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Grundforløb 1 i Nyborg Kommune
På vegne af Nyborg Kommunes Byråd glæder det mig, at Nyborg Kommune og Svendborg
Erhvervsskole har etableret et samarbejde, hvor vi i den forbindelse kan muliggøre et Grundforløb 1 inden for hovedområdet Teknologi, Byggeri og Transport (TBT).
I dag tilbyder Nyborg Gymnasium hovedområdet Kontor, Handel og Forretningsservice, og det
er kommunens vurdering, at der er et betydeligt antal unge i kommunen, som vil vælge en erhvervsuddannelse inden for det tekniske område, hvis udbuddet er til rådighed lokalt. For Nyborg Kommune er tilknytning af hovedområdet TBT udtryk for et ønske om at leve op til regeringens målsætning om, at 30% af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse i
2025.
Erhvervsstrukturen i Nyborg Kommune er bl.a. præget af mange virksomheder, der beskæftiger
håndværkere eller medarbejdere inden for metalområdet. Det er områder, hvor der nu og fremadrettet kommer til at mangle arbejdskraft, og derfor ser kommunen et øget behov for faglært
arbejdskraft.
I Danske Regioners analysenotat af 09.11.15 fremgår det, at transportafstand har stor betydning for 30% af de unge i deres valg af ungdomsuddannelse. Det understreger vigtigheden af,
at et lokalt udbud af et Grundforløb 1 (TBT) i Nyborg er en forudsætning for, at flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse.
Målet med at etablere et grundforløb 1 (TBT) i Nyborg er, at eleverne skal opleve kortere afstand til en ungdomsuddannelse, og vores forventning er, at flere elever vil gennemføre og få
opfyldt deres uddannelsesønske, hvis vi kan udsætte den daglige tur fra Nyborg til Svendborg
eller Odense.
Jeg er rigtig glad for samarbejdet med Svendborg Erhvervsskole, men det bør også bemærkes,
at vores gode samarbejde med Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle er uforandret og i løbende udvikling om tilbud til de unge.
Jeg håber, at dispensationsansøgningen godkendes, så et grundforløb 1 i samarbejde med
Svendborg Erhvervsskole kan igangsættes i Nyborg til skolestart august 2017
Venlig hilsen
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