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INDLEDNING

Denne analyse beskæftiger sig med overgan-
gen fra grundskolen til en ungdomsuddan-
nelse i Syddanmark. Analysen har til formål 
at afdække den geografiske mobilitet hos 
de unge i forbindelse med deres uddannel-
sessøgning – herunder om de er blevet mere 
mobile siden 2009. 

Mobilitet forstås her som villigheden til at 
have ekstra transportafstand til det søgte 
gymnasium. Rejsetid med offentlig transport 
indgår ikke som mål for transportafstanden 
idet der alene er benyttet vejnetafstand. Alle 
konklusioner i analysen baserer sig derfor på 
vejnetafstand mellem bopæl og gymnasier. 

Analysen er gennemført for Region 
Syddanmark og har baggrund i Region 
Syddanmarks ansvar for at koordinere 
udbuddet af ungdomsuddannelser i 
regionen. 

Alle unge har krav på at blive optaget på 
en gymnasial uddannelse når de opfylder 
adgangskravene til uddannelsen. Hvilket 
gymnasium de tilbydes plads på, afhæn-
ger af kapaciteten på den søgte uddan-
nelsesinstitution, når der er tale om stx 
og hf. 

Hvis en person ikke får sit 1.-prioritet-
sønske opfyldt, tilbydes denne så vidt 
muligt optagelse på et ønske efter sin 2.- 
eller 3.-prioritet. Det er fordelingsudval-
gene i regionen der fordeler eleverne.

Omfanget af elevfordeling på stx og hf 
varierer meget på tværs af regionens fire 
fordelingsområder. Særligt på Fyn forde-
les der hvert år et større antal ansøgere 
(ca. 200 personer). Dette indebærer, at 
særligt de fynske stx-gymnasiernes reelle 
optageområde ved skolestart i en vis grad 
adskiller sig fra optageområderne ved 
ansøgningsfristen i marts.

Analysen kaster lys over ændringerne i geo-
grafiske søgemønstre som i disse år opleves af 
de gymnasiale institutioner, og i fordelingen af 
uddannelsespladser i regionen. 
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1. ANSØGERE 
TIL SYDDANSKE 
GYMNASIER

I denne analyse indgår de unge som direkte 
fra grundskolen søger gymnasiale uddan-
nelser og enten bor i Region Syddanmark på 
ansøgningstidspunktet eller søger en gym-
nasial uddannelse i Region Syddanmark som 
1.-prioritet. Alle søgeoplysninger er hentet fra 
Optagelse.dk for årene 2009-2018.

Både unge med bopæl i og uden for 
Syddanmark indgår altså i analysepopu-
lationen. Dog indgår tyske ansøgere til 
de sønderjyske gymnasier ikke i analy-
sepopulationen. Derudover sondres der 
i opgørelserne mellem ansøgere med 
bopæl i det syddanske og andre ansøgere. 
Med definitionen sikres det at alle ansø-
gere som hører til eller søger til regionen, 
er medtaget. 

I figur 1 vises antallet af ansøgere til syd-
danske gymnasier (stx, hf, hhx og htx) 
i 2018 med og uden ansøgere fra andre 
regioner. Figuren viser at der i 2018 var 
96 pct. (5.530/5.750) af ansøgerne til stx 
der var fra Syddanmark, mens den tilsva-
rende andel for hf er 92 pct., og for både 
hhx og htx er 96 pct. 

De resterende andele har søgt gymnasiale 
uddannelser i Region Syddanmark med 
bopæl altovervejende i Midtjylland.

Ansøgerne fordelt på søgeår, uddannelse 
og søgeområde

I 2018 var 10.213 unge som søgte ind på 
de fire gymnasiale uddannelser ved syd-
danske uddannelsesinstitutioner. Heraf 
kom de godt 9.700 fra Syddanmark, mens 
ca. 500 kom fra andre regioner.

6.305 (heraf 5.872 fra Syddanmark) søgte 
gymnasier i Sydjylland, mens 3.908 
(heraf 3.855 fra Syddanmark) søgte fyn-
ske gymnasier. 

Figur 1: Forskellen på analysepopulationen og alle 1.-prioritetsan-
søgere 2018

Figuren viser forskellen på alle 1.-prioritetsansøgere til syddanske gymnasier og 1.-prioritetsansøgere fra 

Syddanmark.

Kilde: LANGE Gruppen på data fra Danmarks Statistik
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Det samlede antal ansøgere i 2018 er det 
laveste siden 2010 og er næsten 1.000 
lavere end i 2016. 

Stx er den største gymnasiale uddannelse 
i Syddanmark fulgt af hhx. Htx og hf har ca. 
samme størrelse i 2018.

Udvikling i de gymnasiale uddannelser 
på Fyn

Den samlede ansøgning til de gymna-
siale uddannelser på Fyn er steget fra 
3.505 ansøgere i 2009 til 4.146 i 2016 og 
er siden faldet igen til 3.905 ansøgere i 
2018. 

Søgningen til stx på Fyn har siden 2009 
været stigende frem til 2013, men er 
siden faldet lidt igen. 2016 var på den vis 
et atypisk år idet der her var flere end i 
nogen andre år som søgte ind på stx. I 
2018 var der 2.286 som søgte stx. Det er 
det laveste søgeantal i hele perioden. 

Hhx og hf er over de seneste ti år steget 
væsentlig. Hhx med 28 pct., og hf med 
hele 75 pct. siden 2009.  
Htx har over perioden haft nogenlunde 
samme antal ansøgere. Fordelingen mel-
lem de fire gymnasiale uddannelser var 
i 2009 følgende: stx 65%, hhx 15%, htx 
11%, og hf 8%.

I 2018 var fordelingen: stx 58%, hhx 18%, 
htx 11%, og hf 12%. Der er således set 
over alle årene tale om at hhx og hf får 
flere ansøgere primært på bekostning af 
stx som får færre ansøgere. 

