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Undervisningsudvalget 

Christiansborg 

Svar på spørgsmål 121 (Alm. del): 

I brev af 8. december 2017 har udvalget efter ønske fra Jacob Mark (SF) 

stillet mig følgende spørgsmål: 

Spørgsmål 121:  

”På baggrund af en konkret henvendelse vil spørger gerne vide om en 

elev med et fysisk handicap i 9. klasse, der umuliggør fysisk aktivitet og 

dermed deltagelse i den almindelige idrætsundervisning, vil være afskåret 

fra at komme direkte på en gymnasial uddannelse, hvis klassen til som-

mer trækker idræt som afgangsprøvefag, og eleven derfor ikke kan aflæg-

ge prøven, men ellers i øvrigt opfylder alle adgangskravene i de andre 

fag? Vil ministeren også oplyse, om eleven vil være tvunget til at aflægge 

en optagelsesprøve, samtale eller en faglig test i ét eller flere fag på gym-

nasiet, før eleven kan få adgang på trods af at eleven ellers opfylder alle 

faglige krav - undtagen i idræt?” 

Svar: 

Fra skoleåret 2019/20 er det en forudsætning for at have retskrav på 

optagelse på de 3-årige gymnasiale uddannelser og på den 2-årige uddan-

nelse til hf-eksamen efter 9. klasse, at ansøgeren har bestået folkeskolens 

afgangseksamen. Det fremgår af §§ 7 – 10, jf. § 74, stk. 4, i lov om de 

gymnasiale uddannelser. 

 

Hvis en elev i folkeskolen bliver fritaget fra en af de syv obligatoriske 

prøver, kan eleven ikke bestå folkeskolens afgangseksamen, og eleven vil 

ikke have retskrav på optagelse på en gymnasial uddannelse fra 9. klasse. 

 

Det fremgår af gymnasielovens § 11, at uddannelsesinstitutionen foreta-

ger en konkret vurdering af de ansøgere, som ikke har krav på optagelse 

efter §§ 7, 9 eller 10 (3-årig gymnasial uddannelse og to-årig hf efter af-

sluttet 10. klasse). Ansøgeren er optagelsesberettiget, hvis institutionens 

leder ud fra en helhedsvurdering på baggrund af en centralt stillet prøve 

og en samtale med ansøgeren vurderer, at denne kan påbegynde og gen-

nemføre den ønskede gymnasiale uddannelse. 
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Ansøgeren vil således kunne optages, hvis institutionens leder på bag-

grund af optagelsesprøven og samtalen som helhed vurderer, at ansøge-

ren har faglige, personlige og sociale forudsætninger for at kunne påbe-

gynde og gennemføre den ønskede uddannelse. 

 

Hvis gymnasieforligskredsen ønsker at se nærmere herpå, er jeg villig til 

at tage spørgsmålet op. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Merete Riisager 
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