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Kære ansøger til 1.g

25. marts 2019

Tak for din ansøgning om optagelse på Rødovre Gymnasium.
Vi har i år fået flere ansøgere, end vi har mulighed for at reservere pladser til. Derfor bliver alle
ansøgere til Rødovre Gymnasium fordelt af et fordelingsudvalg, som fordeler de ansøgere, der har
kortest transportafstand til os på nær få undtagelser.
Du kan læse mere om elevfordelingen og fordelingsudvalgene i vedlagte bilag 1 og på
https://www.regionh.dk/uddannelse/gymnasium-og-hf/Sider/default.aspx
Den videre proces.
Hvis du ikke ønsker at starte i 2019 pga. nyt uddannelsesønske fx 10. klasse, evt. på efterskole, skal
du straks gøre skolen opmærksom på, at du trækker din ansøgning tilbage. Du kan så søge på ny i 2020.
Fordelingsudvalgets afgørelse af din ansøgning vil blive afsendt til dig den 30. april 2019. Du får ét
brev, hvis du har fået reserveret plads på din 1. prioritet. Du får to breve, hvis du ikke har fået
reserveret plads på din 1. prioritet: et fra din 1. prioritet og et fra den skole, du har fået reserveret plads
på. Hvis du ikke får et optagelsesbrev bør du kontakte fordelingsudvalgenes sekretariat på mail
fordeling@regionh.dk.
Hvis du kontakter fordelingsudvalgenes sekretariat, skal du huske at skrive dit navn, adresse og hvilket
gymnasium, du ønskede som 1. prioritet.
At få reserveret plads på et gymnasium er ikke det samme som at blive optaget på gymnasiet.
Du optages først hvis du opfylder alle krav.

Hvis du opfylder alle adgangskrav, som fremgår af det vedlagte bilag 2
I slutningen af juni, hvor resultaterne af prøverne foreligger, vil vi kunne se, om du opfylder alle
adgangskravene. Opfylder du adgangskravene, vil du hurtigt herefter få besked om endelig optagelse.

Hvis du ikke opfylder alle adgangskrav (evt. ikke søger direkte fra 9. eller 10. klasse) se bilag 2
Hvis vi allerede nu ved, at du ikke opfylder adgangskravene, skal du til optagelsesprøve som afholdes
den 14. juni 2019 og du vil også blive indkaldt til en optagelsessamtale, som afholdes i uge 26, og ellers
følges proceduren i bilag 2.
Venlig Hilsen
Rødovre Gymnasium
Peter Ditlev Olsen
Rektor

BILAG 1: FORDELINGSUDVALGETS FORDELINGSPROCEDURE OG GRUNDLAGET
FOR FORDELINGEN

FORDELINGSPROCEDURE
Gymnasiet har fået flere ansøgninger, end det har plads til at optage, og fordelingsudvalget skal derfor
afgøre, hvem der skal reserveres pladser til på gymnasiet, og hvem der skal omfordeles.
Fordelingsudvalget kan ikke fordele flere elever til gymnasiet end det har plads til.
Fordelingsudvalget lægger afstanden via vejnettet mellem den enkelte ansøgers bopæl og gymnasiet til
grund for afgørelsen af, hvem der skal optages på deres 1. prioritet. Fordelingsudvalget kan ikke
reservere plads til fx 2. prioritetsansøgere til et gymnasium, med mindre der er reserveret plads til alle 1.
prioritetsansøgere. De ansøgere, der ikke kan reserveres plads til på deres 1. prioritet, bliver omfordelt
til et af deres øvrige ønsker, anført i deres uddannelsesplan. Hvis der ikke er plads på et af ansøgernes
egne ønsker, reserveres der plads til dem på et gymnasium, de ikke selv har søgt.
Til eliteidrætselever og handicappede ansøgere kan dog reserveres plads, selvom de ikke ville være
berettigede til det efter reglen om vejafstand.
GRUNDLAGET FOR FORDELINGEN
Din bopæl
Opgørelsen af din vejafstand til gymnasiet sker med udgangspunkt i din bopæl, sådan som den er oplyst
i din uddannelsesplan.
Fordelingsudvalget kan ikke påtage sig ansvaret for fejl i dine oplysninger i uddannelsesplanen.
Hverken gymnasiet eller fordelingsudvalget får automatisk oplysninger fra folkeregisteret, din vejleder
eller andre, og har kun de oplysninger, som står i din uddannelsesplan, med mindre du kontakter din 1.
prioritet for at få rettet fejl.
Du skal derfor



Tjekke om din bopæl i uddannelsesplanen er rigtig.
Kontakte det gymnasium, du har søgt som 1. prioritet snarest muligt og senest den 22. april
2019 kl. 12, hvis
o Du flytter eller
o Din bopæl er oplyst forkert i din uddannelsesplan.