Denne udvikling er dog ny idet stx frem til og 
med 2016 modtog uændrede 64-65 pct. af alle  
1.-prioritetsansøgningerne, mens hf fik under 
8 pct. af ansøgningerne også frem til 2016. 

Der er således tegn på at de fynske unges 
gymnasiale uddannelsespræferencer i disse 
år er under forandring.

Stx
Hhx
Htx
Hf

Figur 2: Ansøgernes fordeling på uddannelsestype på Fyn 2018

Figuren viser antallet af ansøgere på Fyn i perioden 2009-2018 fordelt på de fire gymnasiale uddannelser stx, 

hhx, htx og hf.    

Kilde: LANGE Gruppen på data fra Danmarks Statistik
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Udvikling i de gymnasiale uddannelser 
i Sydjylland

I Sydjylland har den samlede søgning til 
de gymnasiale uddannelser udviklet sig 
fra 5.895 i 2009 til mere end 6.500 i årene 
2011 og 2017 og er i 2018 på 6.305. 

Stigningen i søgningen fra 2009 til 2018 er sket 
på hhx og hf, mens htx og især stx har oplevet 
øget søgning i nogle mellemliggende år, men 
i 2018 har begge færre ansøgere end de havde 
i 2009. Htx med en ret markant nedgang på 
14 pct. 

Fordelingen mellem de fire gymnasiale 
uddannelser var i Sydjylland i 2009 føl-
gende: stx 58%, hhx 25%, htx 11%, og hf 
6%.

I 2018 var fordelingen: stx 55%, hhx 28%, 
htx 8%, og hf 9%. Også i Sydjylland er 
der altså set over alle årene tale om at 
hhx og hf er blevet mere populære valg 
hos de unge, mens især stx tiltrækker en 
mindre andel. 

Denne ændring i søgningsmønstret viser sig 
fra ca. 2013 hvor en større gruppe unge søger 
ind på hhx frem for stx, og fra 2015 hvor hf bli-
ver mere populært, mens htx mister ansøgere. 

Det generelle søgningsfald fra 2016 er især 
sket på stx, hhx og htx, mens søgningen til hf 
frem til 2017 er steget og i 2018 er reduceret 
ubetydeligt.

Også i det sydjyske er der altså tegn på at de 
gymnasiale uddannelsespræferencer ændrer 
sig i disse år.

Figur 3: Ansøgernes fordeling på uddannelsestype i Sydjylland 
2009-2018

Figuren viser antallet af ansøgere i Sydjylland i perioden 2009-2018 fordelt på de fire gymnasiale uddannelser 

stx, hhx, htx og hf.    

Kilde: LANGE Gruppen på data fra Danmarks Statistik
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Figur 4: Fordeling af ansøgerne på institutionskommune 2018

Figuren viser antallet af ansøgere i 2009 og 2018 fordelt på institutionskommuner for syddanske gymnasier 

med gymnasiale uddannelser.

Kilde: LANGE Gruppen på data fra Danmarks Statistik

Den kommunale fordeling af ansøgere til 
de gymnasiale uddannelser 

Regionens største gymnasiale uddannel-
seskommune er Odense som har adskil-
lige udbud af alle fire typer gymnasiale 
uddannelser. 

Ud over Odense gælder dette også for 
Svendborg, mens Nyborg udbyder tre og  
Middelfart og Assens udbyder to forskel-
lige gymnasiale uddannelser. Nordfyn og 
Faaborg-Midtfyn udbyder hver en enkelt 
gymnasial uddannelse. Langeland og 
Ærø har hvert et lokalt udbud af hf.

I Sydjylland er de største uddannelseskom-
muner Esbjerg, Vejle, Kolding, Sønderborg 
og Fredericia. I disse byer findes der ligesom i 
Billund uddannelsesinstitutioner med alle fire 
gymnasiale uddannelser. 

I Aabenraa, Haderslev, Varde, Tønder 
og Vejen udbyder man tre forskellige 
uddannelser. 

Siden 2009 har især Odense og Vejle fået 
flere ansøgere. I Odense er der kommet 242 
flere ansøgere til, mens Vejle har fået 200 
flere. Også Fredericia og Middelfart har fået 
flere ansøgere. Anderledes er det i Faaborg-
Midtfyn, Haderslev og Nyborg: Her er ansø-
gertallet faldet mærkbart. 

Mens disse resultater til dels kommer af 
ændret bosætning i regionen i løbet af det 
seneste tiår, er noget af ændringen også 
udtryk for at flere ansøgere til gymnasi-
erne vælger udbudssteder længere væk fra 
lokalområdet. 

Antallet af ansøgere i 2018
Antallet af ansøgere i 2009
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2. UDBUD OG 
SØGNING AF 
GYMNASIALE 
UDDANNELSER

For at analysere søgemønstrene til de 
gymnasiale uddannelser i Syddanmark 
benyttes betegnelserne nærmeste, 
lokale og fjerne gymnasier i analysen. 
Ansøgerne til de gymnasiale uddannel-
ser vil altid have en nærmeste institution 
da denne er det uddannelsessted der lig-
ger tættest på ansøgeren, og som udbyder 
den type uddannelse ansøgeren har som 
1.-prioritet. 

For en ansøger til fx stx, regnes det ved 
bopælen nærmest belligende stx-gymna-
sium som det nærmeste udbud. Kommer 
en ansøger således f ra eksempelvis 
Kerteminde, vil der være relativt langt 
til det nærmeste gymnasium, mens der 
for en ansøger med bopæl i en uddannel-
sesby med den ønskede uddannelse, vil 
være kort til nærmeste gymnasium

Det er til gengæld muligt at ansøgeren 
ikke har andre lokale udbudssteder end 
det nærmeste idet lokale institutioner 
defineres som institutioner der ikke lig-
ger fjernere fra ansøgeren end afstan-
den til nærmeste udbud tillagt fem km. 
Institutioner som ikke er lokale, benæv-
nes i det følgende fjerne. 

