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UDKAST: Høringssvar vedrørende udlægning af grundforløb 1 i Ribe og Varde
Kære Peter Amstrup
Tak for jeres henvendelse af 1. november 2016.
På vegne af regionsrådet skal jeg hermed meddele, at vi støtter den påtænkte udlægning af et grundforløb 1 inden for teknologi, byggeri og transport i henholdsvis Ribe og Varde.
I forbindelse med behandlingen af det store EUD udbud i foråret 2016, blev Varde Kommune og Ribeområdet udpeget som to af de steder i Syddanmark, hvor de unge har relativt lang transporttid til
nærmeste udbyder af hovedområdet teknologi, byggeri og transport.
Det er derfor regionsrådets vurdering, at et nyt udbud af GF1 teknologi, byggeri og transport i Ribe og
Varde vil være et godt tiltag i bestræbelserne på, via den lokale tilstedeværelse, at gøre det attraktivt
for flere unge at vælge en erhvervsuddannelse. Tiltaget bidrager dermed til indfrielsen af den nationale og regionale målsætning om, at mindst 25% skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller
10. klasse i 2020.
Det påtænkte samarbejde mellem Rybners og henholdsvis Ribe Handelsgymnasium og Varde Handelsskole og Handelsgymnasium understøtter ydermere ambitionen i Syddansk Uddannelsesaftale
om et bredt samarbejde på tværs af aktørerne på uddannelsesområdet i Syddanmark.
Endelig lægger regionsrådet til grund, at der blandt de lokale virksomheder inden for det tekniske område, iflg. Rybners, er mangel på faglært arbejdskraft i den pågældende geografi. Her er det vores
forhåbning, at udlægningen af et grundforløb 1 inden for teknologi, byggeri og transport på sigt vil
kunne bidrage til at afhjælpe denne mangel.
Regionsrådet noterer sig Syddansk Erhvervsskoles bekymring om den potentielle negative effekt på
optaget på GF1 i Grindsted. Her finder regionsrådet det afgørende, at Rybners arbejder sammen med
Syddansk Erhvervsskole om at sikre, at grundforløbene, via et øget optag samlet set, bliver bæredygtige i både Grindsted og Varde.
Vi vil ønske jer held og lykke med tiltaget, som vi interesseret vil følge udviklingen i.
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