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Caféer, mangfoldighed og storbyliv  trækker 
unge fra forstadskommunerne ind mod byen. 

Igen i år er ungdomsuddannelserne i 
København blevet søgt af flere, end der er 
plads til. Tendensen er blevet forstærket de 
seneste par år, men med indførelsen af et klas-
seloft på maksimum 28 elever i hver klasse, er 
tilstrømningen mod byen blevet tydeligere 
end nogensinde.

»Havde der ikke været et loft, kunne vi have 
taget eksempelvis 24 ekstra ansøgere. De skal 
nu i stedet ud på Vestegnen, hvis de skal have 
en plads,« siger Anne Frausing, rektor på HF-
Centret Efterslægten, om den situation, som 
hf-kurserne og de andre ungdomsuddannel-
ser står i lige nu. 

 Alene til pladserne på et alment gymna-
sium, STX-uddannelserne,  var Indre By første 
prioritet hos 2.725 kommende gymnasieele-
ver. Der var plads til 2.240 af dem. 

Uddannelsessted skaber identitet
Ifølge Susanne Murning, ph.d.-stipendiat hos 
Center for Ungdomsforskning, CeFU, skal 
man finde årsagen til unges storbyfornem-
melser i et ønske om at danne identitet: Byen 
er blevet en mulighed for at vise, hvem de er, 
og hvem de helst ikke vil være.   

»Skolerne i Indre By har en placering og 
historie, som giver prestige i forhold til de 
skoler, som i 1970erne blev oprettet på Vesteg-
nen. De blev oprettet netop for at få den brede 
gruppe ind,« siger Susanne Murning.

»Når man vælger en uddannelse, viser 
man også, hvem man er. Ved at vælge de mest 
populære skoler viser man , at man er succes-
fuld, og at det går én godt,« fortsætter hun. 

Pia Schobius, fuldmægtig i gymnasieforde-
lingsudvalget i Region Hovedstaden, genken-
der billedet.

»Der er altså stor forskel på, om du skal fra 
København til Høje Taastrup, eller om du 
skal fra Høje Taastrup til København. Det har 
noget at gøre med, hvordan vi tænker,« siger 
hun og hentyder til den kulturelle afstand, der 
dog kan klares med en togtur, begge veje, på et 
kvarters tid. 

»Hvis man har boet hele livet i en lille pro-
vins, så kender man alle dér, men sådan er det 
også med Høje Taastrup, Allerød og Herlev. Så 
kan man godt have lyst til at skille sig lidt ud, 
og så søger man ofte mod København, hvor 
man bliver en del af en masse og københav-
nermiljøet,« siger hun.

Fordomme er pustet op
Elma Dragic, 17 år, er en af de unge, som havde 
håbet på at skifte de vante rammer i Brøndby 
Strand ud med en tilværelse på Ørestad 
Gymnasium i København. I stedet blev hun 
henvist til CPH West i Ishøj. Gymnasiet har 
plads til 196 studerende, men var kun første 
prioritet hos 121 ansøgere. 

»Der er helt sikkert status i at gå på de popu-
lære gymnasier. Man føler sig lidt bedre, når 
man siger, at man går på Ørestad, end når man 
siger, at man går på Avedøre Gymnasium eller 
CPH West. Der findes nogle fordomme, og det 
bliver pustet meget op, men i bund og grund 
er det jo det samme, man skal igennem,« siger 
Elma Dragic. 

Hun går i 2.g. og fortæller, at hun i dag ærg-
rer sig over, at hun ikke søgte CPH West som 
første prioritet. 

Også Christoffer Sylvest Carlsen, 17 år, har 
allerede efter en måneds tid i 1.g. ombestemt 
sig. Han havde oprindeligt søgt Christians-

havns Gymnasium, men blev henvist til 
Avedøre Gymnasium. I år havde færre end 
halvdelen af ansøgerne krydset gymnasiet i 
Hvidovre af som første prioritet til gymnasi-
ets 196 pladser. 

»Jeg går i en klasse, hvor kun fire elever selv 
har har søgt gymnasiet. Det er synd, at et gym-
nasium som Avedøre får et dårligt ry, når det 
faktisk er ret godt,« siger han. 

Kræsne unge er okay
Jens Boe Nielsen, formand hos Rektorforenin-
gen, kan godt genkende elevernes stigmatise-
ring af visse gymnasier. Selv om han forudser, 
at strømningen mod København på længere 
sigt kan gå ud over elevtallet på ungdomsud-
dannelserne i forstadskommunerne, ser han 
ikke noget problem i at udbyde flere pladser, 
hvor der er efterspørgsel.

»Hvis eleverne vil gå et bestemt sted eller 
ikke har noget imod at flytte sig, så er det vel 
okay. Vi er jo på det frie marked,« siger han. 

Og netop det, at gymnasier og hf-kurser i 
2007 blev selvejende, er ifølge Susanne Mur-
ning tydeligt. 

Det har skabt en »alles kamp om alle,« hvor 
ikke kun gymnasierne kæmper om de bedste 
elever, men hvor eleverne også kæmper om de 
bedste gymnasier. 

Og her skal forstadsgymnasierne være 
bedre til at brande sig selv. Ved at skille sig ud 
som et uddannelsessted, der lægger vægt på 
f.eks. sport eller medier, kan de ifølge Susanne 
Murning have lettere ved at tiltrække elever 
og dermed undgå at blive løbet over ende af de 
mest søgte gymnasier.

»Det er ret tydeligt på optagelsestallene, at 
der er forskel på, hvad eleverne søger, og hvad 
de får. Det gør forskellen mellem gymnasierne 
endnu større,« siger hun. B

Kræsne unge. København er en magnet, når unge søger ungdomsuddannelse. Men der er stor 
forskel på, hvad de søger, og hvad de ender med at få.  Søgningen til storbyen handler om identitet, 
men Vestegnen er bedre end sit rygte, mener to gymnasieelever, der ikke kom til byen. 

»Jeg går i en klasse, hvor kun fire 
elever selv har har søgt gymna-
siet. Det er synd, at et gymna-
sium som Avedøre får et dårligt 
ry, når det faktisk er ret godt,« 
siger 17-årige Christoffer Sylvest 
Carlsen, der søgte ind på 
Christianshavns Gymnasium, 
men blev henvist til Avedøre.
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Storbydrømme skaber A- og B-gymnasier

 H Avedøre Gymnasium: 97 ansøgere

 H Kongsholm Gymnasium: 107

 H Frederikssund Gymnasium: 121

 H Frederiksværk Gymnasium: 123

 H Københavns Åbne Gymnasium: 158
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 H Ørestad Gymnasium: 504 ansøgere

 H Falkonergårdens Gymnasium: 488 

 H Rysensteen Gymnasium: 458:

 H Gammel Hellerup Gymnasium: 446

 H Borupgaard Amts Gymnasium 433: 
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