Figur 5: Kommunal variation i antallet af lokale udbudssteder 
2018

Figuren viser andelen af ansøgere til de fire gymnasiale uddannelser stx, htx, hhx og hf som har mere end én 

lokal institution, fordelt på bopælskommune. På grund af diskretioneringsgrænser er det ikke muligt at opgøre 

andelene for uddannelsessøgende fra Ærø og Langeland.

Kilde: LANGE Gruppen på data fra Danmarks Statistik
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Definitionerne af nærmeste, lokale og 
fjerne gymnasier er ikke bundet af kom-
mune- eller regionsgrænserne.

Antallet af lokale udbudssteder vari-
erer mellem kommunerne som figur 5 
afspejler.

Mens lidt over halvdelen af alle unge i 
regionen i 2018 har mere end ét lokalt 
gymnasium at vælge imellem givet deres 
uddannelsesønske, har næsten alle ansø-
gere fra Odense Kommune flere lokale 
uddannelsessteder at vælge imellem. Den 
lille andel af unge der kun har ét lokalt 
gymnasium i Odense Kommune, afspej-
ler de mange, tætliggende udbudssteder. 

Unge i Kerteminde Kommune  og i økommu-
nerne har også med den valgte definition 
mulighed for at vælge mellem flere lokale 
gymnasier. Her skyldes de flere lokale insti-
tutioner imidlertid det faktum at kommunen 
netop ikke har et eget udbud af gymnasiale 
uddannelser hvorfor de unges lokale institu-
tioner ligger i en eller flere nabokommuner. 

For unge i fx Middelfart og Vejen er 
der få lokale udbud at vælge imel-
lem. Dette skyldes naturligt nok at 
ikke alle fire gymnasiale uddannel-
ser udbydes i kommunerne, og at der 
er relativt langt til nabokommunernes 
uddannelsesinstitutioner. 

Et overblik over de syddanske udbud 
kan findes i afsnittene vedr. gymnasier-
nes optageområder. Også andelene som 
vælger at søge et lokalt udbud som 1.-pri-
oritet, varierer mellem kommunerne i 
Syddanmark. Dette ses i figur 6.

Gennemsnitligt er det lidt over 90 pct. af 
de unge som søger ind på lokale institutio-
ner. Der er imidlertid stor variation mellem 
kommunerne. 

Højest er andelene i og ved de større byer 
hvor der er flere lokale udbud at vælge imel-
lem. Lavest synes de at være i de små kom-
muner med få udbud og i økommunerne 
hvorfra unge alligevel skal flytte eller have 
lang pendlingsafstand for at tage en gymna-
sial uddannelse.
 
Tilstedeværelsen af store og for de 
unge mere at t rakt ive gymnasier i 
store byer i nabokommuner kan også 
betyde øget villighed til transporttid til 
uddannelsesinstitutionen. 

Figur 6: Kommunal variation i ansøgere af lokale 
udbud 2018

Figuren viser andelen af ansøgere som har søgt et lokalt udbudssted som 1.-prioritet, i 

2018 fordelt på bopælskommune.

Kilde: LANGE Gruppen på data fra Danmarks Statistik
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Den andel som ansøgere fra andre gym-
nasiers lokalområder fylder i de enkelte 
kommuner, er vist i figur 7.  

Listen toppes af Nordfyns og Tønder 
Kommune. Her er der tale om relativt 
små uddannelseskommuner hvor fjerne 
ansøgere trods få i antal udgør store 
andele af de samlede søgetal. 

Over gennemsnittet ligger imidlertid 
også Odense og Svendborg. Her har vi 
regionens største uddannelsesinstitu-
tioner, og også her udgør ansøgerne fra 
andre gymnasiers lokalområder over 1/8 
af det samlede ansøgerantal. 

Færrest ansøgere fra andre gymnasiers 
lokalområder findes i Haderslev hvor 1,5 
pct. af ansøgerne er fjerne ansøgere, og 

i Middelfart, Billund og Vejen hvor der 
samlet er færre end ti fjerne ansøgere i 
2018 hvorfor andelene ikke vises.

Opgørelserne i figur 7 medtager både 
ansøgere med bopæl i Syddanmark og 
ansøgere fra andre regioner. 

Tager vi ansøgere fra andre regioner med, 
udmærker Ærø sig ved at over halvdelen af 
ansøgerne kommer fra andre lokalområder. 
Det giver god mening da Ærø er det eneste 
sted i Danmark hvor man udbyder en hf-ud-
dannelse med speciale i søfart.

Gennemsnittet for regionens uddannel-
sesinstitutioner er 9,7 pct. Gennemsnittet 
for de fynske kommuner er 12,5 pct., 
mens det for de sydjyske kommuner er 
7,2 pct. I begge regionsdele er andelen 
steget siden 2009. På Fyn fra 10,0 pct., og 
i Sydjylland fra 6,9 pct. 

Figur 7: Kommunernes tiltrækning af fjerne ansøgere 2018

Figuren viser andelen af syddanske ansøgere til kommunens institutioner med et fjernt udbudssted som 

1.-prioritet i 2018. For eksempel er 19,5% af de syddanske ansøgere til Nordfyns gymnasier ansøgere med fjern 

bopæl, mens de fjerne ansøgere udgør 19,8%, når ansøgere fra andre regioner tælles med. Residualen, 80,2%, 

er ansøgere fra lokalområdet. Gymnasierne i Billund og Vejen er diskretioneret bort fra opgørelsen da der her 

er meget få fjerne ansøgere i 2018.

Kilde: LANGE Gruppen på data fra Danmarks Statistik
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3. ANSØGERNES 
AFSTAND TIL 
GYMNASIET 

Der er meget stor forskel på hvor langt 
de unge i Syddanmark har til gymnasiale 
uddannelsesinstitutioner. Det fremgår af 
figur 8.

