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Indstilling til ministeren vedr. udbud af toårigt hf i Rudkøbing på Langeland
På vegne af regionsrådet for Region Syddanmark skal jeg hermed indstille til ministeren for børn, undervisning og ligestilling, at HF & VUC Fyn tildeles godkendelse til at udbyde den toårige hfuddannelse på skolens afdeling i Rudkøbing fra august 2017.
De officielle statistikker viser bl.a., at det i 2015 kun var 71 procent af de 25-34 årige mænd og kvinder
i Langeland Kommune, der havde gennemført mindst en ungdomsuddannelse, sammenholdt med 79
procent for hele Syddanmark, og 82 procent for hele landet. Derudover forventes kun 83 procent af de
unge, der gik ud af 9. klasse i 2014 at opnå mindst en ungdomsuddannelse inden for 10 år, mens den
tilsvarende andel for både Syddanmark og hele landet er 87 procent.
En del af forklaringen på denne forskel kan antageligt henføres til de lange transporttider, der er fra
Langeland til uddannelsesmulighederne i Svendborg. En opgørelse foretaget af Region Syddanmark
viser således, at 26 procent af de 16-20 årige borgere i Langeland Kommune har mere end 1 times
transporttid med offentlig transport fra deres bopæl til den nærmeste ungdomsuddannelsesinstitution,
som er Svendborg Gymnasium og HF. Den tilsvarende andel for hele Syddanmark er 2 procent.
Regionsrådet deler dermed Langeland Kommunes opfattelse af, at der er en uddannelsesmæssig
udfordring på Langeland, og at et nyt udbud af den toårige hf i Rudkøbing, via en klart forbedret tilgængelighed, kan bidrage positivt til at øge andelen af langelandske unge, der gennemfører en
ungdomsuddannelse.
Antallet af 16-årige i Langeland Kommune ventes at falde fra 143 personer i 2016 til 120 personer i
2021. Regionsrådet er dermed klar over, at rekrutteringsgrundlaget for en ny toårig hf er forholdsvis
begrænset, og at det derfor på sigt muligvis vil kunne vise sig vanskeligt at opretholde et bæredygtigt
ungdomsuddannelsesmiljø i Rudkøbing.
Til gengæld indebærer gymnasiereformen, at den nye toårige hf vil kunne påbegyndes allerede efter
9. klasse, og derfor vil et nyt udbud af den toårige hf i Rudkøbing indebære, at de unge på Langeland
vil få mulighed for at vælge en lokalt beliggende ungdomsuddannelse, direkte fra afslutningen på 9.
klasse, hvilket burde være attraktivt for en gruppe af de unge. Dette understøttes endvidere af Langeland Kommune, som i deres henvendelse vurderer, at der er grobund for en toårig hf i Rudkøbing.
Regionsrådet anerkender, at et nyt udbud af toårigt hf i Rudkøbing vil kunne indvirke negativt på optaget på ungdomsuddannelserne i Svendborg. Det er dog regionsrådets vurdering, at dette vil være af et
begrænset omfang, og at de mulige fordelene ved et nyt udbud i Rudkøbing alt i alt overvejer de mulige ulemper i sagen.
Ud fra en helhedsbetragtning er det således regionsrådets vurdering, at HF & VUC Fyn bør tildeles
godkendelse til udbud af den toårige hf-uddannelse i Rudkøbing med henblik på at imødegå den uddannelsesmæssige udfordring i Langeland Kommune.
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Det er dog samtidig regionsrådets vurdering, at en godkendelse til udbud af toårigt hf i Rudkøbing bør
være betinget af, at HF & VUC Fyn pålægges at samarbejde med Svendborg Gymnasium og HF om
en koordinering af den faglige toning, der som følge af gymnasiereformen skal være en del af den nye
toårige hf. Dette ud fra antagelsen om, at der bedst kan eksistere et hf-miljø i både Svendborg og
Rudkøbing, hvis de to institutioner udbyder forskellige faglige toninger af uddannelsen.
Vedlagt er HF & VUC Fyns fremstilling af sagen, herunder henvendelsen fra Langeland Kommune,
samt de høringssvar, som der er indhentet.
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