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Pressemeddelelse: Ansøgertal til gymnasiet (stx og HF) 2019  
 

 

Færre ansøgere til stx men flere til hf på Fyn i 2019 
1. marts var fristen for rettidige ansøgninger til ungdomsuddannelse. Opgørelsen ved de 11 gymnasier på 

Fyn viser et fald i antal ansøgere til stx på i alt 91 i forhold til søgningen 2018. Fra 2290 ansøgninger i 2018 

til 2199 ansøgninger i 2019 (-4%). Til 2-årig HF er antallet af ansøgninger til gengæld steget: fra 494 i 2018 

til 549 i 2019 (+11%).  

Søgningen til de særlige 3-årige tilbud på HF i Svendborg og Ærø (HF-søfart) har samlet næsten uændret 

søgning (86 ansøgninger), ligesom søgningen til det særlige stx-tilbud på Midtfyns Gymnasium Asperger-

klasse er stabil (22 elever).  

 

Odense skiller sig ud 

De 4 gymnasier i Odense (Odense Katedralskole, Sct. Knuds Gymnasium, Mulernes Legatskole og Tornbjerg 

Gymnasium har samlet samme ansøgertal som i 2018 til stx, mens der samtidig er en pæn stigning i antal 

HF-ansøgere til Katedralskolen og Mulernes Legatskole. Ansøgertallet i byerne omkring Odense både stiger 

og falder derimod. Nyborg Gymnasium og Midtfyns Gymnasium oplevede sidste år et fald i ansøgertal,  

men i år er søgetallet steget igen. Gymnasierne i Svendborg, Middelfart og Søndersø (Nordfyns Gymna-

sium) har færre ansøgere end sidste år, mens Vestfyns Gymnasium i Glamsbjerg og Fåborg Gymnasium be-

varer status quo.  

HF & VUC FYNs 2-årige HF-forløb i Odense samles nu under FYNs HF. Her er der også flere ansøgninger end 

sidste år. 

 

De nye regler om optagelse i gymnasiet giver flere ansøgere til optagelsesprøve 

I år har ansøgerne til gymnasiet for første gang ansøgt efter reglerne i gymnasiereformen fra 2017. Det be-

tyder, at de ansøgere, som ikke opfylder alle optagelseskravene 1. marts, skal til en optagelsesprøve 14. 

juni. I mange tilfælde vil optagelsesprøven være en formalitet. Det er fx tilfældet, hvis en elev med udmær-

kede karakterer fra 9. klasses afgangseksamen søger på gymnasiet fra en 10. klasse uden prøver. Eller hvis 

der mangler en enkelt prøve i 9. klasses-beviset. Eller hvis eleven ikke søger direkte fra 9. eller 10. klasse 

fordi eleven har været i udlandet. En del af disse elever er fagligt meget dygtige, men skal alligevel til opta-

gelsesprøve i juni.  

Der er endnu ikke overblik over, om der vil være mange elever, som skal til optagelsesprøve fordi deres 

standpunktskarakterer ikke var gode nok op til ansøgningstidspunktet. For at blive erklæret uddannelsespa-

rat 1. marts skal gennemsnittet af standpunktskaraktererne være 5 til stx og 4 til hf. Er karaktererne ikke 

helt på det niveau i februar, kan de unge dog stadig nå at gøre sig klar til gymnasiet, hvis de enten klarer en 

god afgangseksamen eller består optagelsesprøven i juni.  

 

Der kommer flere ansøgninger 

Fristen for rettidig ansøgning til gymnasiet var 1. marts. Derefter kan man stadig søge om optagelse i gym-

nasiet, men skal så til optagelsesprøve. Hvis ansøgningen gælder hf og man ikke søger direkte fra 9. eller 

10. klasse, kan man løbende søge om optagelse og bliver så vurderet af den skole, man har søgt optagelse  
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på. Det vil typisk være ansøgere, der skifter fra en anden ungdomsuddannelse til HF,  

eller som er på arbejdsmarkedet og skal tilbage på skolebænken.  

 

Yderligere oplysninger kan fås hos formanden for Fordelingsudvalget for de fynske gymnasier og HF: 

Rektor Christian Alnor, Middelfart Gymnasium og HF 

Mail: ca@middelfart-gym.dk tlf. 2486 2455 

 

 

GymFyn og      Ansøgere 

HF& VUC Fyn  Ansøgere 1/3 2018 pr 1/3 2019 

 STX HF STX HF 

Sct Knuds Gymnasium  373   348   

Odense Katedralskole 369 71 398 91 

Tornbjerg Gymnasium 177   158   

Mulernes Legatskole 162 29 187 46 

Nordfyns Gymnasium 141   105   

Odense i alt 1232 100 1196 137 

Midtfyns Gymnasium 119   130   

Nyborg Gymnasium 126 28 157 27 

Svendborg Gymnasium 363 69 307 55 

Fåborg Gymnasium 56   57   

Vestfyns Gymnasium 199   193   

Middelfart Gymnasium 195 22 159 33 

Uden for Odense i alt 1058 119 1003 115 

Gymnasier i alt  2290 219 2199 252 

FynsHF   206   240 

VUC Odense Ordblinde   40   43 

HF og VUC Glamsbjerg   29   14 

HF på VUC i alt   275   297 

HF i alt   494   549 

     

Ændringer:      

stx i Odense  -36   

stx uden for Odense  -55   

stx samlet  -91 -4,0%  

     

hf/gym Odense  37   

hf/gym uden for  Odense -4   

HF VUC  22   

HF samlet  55 11,1%  
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