Mens der i gennemsnit er 8,9 km til det 
nærmeste uddannelsesudbud af den 
ønskede gymnasiale uddannelse for alle 
ansøgere fra Syddanmark, har det stor 
betydning hvor i regionen de unge bor.

Når de fire gymnasiale uddannelser betrag-
tes under ét, varierer afstanden til nærmeste 
uddannelsessted mellem 4,4 km for de unge 
bosiddende i Odense Kommune og 30,8 km 
for de unge på Ærø. 

Sammen med de unge i Odense har også 
ansøgerne fra Fredericia under fem km til nær-
meste gymnasium som tilbyder den ønskede 
uddannelse.

Og ud over økommunerne hvor den 
lange pendlingsafstand er uundgåelig 
idet der ikke udbydes de ønskede uddan-
nelser på øerne, har også unge i Tønder, 
Kerteminde og Nordfyns Kommune i gen-
nemsnit 15 km eller mere til den nærmeste 
uddannelsesinstitution. 

Afstandene til de søgte 1.-prioritetssko-
ler er i gennemsnit godt 25 pct. større 
end afstanden til nærmeste institu-
tion. Som det også fremgår af figur 8, er 
der kommunal variation i hvor meget 
afstanden øges når de unge ønsker 
uddannelsesinstitutioner.

Afstandene er forskellige for uddannelserne. 
Med langt flere stx-gymnasier end hf-, hhx- 
og htx-gymnasier bliver afstanden fra bopæ-
len gennemsnitlig kortere for stx-ansøgere 
end for andre gymnasiale ansøgere. Både til 
det nærmeste gymnasium og til det søgte 
gymnasium.

Både på Fyn og i Sydjylland er der fær-
rest htx-udbudssteder. Derfor er det 
således også naturligt at der til disse 
uddannelsesudbud er længere til det 
nærmeste udbud end for de øvrige 
uddannelser.
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Figur 8: Kommunale afstande til nærmeste og søg-
te udbud 2018

Figuren viser den gennemsnitlige afstand i km til hhv. nærmeste og søgte udbud i 2018 

fordelt på bopælskommune

Kilde: LANGE Gruppen på data fra Danmarks Statistik
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Mest villighed til at søge uddannelses-
institution fjernt fra lokalområdet finder 
vi både på Fyn og i Sydjylland hos ansø-
gerne til hf. 

På Fyn er den gennemsnitlige afstand til det 
søgte hf-gymnasium 17,6 km mod 10,3 km til 
det nærmeste (gennemsnitlig villighed til 71 
pct. ekstra transportafstand). I Sydjylland 16,6 
km mod 9,3 til det nærmeste (gennemsnitlig 
villighed til 79 pct. ekstra transportafstand). 

For hhx og htx er der også villighed til 
at påtage sig ekstra transport, men her er 
gennemsnittet begrænset til mellem 10 

og 18 pct. og højere i Sydjylland end på 
Fyn. 
For stx-ansøgerne er den valgte afstand 
til gymnasiet i gennemsnit 8,8 km på Fyn 
mod 6,5 km til nærmeste gymnasium. 
Der er dermed i gennemsnit villighed til 
at påtage sig 35 pct. længere transportaf-
stand end højst nødvendig. I Syddjylland 
søger de unge stx-gymnasier som ligger 
gennemsnitlig 9,4 km væk fra bopælen. 
Havde de valgt nærmeste gymnasium, 
var der tale om 7,9 km. Her er der tale om 
en pendlingsaftand som er 19 pct. læn-
gere end nødvendig. 

Figur 9: Afstande til nærmeste og søgte udbud fordelt på uddan-
nelsestype på Fyn og i Sydjylland i 2018

Figuren viser den gennemsnitlige afstand i km til hhv. nærmeste og søgte institution for hver af de fire gymna-

siale uddannelser stx, hf, hhx og htx.

Kilde: LANGE Gruppen på data fra Danmarks Statistik
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Andelen af ansøgere med et fjernt udbud som 1.-prioritet
Andelen af ansøgere med et lokalt udbud som 1.-prioritet
Andelen af ansøgere med nærmeste udbud som 1.-prioritet

Figur 10: Årlige fordelinger af ansøgere på nærmeste, andre loka-
le og fjerne udbud på Fyn 2009-2018

Figuren viser fordelingen over årene af ansøgere der søger hhv. nærmeste, andre lokale og fjerne gymnasier 

som 1.-prioritet.

Kilde: LANGE Gruppen på data fra Danmarks Statistik
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Ansøgere til nærmeste, andre lokale og 
til fjerne uddannelsesudbud

Fordelingen af de uddannelsessøgendes 
1.-prioritetsønsker efter om det er til nær-
meste, andre lokale eller fjerne gymna-
sier, vises i figur 10.

Overordnet set har der både på Fyn og 
i Sydjylland været tale om en afdæmpet 
udvikling hvor andelene som søger nær-
meste  gymnasium, er faldet lidt, men 
ikke spektakulært meget. Tilsvarende 
er andelene som søger fjerne gymnasier, 

steget lidt. Der er generelt væsentlig 
større mobilitet på Fyn end i Jylland. 
Andelen der søger fjerne gymnasier, er 
således mere end 70 pct. højere på Fyn 
end i Sydjylland.

Fyn
Sydjylland
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Figur 11: Stx-gymnasiernes optageområde i 2009-2011

Figuren viser optageområdet for stx-gymnasierne hvor optageområde er defineret som alle sogne hvor gymnasiet har modtaget flere 1.-priori-

tetsansøgninger i perioden 2009-2011 end andre stx-gymnasier. Der vises kun sogne beliggende i Syddanmark. 

Kilde: LANGE Gruppen på data fra Danmarks Statistik

4. STX-GYMNASIERNES 
OPTAGEOMRÅDE
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Figur 12: Stx-gymnasiernes optageområde i 2016-2018

Figuren viser optageområdet for stx-gymnasierne hvor optageområde er defineret som alle sogne hvor gymnasiet har modtaget flere 1.-priori-

tetsansøgninger i perioden 2016-2018, end andre stx-gymnasier. Der vises kun sogne beliggende i Syddanmark.

