Orienteringsbrev om implementering af
gymnasiereformen til de gymnasiale institutioner
Karakterdatabasen på vej i drift
I begyndelsen af november sættes det nye databasesystem, Karakterdatabasen, i
drift. Allerede i løbet af november, skal de første standpunktskarakterer indberettes til systemet.
Karakterdatabasens formål er at levere data til Optagelse.dk til brug for uddannelsesparathedsvurderingen samt til ansøgning til ungdomsuddannelserne. Det
betyder, at de karakter- og bevisindberetninger, som tidligere er foretaget til Optagelse.dk, afløses af indberetningerne til Karakterdatabasen. Det samme gælder
statistikindberetningerne, idet datavarehuset fremover trækker de nødvendige
oplysninger fra Karakterdatabasen.
De forskellige elevadministrative systemer er så småt klar med den indberetningsløsning, som skolerne skal anvende, og der er ved at blive lavet indberetningsaftaler mellem den enkelte systemudbyder og de skoler, som anvender det pågældende system.
For et mindre antal skoler, som ikke har et administrativt system til automatisk
indberetning, kommer indberetningen dog til at foregå manuelt. Der er etableret
en brugergrænseflade på www.karakterdatabasen.dk, som gør det muligt for
disse skoler at indtaste klasse-, elev- og karakteroplysninger og indberette disse
til databasen. Denne proces gentages ved hver karaktergivning, ligesom bevisindberetningen til sommer foretages ved manuel indtastning. Umiddelbart efter at
Karakterdatabasen er sat i drift, udsendes yderligere information om denne proces
til de aktuelle skoler.
Der er også lavet en brugergrænseflade, så alle skoler kan se egne indberettede
data i Karakterdatabasen. Adgang til dette kræver dog, at man er UNI-Login
brugeradministrator på skolen, og at man har en medarbejdersignatur tilknyttet
sit UNI-Login. Når man er logget på systemet, kan man søge specifikke oplysninger og få oversigter over de indberetninger, som er foretaget fra skolen i en given
periode. Der udsendes yderligere information om denne adgang, når Karakterdatabasen er sat i drift.
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Adgang til uddannelse i forsvaret
og politiet med den nye hf
En hf-eksamen uden den udvidede fagpakke giver også adgang til at søge optagelse på de af forsvarets og politiets
uddannelser, som kræver en gymnasial
uddannelse:
•
•
•
•

Pilotuddannelsen
Flyvelederuddannelsen
Løjtnantsuddannelsen i Hæren
Politiets basisuddannelse til politibetjent

Ved optag på forsvarets uddannelse til
sprogofficer skal sprogfagene som udgangspunkt være gennemført på A-niveau, hvorfor det umiddelbart vurderes
at kræve, at ansøgere har gennemført
en hf-uddannelse med udvidet fagpakke for at blive optaget.

Trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser
Bedre elevtrivsel er et af målene i gymnasieaftalen. Som en del af gymnasiereformen skal der gennemføres årlige obligatoriske elevtrivselsmålinger på de gymnasiale uddannelser fra skoleåret 2017/18. Gennem trivselsmålingen kan skolerne
få indblik i, hvor det går godt trivselsmæssigt, og hvor der kan være behov for en
yderligere indsats i forhold til elevernes trivsel. Skolerne kan på den måde anvende
trivselsmålingen i det lokale arbejde med elevernes trivsel. Samtidig vil resultaterne af trivselsmålingen indgå i ministeriets opfølgning på reformen.
Til trivselsmålingen udvikles en centralt fastlagt spørgeramme, som alle skoler
skal anvende. Tidspunktet for målingen er endnu ikke fastlagt, men forventningen er, at skolerne vil skulle gennemføre målingen i slutningen af indeværende
kalenderår eller i starten af 2018. Vi vil anbefale, at I tager dette i betragtning, når I
overvejer at gennemføre trivselsmålinger i indeværende skoleår.
Vi skal samtidig beklage, at udmeldingen af spørgeramme og tidspunkt for målingen kommer senere, end vi tidligere har varslet. I vil på skolerne få besked, så
snart spørgerammen og tidspunkt for gennemførelse offentliggøres.

