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Adgangskrav til gymnasie-uddannelserne vil ikke få effekt på optaget, mener rektor Dinna Balling
fra Horsens HF og VUC. Arkivfoto
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Af Camilla Lyberth Madsen
HORSENS - Et gennemsnit mellem 4 og 7 for at blive optaget på en gymnasial uddannelse (Hf,
hhx, htx og stx), kan være fremtiden.
Det er i hvert fald det, som de borgerlige partier har forslået, og som i øjeblikket bliver diskuteret i
Folketinget.
Dertil bliver det drøftet at indføre et karakterkrav på 7 i både dansk og matematik.
Hvis adgangskravene på minimum 7 i dansk og matematik i folkeskolens afgangsprøver havde
været gældende i 2012, var 79 pct. ikke kommet ind på Horsens HF og VUC.
40 pct. var ikke kommet ind på Horsens Statsskole og 32 pct. ville ikke være kommet ind på
Horsens Gymnasium.
Det viser tal fra Undervisningsministeriet.
Men de tal skræmmer ikke Dinna Balling, der er rektor på Horsens HF og VUC.
http://hsfo.dk/article/20140223/ARTIKLER/140229859
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Hun mener ikke, at det vil påvirke antallet af optaget elever, hvis karakterkravene bliver indført.
- Vi har allerede optagelsesprøver og samtaler med de elever, som vi er i tvivl om, kan gennemføre
uddannelsen, så med mindre det kommer til at stå specifikt, at vi ikke må optage elever den vej,
fortsætter vi med det, udtaler hun.
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