Kilde: LANGE Gruppen på data fra Danmarks Statistik
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Der er 12 gymnasier på Fyn og 17 gym-
nasier i Sydjylland som udbyder stx. 
Gymnasierne ligger spredt ud på langt 
de fleste syddanske kommuner, og kun 
de små økommuner og Kerteminde 
Kommune har ikke egne stx-gymnasier. 
De fleste stx-gymnasier har et temme-
lig veldefineret optageområde geogra-
fisk placeret rundt om gymnasiet. I 
Odense hvor der er fire gymnasier, og 
til dels også Esbjerg, Vejle, Kolding og 
Sønderborg hvor der er to gymnasier 

nær bymidten, er situationen anderledes 
idet mange unge bosat i byen har accep-
tabel rejseafstand til flere gymnasier. 
Stx-gymnasierne i disse byer – og måske 
mest udtalt i Odense – differentierer sig 
tillige meget profilmæssigt.  

Gevinst og tab ved fjerne ansøgere 

Ved at opgøre antallet af fjerne ansø-
gere til hvert gymnasium og herfra fra-
trække de uddannelsessøgende som har 

Institution Antal faktiske 
ansøgere

Nettogevinst Nettogevinst 
ud af faktiske 

ansøgere

Fy
n

Nyborg Gymnasium 162 45 27,8%

Skolerne i Oure - Sport & Performance 38 8 21,1%

Tornbjerg Gymnasium 184 26 14,1%

Nordfyns Gymnasium 141 12 8,5%

Faaborg Gymnasium 108 4 3,7%

Svendborg Gymnasium 358 5 1,4%

Middelfart Gymnasium og HF 126 - -

Mulernes Legatskole 242 - -

Odense Katedralskole 350 -5 -1,4%

Sct. Knuds Gymnasium 278 -21 -7,6%

Midtfyns Gymnasium 139 -15 -10,8%

Vestfyns Gymnasium 160 -21 -13,1%

Sy
dj

yl
la

nd

Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig 39 10 25,6%

Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School 188 26 13,8%

Munkensdam Gymnasium 257 27 10,5%

Tønder Gymnasium 143 14 9,8%

Esbjerg Gymnasium 342 32 9,4%

Alssundgymnasiet Sønderborg 164 15 9,1%

Rosborg Gymnasium & HF 322 28 8,7%

Ribe Katedralskole 157 5 3,2%

Rødkilde Gymnasium 231 7 3,0%

Fredericia Gymnasium 218 - -

Rybners, Grådybet 163 - -

Sønderborg Statsskole 276 - -

Haderslev Katedralskole 279 -7 -2,5%

Aabenraa Statsskole 239 -15 -6,3%

Varde Gymnasium 176 -23 -13,1%

Grindsted Gymnasium & HF 119 -36 -30,3%

Vejen Gymnasium og HF 124 -56 -45,2%

Tabel 1: Stx-gymnasiernes gevinst og tab i 2009

Tabellen viser stx-gymnasiernes nettogevinst forstået som antallet der søgte pågældende gymnasium selvom 

det var fjernt, fratrukket antallet af ansøgere for hvem gymnasiet var det nærmeste, men som søgte forbi det. 

Antal under fire vises ikke.

Kilde: LANGE Gruppen på data fra Danmarks Statistik
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gymnasiet som det nærmeste, men vælger 
at søge et andet, ikke-lokalt gymnasium, 
kan nettogevinsten af fjern ansøgning 
bestemmes for hvert gymnasium. 

Dette er gjort i tabel 1 og 2 for de fynske 
og sydjyske stx-gymnasier for de perio-
derne 2009 og 2018. Tabellerne viser at 
tilstrømning af ansøgere fra andre lokal-
områder både på Fyn og især i Jylland 
flytter adskillige 1. g-klasser fra mindre 
søgte til mere søgte gymnasier. 

Mest udtalt er problematikken for gym-
nasierne i Vejen og Grindsted som mister 
store dele af de nære ansøgere til gymna-
sier som ligger længere væk. 

Der er samlet set ikke sket nogen iøjne-
faldende ændring i nettoantallene som 
søger ud af lokalområderne, siden 2009-
11. I 2018 var der i alt 609 ansøgere (sva-
rende til ca. 22 1. g-klasser på 28 elever) 
som søgte fjerne gymnasier. I 2009 var 
det tilsvarende tal 573 ansøgere.

Institution Antal faktiske 
ansøgere

Nettogevinst Nettogevinst 
ud af faktiske 

ansøgere

Skolerne i Oure - Sport & Performance 66 22 33,3%

Fyn

Tornbjerg Gymnasium 174 21 12,1%

Odense Katedralskole 350 26 7,4%

Svendborg Gymnasium 353 16 4,5%

Nyborg Gymnasium 120 4 3,3%

Nordfyns Gymnasium 131 4 3,1%

Mulernes Legatskole 160 - -

Sct. Knuds Gymnasium 371 - -

Vestfyns Gymnasium 194 -5 -2,6%

Midtfyns Gymnasium 124 -6 -4,8%

Middelfart Gymnasium og HF 189 -13 -6,9%

Faaborg Gymnasium 53 -16 -30,2%

Tønder Gymnasium 116 15 12,9%

Sydjylland

Esbjerg Gymnasium 221 25 11,3%

Rosborg Gymnasium & HF 434 44 10,1%

Rødkilde Gymnasium 297 25 8,4%

Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig 48 4 8,3%

Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School 141 11 7,8%

Alssundgymnasiet Sønderborg 141 10 7,1%

Rybners 206 13 6,3%

Munkensdam Gymnasium 340 16 4,7%

Fredericia Gymnasium 270 5 1,9%

Aabenraa Statsskole 227 4 1,8%

Sønderborg Statsskole 266 - -

Haderslev Katedralskole 252 -5 -2,0%

Ribe Katedralskole 152 -12 -7,9%

Varde Gymnasium 121 -11 -9,1%

Grindsted Gymnasium & HF 104 -37 -35,6%

Vejen Gymnasium og HF 129 -50 -38,8%

Tabel 2: Stx-gymnasiernes gevinst og tab i 2018

Tabellen viser stx-gymnasiernes nettogevinst forstået som antallet der søgte pågældende gymnasium selvom 

det var fjernt, fratrukket antallet af ansøgere for hvem gymnasiet var det nærmeste, men som søgte forbi det. 

