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Ansøgertal for gymnasierne i Storkøbenhavn 

 
Gymnasierne i Storkøbenhavn har i år taget et nyt fælles system i brug, så de taster 
ansøgere ind via internettet, hvorved ansøgertallene løbende opdateres. På optag.dk ses 
de aktuelle ansøgertal, fordelt på fakulteter og studieretninger.  
 

Se den aktuelle ansøgerfordeling 

På siden www.optag.dk kan alle interesserede løbende følge med i de kommende 

studenters valg. Her ses de aktuelle ansøgertal fordelt på Naturvidenskabelige, 

samfundsvidenskabelige, humanistiske og musiske studieretninger. Tallene opdateres i 

realtime og der er pt. registeret over 4000 ansøgere. 

 

Overblik 

Tidligere blev ansøgerne tastet ind ude på skolerne, i hver deres system. Det var derfor en 

krævende og langsommelig opgave at indsamle og rapportere tallene. Med det nye system 

får Gymnasiefordelingsudvalget i Storkøbenhavn løbende tallene ind, og kan derfor tidligt 

danne sig et overblik, til brug for bl. a. fastsættelse af klassekvotienter. 

 

Storkøbenhavn forventer 5500 ansøgere 

Når den nye gymnasiereform træder i kraft til sommer, opdeles eleverne ikke længere på 

en matematisk og en sproglig linie. I stedet kan ansøgeren vælge at ansøge op til ni 

studieretninger blandt de 314, der udbydes på de Storkøbenhavnske gymnasier. I 

Storkøbenhavn kan der i år ansøges på 33 gymnasier, hvilket er to mere end sidste år, idet 

Brøndby Gymnasium og Ørestad Gymnasium starter undervisning til august. Tilsammen 

forventer skolerne at tiltrække 5500 ansøgere, som er niveauet fra sidste år. Det endelige 

tal kendes dog først, mandag d. 4. april kl. 10, som er sidste frist for registrering af 

ansøgere. 

 

Direktør Martin Holbøll fra MaCom A/S udtaler: 

”Der har været talt meget om ansøgertal til gymnasiet, og om hvordan ansøgerne ville 
fordele sig på de forskellige studieretninger. Fra politisk hold har der været ønske om at 
styrke naturvidenskaben. Ved at lægge de aktuelle tal ud, så folk selv kan følge med på 
nettet, håber vi at kunne være med til at styrke grundlaget for den videre debat.” 
 
For yderligere information: www.optag.dk og www.lectio.dk eller telefon: 33 79 79 00. 



 

Lectio 

Lectio er et gymnasiesystem der tilgås via internettet. Med Lectio kan elever og forældre 

hele tiden holde sig orienteret om planlagt og afholdt undervisning, vikartimer, 

karaktergivning, fravær etc. Lectio anvendes i øjeblikket på en ¼ af landets gymnasier, og 

er under afprøvning på yderligere en ¼ af gymnasierne. 

 

MaCom A/S 

Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. MaCom beskæftiger sig med 

systemudvikling og undervisning. MaCom er Microsoft Certified Partner og Oracle Partner. 

 

 

Læs mere om: 

Optag.dk www.optag.dk 

Lectio www.lectio.dk 

MaCom A/S www.macom.dk 

Yderligere oplysninger: 

MaCom A/S 

Direktør Martin Holbøll 

Telefon: 33 79 79 00 

E-mail: martin@macom.dk 

 

 

 

 

 

 

 