Opgørelse af din afstand via vejnettet
Fordelingsudvalgene opgør udelukkende den enkelte ansøgers vejafstand ved brug af Google Maps
også selvom andre søgemaskiner eller du selv måler din afstand via vejnettet anderledes.
Vejafstanden beregnes i marts måned. Du skal kontakte din 1. prioriterede skole snarest muligt og
senest den 22. april 2019 kl. 12, hvis du har lokalt kendskab til, at der efter den 15. marts 2019 sker
væsentlige og varige ændringer, der vil påvirke din vejafstand, fordi der fx åbner nye veje og broer.

Bilag 2: Adgangskrav til en 3-årig gymnasial uddannelse
For at have retskrav på optagelse på en 3-årig gymnasial uddannelse skal du opfylde en række
krav.


Du skal have

afsluttet undervisningen i 9. klasse i folkeskolen eller en undervisning, der står mål hermed

eller
afsluttet 10. klasse.
Du skal have søgt om optagelse rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.
Har du søgt om optagelse senest 1. marts, har du søgt rettidigt.
Du skal være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse
For at være uddannelsesparat skal din skole vurdere, at du opfylder de faglige, sociale, personlige og
praksisfaglige forudsætninger for at starte på en 3-årig gymnasial uddannelse.
For at opfylde de faglige forudsætninger skal gennemsnittet af dine seneste standpunktskarakterer være
mindst 5,0.
I slutningen af skoleåret bliver du uddannelsesparathedsvurderet i forbindelse med de afsluttende
standpunktskarakterer. Det er resultatet af denne endelige uddannelsesparathedsvurdering, der er
afgørende for din optagelse.
Er du vurderet ikke-uddannelsesparat til den ønskede gymnasiale uddannelse, har du alligevel krav på at
blive optaget, hvis du får et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens
afgangseksamen og opfylder de andre adgangskrav.
Du skal have modtaget undervisning i tysk eller fransk i 5.-9. klasse i folkeskolen eller undervisning,
der står mål hermed.
Du skal have aflagt alle folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver ved afslutningen af undervisningen
i 9. klasse.
Det vil sige, at du ved afslutningen af 9. klasse skal have været til prøve i de fem lovbundne prøvefag
(dansk mundtlig, dansk skriftlig, matematik skriftlig, engelsk mundtlig og fællesprøve mundtlig i
fysik/kemi, biologi og geografi) samt to udtræksfag.
Du skal bestå folkeskolens afgangseksamen.
Det gør du, hvis du får mindst 2,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver og de to udtræksfag fra 9.klasseprøverne.
Du skal ved resultatet af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen bekræfte det faglige
niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen.

Det betyder, at du skal have mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver. Hvis du ikke får mindst
5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har du stadig krav på at blive optaget hvis du:
-

får et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver, eller
får et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en
vejledningssamtale med rektor

Hvis du søger i direkte forlængelse af 10. klasse, skal du have modtaget undervisning i dansk,
engelsk og matematik i 10. klasse og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag ved afslutningen af
10. klasse.
Hvis du ikke opfylder disse krav, vil du have mulighed for at blive optaget på uddannelsen på
baggrund af en optagelsesprøve og -samtale.
Hvis du skal til optagelsesprøve og -samtale, skal du være opmærksom på, at du vil blive indkaldt hertil
af den institution, som du har anført som din 1. prioritet, selvom du har fået reserveret plads på en
anden institution. Det vil også være den institution, der efterfølgende vurderer, om du kan optages på
uddannelsen.
Hvis vi allerede nu ved at du ikke opfylder adgangskravene, vil du blive indkaldt til optagelsesprøve
som afholdes den 14. juni 2019 og du vil også blive indkaldt til en optagelsessamtale, som afholdes i uge
26.
Hvis du bliver vurderet ikke-uddannelsesparat ved den endelige uddannelsesparathedsvurdering, som foretages i slutningen af maj, vil du blive indkaldt til optagelsesprøve som afholdes
den 14. juni 2019. Det vil du, selvom du har mulighed for at have retskrav på optagelse ved at opnå et
karaktergennemsnit på mindst 6,0 af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.
Hvis det efter folkeskolens afgangseksamen i 9. eller 10. klasse viser sig, at du ikke opfylder
karakterkravene, vil du blive indkaldt til optagelsesprøve som afholdes den 6. august 2019.
Hvis du bliver syg ved en eller flere af folkeskolens prøver til afgangseksamen, skal du ligeledes til
optagelsesprøve som afholdes den 6. august 2019.
Hvis du har får et karaktergennemsnit på mindst 2,0, men under 3,0, ved de lovbundne prøver fra
folkeskolens afgangseksamen, men opfylder de øvrige adgangskrav, bliver du indkaldt til en
vejledningssamtale hurtigt efter, at vi har modtaget prøveresultaterne.
Skal du til optagelsesprøve og/eller samtale, hører du nærmere om tid, sted og praktiske informationer.
Men reserver allerede nu datoerne, som er nævnt ovenfor, så du kan aflægge de mulige nødvendige
prøver.