Antal under fire vises ikke.

Kilde: LANGE Gruppen på data fra Danmarks Statistik
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Figur 13: Hf-gymnasiernes optageområde i 2009-2011

Figuren viser optageområdet for hf-gymnasierne hvor optageområde er defineret som alle sogne hvor gymnasiet har modtaget flere 1.-priori-

tetsansøgninger i perioden 2009-2011, end andre hf-gymnasier. Der vises kun sogne beliggende i Syddanmark.

Kilde: LANGE Gruppen på data fra Danmarks Statistik

5. HF-GYMNASIERNES 
OPTAGEOMRÅDE
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Figur 14: Hf-gymnasiernes optageområde i 2016-2018

Figuren viser optageområdet for hf-gymnasierne hvor optageområde er defineret som alle sogne hvor gymnasiet har modtaget flere 1.-priori-

tetsansøgninger i perioden 2015-2016, end andre hf-gymnasier. Der vises kun sogne beliggende i Syddanmark.

Kilde: LANGE Gruppen på data fra Danmarks Statistik
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Hf-uddannelser udbydes i 2018 af 11 
gymnasier på Fyn (medregnende lokalaf-
delingen på Langeland af HF & VUC Fyn, 
som i 2018 kun fik ganske få) og 15 gym-
nasier i Sydjylland. Det er kun ca. halv-
delen af de syddanske kommuner som 
har hf-gymnasier. Der er længere mellem 
hf-gymnasier end mellem stx-gymnasi-
erne hvilket betyder at optageområderne 
generelt er mere vidtstrakte. 

I Odense hvor der er tre gymnasier med 
fire udbudssteder, og i Vejle hvor der er 

to udbudssteder med hf, er der overlap i 
lokalområderne. 

Gevinst og tab ved fjerne ansøgere til hf 

I tabel 3 og 4 er nettogevinsten ved 
fjerne ansøgere til syddanske hf-gym-
nasier opgjort for årene 2009 og 2018. 
Tabellerne viser at tilstrømning af ansø-
gere fra andre lokalområder både på 
Fyn og især i Jylland flytter adskillige 1. 
g-klasser fra mindre søgte til mere søgte 
gymnasier. 

Institution Antal faktiske 
ansøgere

Nettogevinst Nettogevinst 
ud af faktiske 

ansøgere

Fy
n

HF & VUC FYN Ærø 46 44 95,7%

HF & VUC FYN Svendborg 13 12 92,3%

Svendborg Gymnasium 27 4 14,8%

Fyns HF-Kursus 52 - -

Mulernes Legatskole 41 - -

Odense Katedralskole 43 - -

Nyborg Gymnasium 35 -5 -14,3%

Middelfart Gymnasium og HF 19 -4 -21,1%

Sy
dj

yl
la

nd

VUC Fredericia 13 7 53,8%

Esbjerg Gymnasium 23 4 17,4%

Rosborg Gymnasium & HF 70 9 12,9%

Fredericia Gymnasium 35 - -

Haderslev Katedralskole 40 - -

Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School 25 - -

Ribe Katedralskole 13 - -

Sønderborg Statsskole 23 - -

Tønder Gymnasium 20 - -

Vejen Gymnasium og HF 10 - -

Aabenraa Statsskole 27 - -

Varde Gymnasium 16 -4 -25,0%

Grindsted Gymnasium & HF 11 -4 -36,4%

Tabel 3: Hf-gymnasiernes gevinst og tab i 2009

Tabellen viser hf-gymnasiernes nettogevinst forstået som antallet der søgte pågældende gymnasium selvom 

det var fjernt, fratrukket antallet af ansøgere for hvem gymnasiet var det nærmeste, men som søgte forbi det. 

Antal under fire vises ikke.

Kilde: LANGE Gruppen på data fra Danmarks Statistik
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Mest udtalt er problematikken for gym-
nasierne i Vejen og Grindsted som mister 
store dele af de nære ansøgere til gym-
nasier som ligger længere væk. Der sker 
tilliige væsentlige interne flytninger 
mellem udbuddene under HF & VUC 
FYN. Ikke mindst bliver søgningen til 
afdelingen på Langeland gennem et 
minus på 20 fjerne flytninger ganske 
lille og kan ikke vises her af hensyn til 
diskretioneringsregler.

Nettoregnskabet over fjerne ansøgere 
for 2009 og 2018 viser at der i dag er 
væsentlig flere hf-ansøgere som søger 
ud af lokalområdet og hen til fjernere 
uddannelsesinstitutioner. 

I 2018 var der i alt 280 ansøgere (sva-
rende til 10 1. g-klasser på 28 elever) som 
søgte fjerne gymnasier. I 2009 var det til-
svarende tal kun 110 ansøgere.

