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Udtalelser angående Rybners’ ansøgning
I forhold til Rybners’ ansøgning er der indkommet udtalelser fra VUC Vest, Esbjerg Gymnasium, Ribe
Katedralskole, Grindsted Gymnasium, Varde Gymnasium og Vejen Gymnasium samt EASV og UC
Syd. Udtalelserne er vedlagt som bilag. Fem ud af de seks hørte, nuværende hf-udbydere har
erklæret, at de ikke ønsker at bakke op om ansøgningen fra Rybners. Kun Vejen Gymnasium har
ingen bemærkninger.

Notat

Esbjerg Gymnasium meddeler, at de har indgået et særligt samarbejde med VUC Vest for at kunne
imødegå de nye elementer i den nye toårige hf-uddannelse. Esbjerg Gymnasium nævner desuden, at
de sammen med VUC Vest har mulighed for at øge kapaciteten med samlet set tre klasser for at
imødegå den forventede stigning i søgningen til hf.
Både Esbjerg Gymnasium og VUC Vest bemærker, at udbuddet af de nye fagpakker på hf forudsætter
en vis volumen, og at en fordeling af hf-uddannelsen på tre institutioner i den sammenhæng vil kunne
forringe mulighederne for, at der på den enkelte uddannelse er den nødvendige volumen til, at
holddannelsen kan tilrettelægges efter reformens intentioner.
Ribe Katedralskole nævner også argumentet om volumen i deres udtalelse og bemærker samtidig, at
man om nødvendigt vil udvide kapaciteten på hf.
Grindsted Gymnasium & HF og Varde Gymnasium hæfter sig også ved volumen-argumentet i deres
fælles udtalelse. Derudover bemærker de, at Rybners’ ønske om at udbyde hf kan signalere en
fremtidig monopoldannelse på ungdomsuddannelserne i Sydvestjylland, og det mener de ikke, at der
er brug for.
Erhvervsakademi Sydvest og UC Syd har over for Region Syddanmark meddelt, at de stiller sig positiv
over for et tæt samarbejde med Rybners om at sikre de bedst mulige overgange mellem en hf med
teknisk eller merkantilt præg og en videregående uddannelse.
Udtalelser angående Hansenbergs ansøgning
I forhold til Hansenbergs ansøgning er der indkommet udtalelser fra Kolding Gymnasium, Kolding HF
& VUC, samt Vejen Gymnasium. Udtalelserne er vedlagt som bilag. Ingen af de tre hørte, nuværende
hf-udbydere ønsker at bakke op om Hansenbergs ansøgning.
Kolding Gymnasium og Kolding HF & VUC er af den holdning, at reformens intentioner til fulde kan
opfyldes i Koldingområdet inden for det eksisterende udbud af toårigt hf. Samtidig mener de to
institutioner, at man med et nyt hf-udbud på Hansenberg risikerer, at endnu flere unge spores i retning
af en gymnasial uddannelse, hvilket i deres øjne er modstridende ift. det politiske fokus på, at flere
unge skal tage en erhvervsuddannelse. Endelig nævnes risikoen for, at en fordeling af hf på tre
institutioner i Kolding vil kunne forringe mulighederne for, at der på hver af institutionerne er den
nødvendige volumen.
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Kolding Gymnasium bemærker desuden, at de siden 2008 har arbejdet målrettet og succesrigt på at
styrke det anvendelsesorienterede aspekt af hf-uddannelsen, og at de reelt har været klar til at udbyde
specifikke fagpakker allerede fra august 2016.
Vejen Gymnasium og HF er af den opfattelse, at reformens intentioner til fulde kan opfyldes i
Vejenområdet inden for det eksisterende udbud hos dem og de to udbydere i Kolding. Desuden
gentager Vejen Gymnasium og HF argumentet om volumen, og bemærker samtidig, at de i år kun
havde søgning til oprettelse af én klasse.
Udtalelser angående EUC Syds ansøgning
I forhold til EUC Syds ansøgning, er der indkommet en udtalelse fra Det Forpligtende Samarbejde i
Sønderjylland, som ikke ønsker at støtte EUC Syds ansøgning. Udtalelsen er vedlagt som bilag.
Det Forpligtende Samarbejde i Sønderjylland bemærker, at der i Haderslev, Aabenraa og Sønderborg
i forvejen er to uddannelsesinstitutioner, der udbyder toårigt hf, i form af de respektive gymnasier og
VUC Syd, mens det i Tønder alene er gymnasiet, der udbyder denne uddannelse. Alle syv udbydere
har til sammen ca. 400 kursister om året, hvorfor der således er tale om relativt små faglige hf-miljøer.
Det Forpligtende Samarbejde i Sønderjylland forventer ikke, at søgningen til den toårige hf vil stige.
Tværtimod forventer de, at nedgangen i ungdomsårgangene sandsynligvis vil medføre færre
ansøgere til toårigt hf. Med henvisning til, at alle udbydere har ledig optagelseskapacitet, finder Det
Forpligtende Samarbejde i Sønderjylland det hverken hensigtsmæssigt eller fornuftigt, at tillade endnu
en udbyder på området.
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