
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministeren 

Frederiksholms Kanal 21 

1220 København K 

Tlf. nr.: 33 92 50 00 

E-mail: uvm@uvm.dk 

www.uvm.dk 

CVR-nr.: 20453044 

31. januar 2023 

Sagsnr.: 23/01959 

 

Børne- og Undervisningsudvalget 

Christiansborg 

I forbindelse med behandlingen af (L 26) Forslag til lov om ændring af 

lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksen-

uddannelse m.v. (Afstandszoner i skoleåret 2023/24) har udvalget i brev 

af 26. januar 2023 efter ønske fra Lise Bertelsen (KF) stillet mig følgende 

spørgsmål: 

 

Spørgsmål 1: 

"Vil ministeren oplyse, hvad det er, som regeringen vil fordele eleverne 

ud fra i stedet for forældreindkomst i 2024, som stadig har til formål at 

mindske den “skæve elevsammensætning”? 

 

Svar: 

Regeringen vil tilbagerulle elevfordelingsaftalen fra juni 2021, så kriteriet 

om forældres indkomst ikke længere er gældende i fordelingen af elever 

til de gymnasiale uddannelser. L 26 er første skridt på vejen til at fjerne 

forældreindkomst som kriterium i fordelingen.  

 

Formålet med at anvende forældreindkomst som kriterium i fordelingen 

var at opnå en mere balanceret elevsammensætning i de områder af lan-

det, hvor elevsammensætningen er skæv. 

 

Som følge af at forældreindkomst fjernes, vil regeringen derfor senere 

præsentere en ny model, der modvirker en skæv elevsammensætning især 

i de større byer.  

 

Regeringen har endnu ikke lagt sig fast på, hvad en sådan model skal in-

deholde, herunder om et eller flere andre fordelingskriterier vil skulle an-

vendes i stedet for forældreindkomst, om der er tale om en national eller 

mere lokal model eller en kombination af disse, og om der er behov for 

eventuelt yderligere tiltag ved siden af fordelingskriterier.  

 

Offentligt
L 26 - endeligt svar på spørgsmål 1
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Med venlig hilsen 

 

 

Mattias Tesfaye 
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