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Erhvervsskolernes begrundelser for at søge om udbud af hf
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Erhvervsskolerne begrunder deres ansøgninger med, at den nye hf ændrer karakter, og i højere grad
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end tidligere, lægger sig op ad den profil, som findes på erhvervsskoler. Erhvervsskolernes
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gymnasieafdelinger (htx og hhx) og EUX-afdelinger udbyder således i forvejen praksisorienterede fag
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inden for IT, teknik, erhvervsøkonomi og finansøkonomi. Fagområder, der betones i
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gymnasiereformforliget, og som den unge vil kunne videreuddanne sig i på erhvervsakademierne.

Notat

Den nye hf skal desuden indeholde projekter og praktikforløb, der knytter sig til den fagpakke, eleven
har valgt. Her bemærker alle tre erhvervsskoler, at de hver især har praktikcentre og et større netværk
af virksomheder, der anvendes til virksomhedspraktik, projektsamarbejder, kortere praktikophold mv.,
og at de herigennem i det hele taget har opnået stor erfaring med praksisorienteret undervisning.
Erhvervsskolerne skoler vurderer således, at de har gode muligheder for at understøtte også denne
del af den nye hf-uddannelse.
Derudover nævner erhvervsskolerne, at de har gode erfaringer med at orientere deres elever mod
erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne, og at de ser sig i stand til at udbygge det
samarbejde, som de i varierende grad nævner, at de allerede har med erhvervsakademierne og
professionshøjskolerne, og fokusere dette samarbejde mod udbuddet af den nye hf.
EUC Syd bemærker, at hf uddannelsen i deres øjne vil have naturlige samlæsningsmuligheder med
både htx og EUX, som de udbyder i dag, og at de i øvrigt forventer at vil kunne rumme hf uddannelsen
inden for de eksisterende fysiske rammer og bygningsmasse.
Endvidere bemærker Rybners og Hansenberg, at placeringen af et hf udbud hos dem samtidig vil
kunne bidrage til, at flere unge får øjnene op for erhvervsuddannelserne som en valgmulighed i
forlængelse af hf. Dette til gavn for erhvervslivet, der i høj grad efterspørger faglært arbejdskraft, og
som forventes at vil fortsætte med dette i de kommende år.
Med henvisning til, at de nuværende hf-udbydere i Esbjerg-området, i en artikel i Ugeavisen Esbjerg,
har meldt ud, at de forventer et boom i ansøgertallet til hf, bemærker Rybners i øvrigt, at en tildeling af
et hf udbud til Rybners, vil skabe et betydeligt mere målrettet og bredere dækkende udbud.
Rybners søger om godkendelse til at udbyde den toårige hf med den faglige toning ”merkantil” og
”teknisk”. Her vil de trække på deres erfaringer fra det nuværende udbud af hhx og htx, samt de
merkantile og tekniske erhvervsuddannelser, herunder EUX. Rybners udbyder desuden stx.
Hansenberg søger om godkendelse til at udbyde den toårige hf med den faglige toning ”teknisk”. Her
henviser de til deres erfaringer fra det nuværende udbud af htx og en lang række tekniske
erhvervsuddannelser, herunder EUX.
EUC Syd søger om godkendelse til at udbyde den toårige hf med toning mod sundhed og teknik, og
de angiver desuden et forventet samlet optag på 150 elever årligt fordelt på deres fire udbudssteder.
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