Institution Antal faktiske 
ansøgere

Nettogevinst Nettogevinst 
ud af faktiske 

ansøgere

HF & VUC FYN Ærø 62 55 88,7%

Fyn

HF & VUC FYN Odense City Campus 115 64 55,7%

Svendborg Gymnasium 56 24 42,9%

HF & VUC FYN 65 12 18,5%

Odense Katedralskole 58 7 12,1%

Mulernes Legatskole 24 - -

Nyborg Gymnasium 25 -7 -28,0%

HF & VUC FYN Svendborg 24 -13 -54,2%

Middelfart Gymnasium og HF 22 -16 -72,7%

Rudolf Steiner-Skolen i Odense 17 -28 -164,7%

VUC Syd 14 4 28,6%

Sydjylland

Tønder Gymnasium 53 10 18,9%

Fredericia Gymnasium 47 4 8,5%

Rosborg Gymnasium & HF 61 5 8,2%

Campus Vejle 23 - -

Esbjerg Gymnasium 40 - -

Haderslev Katedralskole 34 - -

Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School 61 - -

Rybners 10 - -

Varde Gymnasium 44 - -

Aabenraa Statsskole 49 -4 -8,2%

Sønderborg Statsskole 37 -4 -10,8%

Grindsted Gymnasium & HF 26 -9 -34,6%

Ribe Katedralskole 25 -9 -36,0%

Vejen Gymnasium og HF 21 -11 -52,4%

Tabel 4: Hf-gymnasiernes gevinst og tab i 2018

Tabellen viser hf-gymnasiernes nettogevinst forstået som antallet der søgte pågældende gymnasium selvom 

det var fjernt, fratrukket antallet af ansøgere for hvem gymnasiet var det nærmeste, men som søgte forbi det. 

Rudolf Steiner Skolen i Odense er nyt udbud fra 2018. Steiner HF har ikke eksamen. 

Antal under fire vises ikke.

Kilde: LANGE Gruppen på data fra Danmarks Statistik
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Figur 15: Hhx-gymnasiernes optageområde i 2009-2011

Figuren viser optageområdet for hhx-gymnasierne hvor optageområde er defineret som alle sogne hvor gymnasiet har modtaget flere 1.-priori-

tetsansøgninger i perioden 2009-2011, end andre hhx-gymnasier. Der vises kun sogne beliggende i Syddanmark.

Kilde: LANGE Gruppen på data fra Danmarks Statistik

6. HHX-GYMNASIERNES 
OPTAGEOMRÅDE
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Figur 16: Hhx-gymnasiernes optageområde i 2016-2018

Figuren viser optageområdet for hhx-gymnasierne hvor optageområde er defineret som alle sogne hvor gymnasiet har modtaget flere 1.-priori-

tetsansøgninger i perioden 2016-2018, end andre hhx-gymnasier. Der vises kun sogne beliggende i Syddanmark.

Kilde: LANGE Gruppen på data fra Danmarks Statistik
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Hhx udbydes på fire uddannelsesinsti-
tutioner på Fyn og på tolv institutioner 
i Sydjylland. 

Koncentrationen af uddannelsen på 
relativt få institutioner betyder at ele-
verne kommer f ra store, udst rakte 
optageområder. 

Esbjerg Kommune er den eneste som 
har mere end én hhx-institution. Her er 
gymnasierne imidlertid placeret i hver 
sin by, nemlig hhv. i Esbjerg og i Ribe. 

Der er derfor ikke tale om væsentlige 
overlap mellem gymnasiernes lokale 
optageområder. 

Gevinst og tab ved fjerne ansøgere til 
hhx 

I tabel 5 og 6 er der opgjort de enkelte 
hhx-institutioners  nettogevinst ved 
fjerne ansøgere for årene 2009 og 2018. 

Tabellerne viser at TietgenSkolen (ELM)  
i Odense, Campus Vejle og Rybners i 

Institution Antal faktiske 
ansøgere

Nettogevinst Nettogevinst 
ud af faktiske 

ansøgere

Fy
n

Svendborg Erhvervsskole 181 15 8,3%

TietgenSkolen (ELM) 268 11 4,1%

Nyborg Gymnasium, merkantil afdeling 43 - -

Handelsgymnasiet Vestfyn 50 -25 -50,0%

Sy
dj

yl
la

nd

IBC International Business College, Kolding 227 29 12,8%

Campus Vejle 242 18 7,4%

Rybners, Grådybet - erhvervsuddannelser 150 8 5,3%

Handelsgymnasiet Ribe 125 6 4,8%

Business College Syd 103 - -

Haderslev Handelsskole 151 - -

IBC International Business College, Aabenraa 115 - -

IBC International Business College, Fredericia 
Middelfart

123 -4 -3,3%

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium 77 -5 -6,5%

Tønder Handelsskole 53 -5 -9,4%

Erhvervsgymnasiet Grindsted 63 -13 -20,6%

Vejen Business College 62 -27 -43,5%

Tabel 5: Hhx-gymnasiernes gevinst og tab i 2009

Tabellen viser hhx-gymnasiernes nettogevinst forstået som antallet der søgte pågældende gymnasium selvom 

det var fjernt, fratrukket antallet af ansøgere for hvem gymnasiet var det nærmeste, men som søgte forbi det. 

Antal under fire vises ikke.

Kilde: LANGE Gruppen på data fra Danmarks Statistik
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Esbjerg skiller sig ud som hhx-udbuds-
steder der tiltrækker mange ansøgere fra 
andre lokalområder. 

Elevgrundlaget bl iver t i lsvarende 
reduceret i optageområderne omkring 
Handelsgymnasiet Vestfyn og Nyborg 
Gymnasium i det fynske og Vejen 
Business College og Erhvervsgymnasiet 
i Grindsted i det sydjyske. 

Siden 2009 er nettoantallet af fjerne 
ansøgere til hhx-gymnasier steget fra 
128 (ca. 4,5 klasser) til 193 (ca. 7 klasser). 

