
Elevfordeling på de gymnasiale 
uddannelser fra 2023/24



Ansøgning om optagelse

• Frit uddannelsesvalg

 Du kan frit søge den uddannelse og det gymnasium, som du ønsker

 Du kan søge om plads på gymnasier i alle zoner og på tværs af 
zoner

 Dine prioritetsønsker forsøges opfyldt i den rækkefølge, som du selv 
har prioriteret – vær omhyggelig med rækkefølgen!

 Dine prioritetsønsker vil altid blive forsøgt opfyldt

 Du kommer ikke på en uddannelsesretning, som du ikke har ønsket

• Du har ikke garanti for at få plads på et bestemt gymnasium
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Gælder for 
ansøgere til:

• Stx
• Hhx
• Htx
• 2-årig hf
• pre-IB



Inddeling i zoner

• Landet er inddelt i geografiske zoner (fordelings- og 
afstandszoner):

 Aarhus Kommune, Odense Kommune og kommuner i 
Storkøbenhavn er fordelingszoner 

 Resten af landet er afstandszoner

 På gymnasier i fordelingszoner opdeles pladserne i tre grupper efter 
forældreindkomst

• Der er forskellige regler for fordeling af pladser i fordelings- og 
afstandszoner

• Se kort over gymnasierne og zoner her: 
www.ug.dk/gymnasiekortet
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Elevfordeling

 Har gymnasiet, du har ønsket, plads til alle 
ansøgere, vil du som udgangspunkt få reserveret 
en foreløbig plads (i fordelingszoner skal der være 
plads i din indkomstgruppe)

 Hvis der er for mange ansøgere til et gymnasium:

• Fordelingszoner: Hvis du er blandt ansøgerne  
i indkomstgruppen med kortest transporttid, får 
du plads

• Afstandszoner: Hvis du er blandt ansøgerne 
med kortest transporttid, får du plads

• Transporttid: Korteste rejse med enten offentlig 
transport eller cykel
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Hvis ikke du får plads på et 
gymnasium, du har ønsket, vil du få 
plads på et andet gymnasium inden 
for en transporttid på maksimalt

45 minutter



Find flere informationer og se film om fordelingsreglerne på:

• uvm.dk/elevfordeling

• ug.dk/elevfordeling
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