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[UDKAST] Indstilling til ministeren vedr. udbud af toårigt hf på Rybners, Hansenberg
og EUC Syd
De tre syddanske erhvervsskoler, Rybners, Hansenberg og EUC Syd, har valgt at søge Ministeriet for
Børn, Undervisning og Ligestilling om godkendelse til at udbyde den toårige hf-uddannelse. Rybners
ønsker at udbyde hf i Esbjerg, Hansenberg ønsker at udbyde i Kolding, og EUC Syd ønsker at udbyde
i Sønderborg, Haderslev, Aabenraa og Tønder.
De tre erhvervsskolers ansøgninger skal ses i lyset af gymnasiereformforliget af 3. juni 2016. Erhvervsskolerne begrunder bl.a. deres ansøgninger med, at den nye hf ændrer karakter, og i højere
grad end tidligere, lægger sig op ad den profil, som findes på erhvervsskolerne. Rybners og Hansenberg påpeger også, at placeringen af et hf udbud på erhvervsskolerne vil kunne bidrage til, at flere
unge får øjnene op for erhvervsuddannelserne som en valgmulighed i forlængelse af hf.
De tre erhvervsskoler har som foreskrevet rettet henvendelse til deres stedlige interessenter. En stor
overvægt af de nuværende hf-udbydere giver udtryk for, at de ikke bakker op om erhvervsskolernes
ansøgninger. Det begrundes bl.a. med, at man forventer, enten at kunne håndtere den fremtidige
søgning til den toårige hf-uddannelse inden for den nuværende kapacitet, eller at kunne klare en
eventuel øget søgning med kapacitetsudvidelse. Endvidere peges der bl.a. på, at det kan blive vanskeligt at sikre den nødvendige volumen på de enkelte institutioner til at efterleve reformens
intentioner.
Regionsrådet har bl.a. lagt vægt på forventningerne til behovet for øget kapacitet på den nye hfuddannelse og hensynet til de steder hvor eksisterende hf-miljøer risikerer at blive særligt udfordret,
eksempelvis på grund af små og faldende ungdomsårgange. På grund af muligheden for optagelse
direkte fra 9. klasse kan søgningen til den nye hf vise sig at stige, om end det er vanskeligt at sige
noget generelt herom på nuværende tidspunkt. Baseret på høringssvarene forventer man dog i Esbjerg-området, at søgningen til hf vil stige op mod 50 pct., mens hf-udbyderne i de øvrige søgte
områder ikke udtaler samme forventning.
Regionsrådet har endvidere lagt vægt på hensynet til de enkelte erhvervsskolers nuværende udbud af
gymnasiale uddannelser og de hermed forbundne lærerkompetencer og særlige fagrelaterede faciliteter.
Regionsrådet finder dog samtidig, at ansøgningerne skal ses i lyset af de nuværende og fremtidige
ønskede søgemønstre til ungdomsuddannelserne, set i lyset af arbejdsmarkedets efterspørgsel efter
kvalificeret arbejdskraft, herunder særligt faglært arbejdskraft.
På vegne af regionsrådet for Region Syddanmark skal jeg hermed indstille til ministeren for børn, undervisning og ligestilling, at Rybners tildeles godkendelse til at udbyde den toårige hf-uddannelse fra
august 2017. Den positive indstilling gives på betingelse af, at udbuddet bliver tidsbegrænset til 2 års
optag, hvorefter erfaringerne evalueres, og at Rybners indgår i et forpligtende samarbejde med de
nuværende hf-udbydere omkring udbuddet af hf. Dette bl.a. med henblik på en fælles koordinering
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mellem de lokale hf-udbydere omkring udbuddet af de forskellige faglige toninger af den nye toårige
hf-uddannelse.
Regionsrådet støtter ikke op om ansøgningerne fra EUC Syd og Hansenberg.
Regionsrådet finder således, at ministeren bør foretage en afvejning af det traditionelle kapacitetshensyn over for behovet for flere erhvervsuddannede og risikoen for en lavere søgning til
erhvervsskolerne. Regionsrådet er opmærksomme på intentionerne bag den nye hf, og at lov om de
gymnasiale uddannelser endnu ikke er vedtaget men finder, at ovenstående indstilling gør det muligt
at afprøve, om placeringen af et hf-udbud på en erhvervsskole som forventet vil kunne bidrage til, at
flere unge får øjnene op for erhvervsuddannelserne som en valgmulighed i forlængelse af hf.
Vedlagt er erhvervsskolernes ansøgninger og udtalelserne fra de nuværende hf-udbydere. Derudover
henvises til regionsrådets samlede behandling af sagen via dette link [INDSÆT LINK]. Såfremt der er
yderligere spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.
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