Institution Antal faktiske 
ansøgere

Nettogevinst Nettogevinst 
ud af faktiske 

ansøgere

TietgenSkolen (ELM) 482 40 8,3%

Fyn

Svendborg Erhvervsskole 122 8 6,6%

Handelsgymnasiet Vestfyn 62 -15 -24,2%

Nyborg Gymnasium 41 -12 -29,3%

Campus Vejle 310 61 19,7%

Sydjylland

Rybners 276 24 8,7%

IBC International Business College, Kolding 225 10 4,4%

Business College Syd 121 - -

Haderslev Handelsskole 123 - -

Tønder Handelsskole 78 - -

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium 100 - -

IBC International Business College, Aabenraa 167 -4 -2,4%

Handelsgymnasiet Ribe 86 -7 -8,1%

IBC International Business College, Fredericia 
Middelfart

148 -15 -10,1%

Vejen Business College 83 -16 -19,3%

Erhvervsgymnasiet Grindsted 46 -26 -56,5%

Tabel 6: Hhx-gymnasiernes gevinst og tab i 2018

Tabellen viser hhx-gymnasiernes nettogevinst forstået som antallet der søgte pågældende gymnasium selvom 

det var fjernt, fratrukket antallet af ansøgere for hvem gymnasiet var det nærmeste, men som søgte forbi det. 

Antal under fire vises ikke.

Kilde: LANGE Gruppen på data fra Danmarks Statistik
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Figur 17: Htx-gymnasiernes optageområde i 2009-2011

Figuren viser optageområdet for htx-gymnasierne hvor optageområde er defineret som alle sogne hvor gymnasiet har modtaget flere 1.-priori-

tetsansøgninger i perioden 2009-2011, end andre htx-gymnasier. Der vises kun sogne beliggende i Syddanmark.

Kilde: LANGE Gruppen på data fra Danmarks Statistik

7. HTX-GYMNASIERNES 
OPTAGEOMRÅDE
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Figur 18: Htx-gymnasiernes optageområde i 2016-2018

Figuren viser optageområdet for htx-gymnasierne hvor optageområde er defineret som alle sogne hvor gymnasiet har modtaget flere 1.-priori-

tetsansøgninger i perioden 2016-2018 end andre htx-gymnasier. Der vises kun sogne beliggende i Syddanmark.

Kilde: LANGE Gruppen på data fra Danmarks Statistik
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Htx kan læses tre steder på Fyn og seks 
steder i Sydjylland. 

På Fyn ligger institutionerne hhv. i Odense 
hvor der er to udbud, og i Svendborg. I 
Sydjylland ligger uddannelsesstederne i hver 
sin kommune.

De få institutioner i Syddanmark bety-
der at lokalområderne for institutioner 
strækker sig over store afstand. Og som 
for hf og hhx gælder det også her at der 
over tiden har været så få ansøgere fra 
dele af regionen at ikke alle områder 

kan siges at være del af et lokalom-
råde.  

Gevinst og tab ved fjerne ansøgere til htx 

Påvirkningen af søgetallet til htx-gymnasierne 
gennem at unge søger ud af lokalområdet og 
ind på fjerne htx-gymnasier, er vist for årene 
2009 og 2018 i tabel 7 og 8.

På Fyn er det Syddansk Erhversskole 
Odense-Vejle (i Odense) der får f lest 
ekstra elever, og Kold College (ligeledes 
Odense) der mister ansøgere. 

Institution Antal faktiske 
ansøgere

Nettogevinst Nettogevinst 
ud af faktiske 

ansøgere

Fy
n

Svendborg Erhvervsskole 94 7 7,4%

Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 256 19 7,4%

Kold College 51 -25 -49,0%

Sy
dj

yl
la

nd

EUC Syd, Sønderborg 52 13 25,0%

Vejle Tekniske Gymnasium 123 19 15,4%

Rybners, Spangsbjerg Møllevej 156 14 9,0%

EUC Lillebælt 95 - -

EUC Syd, Tønder 18 - -

HANSENBERG 106 - -

EUC Syd, Haderslev 36 -4 -11,1%

EUC Syd, Aabenraa 30 -11 -36,7%

Erhvervsgymnasiet Grindsted 12 -24 -200,0%

Tabel 7: Htx-gymnasiernes gevinst og tab i 2009

Tabellen viser htx-gymnasiernes nettogevinst forstået som antallet der søgte pågældende gymnasium selvom 

det var fjernt, fratrukket antallet af ansøgere for hvem gymnasiet var det nærmeste, men som søgte forbi det. 

Antal under fire vises ikke.

Kilde: LANGE Gruppen på data fra Danmarks Statistik
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I Sydjylland er det Vejle Tekniske Gymnasium 
og Rybners i Esbjerg der får flere elever, mens 
Erhvervsgymnasiet Grindsted får færre elever. 

Fra 2009 til 2018 er der samlet set ikke 
sket den store udvikling i betydningen af 
fjerne ansøgninger. I både 2009 og 2018 
udgør de fjerne ansøgere 110 ansøgere 
(ca. 4 klasser). 

Institution Antal faktiske 
ansøgere

Nettogevinst Nettogevinst 
ud af faktiske 

ansøgere

Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 255 19 7,5% FynSvendborg Erhvervsskole 107 5 4,7%

Kold College 81 -14 -17,3%

EUC Syd, Sønderborg 131 24 18,3%

Sydjylland

Vejle Tekniske Gymnasium 123 14 11,4%

Rybners, Spangsbjerg Møllevej 121 4 3,3%

EUC Lillebælt 66 -11 -16,7%

HANSENBERG 66 -22 -33,3%

Erhvervsgymnasiet Grindsted 12 -11 -91,7%

Tabel 8: Htx-gymnasiernes gevinst og tab i 2018

Tabellen viser htx-gymnasiernes nettogevinst forstået som antallet der søgte pågældende gymnasium selvom 

det var fjernt, fratrukket antallet af ansøgere for hvem gymnasiet var det nærmeste, men som søgte forbi det. 

Antal under fire vises ikke.

Kilde: LANGE Gruppen på data fra Danmarks Statistik



De søgende til de syddanske gymnasier søger både de nære, 
andre lokale og fjernere gymnasier. 

I denne analyse opgøres disse geografiske søgemønstrene hos 
unge på Fyn og i Sydjylland, og udviklingen i de unges villig-
hed til pendlingsafstand undersøges for årene 2009-2018.
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