Stk. 1: Efter oplæg fra sekretariatet fastlægger formanden tid, sted og dagsorden for fordelingsudvalgsmøderne.
Stk. 2: Fordelingsudvalgets formand og sekretariatet udarbejder forud for fordelingsudvalgsmøde et udkast til plan for fordelingen af ansøgere til stx og hf. Planen omfatter en foreløbig fordeling af ansøgere, der optages i overensstemmelse med deres 1. prioritet, ansøgere
der fordeles til andre skoler i fordelingsudvalgets område, og ansøgere der fordeles til andre
optagelsesområder. Planen indeholder tillige en vurdering af, hvor mange ansøgere der evt.
kan tilføres fordelingsudvalgets område fra andre optagelsesområder.
Ved fordelingsudvalgsmødet behandler udvalget udkastet til overordnet fordelingsplan og
træffer på den baggrund beslutning om principperne for den endelige fordeling.
I forbindelse med fordelingsudvalgsmødet fastsættes tidspunkt for møde, hvor genoptagelsessager – jf. §3, stk. 3 – behandles. Fordelingsudvalget behandler genoptagelsessagerne i
henhold til reglerne i Optagelsesbekendtgørelsen.
Stk. 3: Fordelingsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de deltagende uddannelsesinstitutioner og regionen er repræsenteret i mødet.
Stk. 4: Fordelingsudvalgets beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der udarbejdes et beslutningsreferat, hvor
indholdet af beslutningerne er gengivet.
Stk. 5: Formanden leder møderne og træffer afgørelse i alle spørgsmål om forhandlingernes
forløb herunder om gennemførelse af afstemninger og om beslutningernes indførelse i referatet.
Stk. 5: Et medlem, som har stemt imod en beslutning, har ret til kortfattet at få sin afvigende
mening tilført referatet.
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§8
Godkendelse og evaluering:
Ovenstående forretningsorden er godkendt på et fælles møde mellem de tre fordelingsudvalg
d. 23. maj 2017 og offentliggøres på institutionernes og Region Sjællands hjemmesider.

Fordelingsudvalg Roskilde

Fordelingsudvalg Storstrøm

Fordelingsudvalget Vestsjælland
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