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P R E S S E M E D D E L E L S E 
 
Den internationale studentereksamen, International Baccalaureate (IB) opnår 
fuld anerkendelse  
 
Den internationale studentereksamen IB – International Baccalaureate – har endelig 
opnået fuld anerkendelse i Danmark. 
Gennem en årrække har omregningen af karakterer for IB-studenter været skæv, så det 
var vanskeligere for studenter med et eksamensbevis fra IB at komme ind på de 
videregående uddannelser. Dette på trods af, at uddannelsen er anerkendt på 
universiteter i hele verden på grund af sit høje faglige niveau. 
Gennem de sidste par år har Foreningen af IB-skoler i Danmark været i dialog med 
politikere og embedsmænd i både Undervisningsministeriet og Uddannelses- og 
Forskningsministeriet (UFM) for at gøre opmærksom på problemstillingen, og i 
sommer fremlagde UFM en grundig rapport, som tydeliggjorde problemerne ved 
omregning af IB-karakterer. I rapporten fremlagde embedsmændene også et forslag til 
en ny omregningsskala, som tilgodeser IB-uddannelsens høje standard, sammen med en 
række ændringsforslag i forhold til IB-elevernes optagelse på de videregående 
uddannelser. 
Rektor på Kolding Gymnasium, Momme Mailund, som også er formand for 
Foreningen af IB-skoler udtaler: ”Vi har undervejs i processen haft et konstruktivt 
samarbejde med både embedsmænd og politikere, særligt Annette Lind fra 
Socialdemokratiet, og vi er utroligt glade for, at IB-studenterne nu bliver helt ligestillet 
med danske studenter, når de søger ind på de videregående uddannelser.” 
De nye regler betyder bl.a. at IB-studenter i den lavere ende af karakterskalaen lettere 
kan komme ind på bl.a. Professionshøjskoler og Erhvervsakademier, men særligt IB-
studenter i mellemgruppen kommer til at se, at der er flere åbne døre på universiteterne. 
 
IB udbydes på 16 gymnasier i Danmark og er geografisk fordelt over hele landet. På 
verdensplan er der mere end 3000 IB-skoler. 
Spørgsmål til ovenstående kan rettes til formand for Foreningen af IB-skoler i 
Danmark, rektor Momme Mailund, tlf.: 4144 2183 eller email: mo@kolding-gym.dk 
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