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Udbud af den nye hf på erhvervsskoler
Kære Ellen Trane Nørby
I Region Syddanmark er vi, ligesom regeringen, meget optagede af, at flere får en erhvervsuddannelse. Derfor arbejder vi bl.a. med 25 pct. målsætningen i vores regionale vækst- og udviklingsstrategi.
Vi har samtidig fulgt de seneste års reformer på ungdomsuddannelsesområdet tæt, herunder senest
gymnasiereformen. Et af elementerne heri er den nye hf, som skal indeholde en praksisorienteret
toning af alle fag, og som er målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne.
Den nye hf må forventes at give nogle spændende muligheder for de unge, bl.a. via optaget direkte fra
9. klasse. Et tiltag, som kunne resultere i en større søgning til hf, også selv om dette ikke har været
intentionen med forliget.
Vi er bekymrede for, om udmøntningen af forliget kan få nogle utilsigtede konsekvenser i forhold til, at
flere gerne skulle have en erhvervsuddannelse. Særligt ser vi en risiko for, at den nye hf kan gå hen
og blive en konkurrent til fx EUX, bl.a. fordi den nye hf i store træk giver de samme videreuddannelsesmuligheder som EUX.
Ud fra vores løbende dialog med regionens erhvervsskoler ved vi, at de generelt har oplevet en stigende interesse for EUX samtidig med, at søgningen til erhvervsuddannelserne dog samlet set har
været for nedadgående. Hvis den nye hf viser sig at blive en konkurrent til EUX, må det forventes at få
konsekvenser for erhvervsskolernes elevtal, såfremt de ikke får mulighed for at udbyde den nye hf.
Flere af regionens største erhvervsskoler har over for os udtrykt ønske om at få mulighed for at udbyde den nye hf, og et par af dem har netop anmodet regionsrådet om at afgive indstilling herom til
ministeren.
Erhvervsskolerne vil bl.a. gerne udbyde den nye hf, fordi den nye toning passer godt sammen med
deres nuværende profil, hvor de i forvejen udbyder praksisorienterede fag inden for IT, teknik, erhvervsøkonomi og finansøkonomi. Fagområder, der betones i gymnasiereformforliget, og som de
unge vil kunne videreuddanne sig i, fx på erhvervsakademierne, der ovenikøbet historisk udspringer af
erhvervsskolerne. Hertil kommer at erhvervsskolerne, i modsætning til de nuværende hf-udbydere, har
stor erfaring med praktikforløb, som også indgår som et element i den nye hf.
Derudover forventer erhvervsskolerne, at den nye hf, sammen med EUX og htx/hhx, vil kunne danne
rammen om en erhvervsrettet-/relateret gymnasiekultur til gavn for alle uddannelserne.
Endelig bemærker erhvervsskolerne, at placeringen af et hf udbud hos dem 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.
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Det er vores vurdering, at det ud fra et kapacitetssynspunkt bliver vanskeligt at sige noget om, hvorvidt
det vil give mening med et øget antal udbydere af hf, idet der jo er tale om en helt ny hf, som vi ikke
kender søgningen til, og dermed kapacitetsbehovet for. Dog må det forventes, at optaget direkte fra 9.
klasse kan bidrage til at søgningen øges. Samtidig ser vi en klar risiko for utilsigtede konsekvenser af
forliget i form af lavere elevtal på erhvervsskolerne, hvis ikke de får mulighed for at udbyde den nye hf.
Erhvervsskolernes ansøgninger vil i første omgang skulle behandles på udvalgsmøde i Region Syddanmark den 10. oktober 2016. Umiddelbart ser vi positivt på erhvervsskolernes henvendelse og
deres argumenter for at udbyde den nye hf, da vi i denne sag tillægger behovet for flere erhvervsuddannede og risikoen for en lavere søgning til erhvervsskolerne større betydning end risikoen for
opbygning af overskydende kapacitet. Regionsrådet er i den forbindelse opmærksom på, at kapacitetsspørgsmålet også afhænger af, i hvor høj grad skolerne inden for samme geografi udbyder
forskellige toninger af den nye hf, og er i stand at indgå samarbejder, hvor det er relevant.
Brevet er også sendt i kopi til børne- og undervisningsordførerne i Folketinget.
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