Grundforløbsprøver på eksamensbeviset ved skift mellem
treårige gymnasiale uddannelser efter grundforløbet
Elever på de treårige gymnasiale uddannelser til teknisk, merkantil og almen studentereksamen har til og med afslutningen af grundforløbet ret til at skifte til en
anden treårig uddannelse uden tab af tid. Det følger af § 6 i lov om uddannelserne
til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), § 7 i lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) og § 11 og § 13 i bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser.
De lovbestemte skifterettigheder udvides og præciseres med § 14 i den nye lov om
de gymnasiale uddannelser, men denne bestemmelse træder først i kraft i forhold
til skift i skoleåret 2019-20 og frem, jf. lovens § 74, stk. 4.
Ikke mindst efter, at grundforløbet med gymnasiereformen er blevet forkortet til
tre måneder, vil det, medmindre uddannelsesskiftet sker meget hurtigt, i de fleste
tilfælde være en fordel at vejlede en elev, der ønsker et uddannelsesskift, til at færdiggøre grundforløbet på den først påbegyndte uddannelse og herefter skifte efter
afslutningen af grundforløbet, dvs. ved starten af studieretningsforløbet. Eleven
vil på den måde kunne aflægge de interne grundforløbsprøver, jf. lovens § 21, stk. 5,
som eleven har modtaget undervisning til. Eleven vil i den nye uddannelse kunne
få merit ved substitution, således at disse prøver afløser de grundforløbsprøver,
som eleven ville skulle have aflagt, hvis eleven var startet på dén uddannelse, som
eleven nu skifter til.
På eksamensbeviset vil situationen skulle håndteres på den måde, at det er
betegnelsen for de faktisk aflagte grundforløbsprøver, som skal anføres i eksamensbevisets venstre kolonne (eksempelvis – ved skift fra uddannelsen til teknisk
studentereksamen – prøverne i henholdsvis naturvidenskabeligt grundforløb og
produktudvikling), og altså ikke betegnelsen for de grundforløbsprøver, som normalt indgår i den pågældende uddannelse (eksempelvis – ved skift til uddannelsen
til merkantil studentereksamen – prøverne i almen sprogforståelse og økonomisk
grundforløb).
Der skal endvidere ske karakteroverførsel, dvs. at de opnåede karakterer i de
aflagte grundforløbsprøver medtælles ved udregningen af eksamensresultatet.
Bemærk dog, at de på beviset skal anføres i kolonnen med afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer). Begrundelsen er, at karakterer, der optræder i
prøvekarakterkolonnen, alle er givet under medvirken af en ekstern censor, hvorimod karaktererne i den anden kolonne er interne karakterer.

Det skal af eksamensbevisets bemærkningsfelt fremgå, at der (jf. ovennævnte
eksempel) er tale om en tidligere elev på uddannelsen til teknisk studentereksamen, der er skiftet over efter at have gennemført grundforløbet på den uddannelse, herunder aflagt prøver i naturvidenskabeligt grundforløb og produktudvikling,
og som er givet merit ved substitution for prøverne i almen sprogforståelse og
økonomisk grundforløb.

22 gymnasier kan udbyde lokal studieretning
Med gymnasiereformen var forligskredsen enige om at reducere antallet af studieretninger, som eleverne kan vælge imellem. Alle studieretninger er derfor nu
fastlagt centralt i bilag 1 til lov om de gymnasiale uddannelser. For at give mulighed for lokal tilpasning har gymnasier med et særligt uddannelsesmiljø eller en
bestemt faglig ekspertise dog mulighed for at søge om at udbyde andre studieretninger end de centralt fastsatte studieretninger.
I 2016 blev 7 ansøgninger om lokale studieretninger godkendt til at udbyde lokale
studieretninger for skoleårene 2017-2018, 2018-2019 og 2019-2020.
I år har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i alt modtaget 78 ansøgninger om
at kunne udbyde sådanne lokale studieretninger. Alle ansøgninger kom fra stx. Af
de 78 ansøgninger har undervisningsministeren godkendt, at 22 skoler kan udbyde
lokale studieretninger for skoleårene 2018-2019, 2019-2020 og 2020-2021.
20 af de godkendte ansøgninger kommer fra gymnasier, der ønsker at udbyde en
lokal studieretning med idræt på B-niveau. Ansøgningerne er godkendt de næste
tre skoleår som forsøg, fordi de alle er forankret i stærke idrætsmiljøer på skolerne
og samtidig er geografisk spredt.
De 20 skoler, der kan udbyde en lokal studieretning med idræt på B-niveau, er:
•
I Region Hovedstaden: Albertslund Gymnasium (NEXT), Campus Bornholm,
Falkonergården Gymnasium & HF, Herlev Gymnasium & HF, Gammel Hellerup
Gymnasium.
•
I Region Midtjylland: Holstebro Gymnasium & HF, Ikast Brande Gymnasium,
Langkaer Gymnasium, Risskov Gymnasium.
•
I Region Nordjylland: Dronninglund Gymnasium, Thisted Gymnasium & HF.
•
I Region Sjælland: Greve Gymnasium, Maribo Gymnasium, Næstved Gymnasium & HF, Stenhus Gymnasium.
•
I Region Syddanmark: Alssundgymnasiet Sønderborg, Esbjerg Gymnasium,
Faaborg Gymnasium, Midtfyns Gymnasium, Mulernes Legatskole.
•
Derudover er to skoler godkendt til at udbyde lokale studieretninger med andre fag end idræt B. Også i de godkendelser er der lagt vægt på, at de to lokale
studieretninger tilbyder særlige, faglige miljøer, der er skabt af dels undervisere med særlige, faglige kompetencer, dels lokale samarbejdsaftaler med
eksterne parter inden for det konkrete fagområde. De to skoler er:
•
Sankt Annæ Gymnasium: Musik A, Dramatik A (forsøgsfag)
•
Ørestad Gymnasium: Mediefag A (forsøgsfag), Engelsk A
Muligheden for lokale studieretninger er udmøntet i § 26 i lov om de gymnasiale
uddannelser. Rammerne for at søge om at udbyde en lokal studieretning er uddybet i de særlige bemærkninger til lovforslaget.
Alle skoler, som har søgt om lokale studieretninger, har fået besked om godkendelser og afslag.

