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FORSLAG til udtalelse fra regionsrådet vedr. nedlæggelse af uddannelsessted i Rudkøbing
HF & VUC Fyn har i en henvendelse af 20. december 2018 orienteret Region Syddanmark om, at
bestyrelsen ved HF & VUC Fyn har besluttet at nedlægge undervisningsstedet i Rudkøbing på Langeland fra juli 2019. Beslutningen skal ses i lyset af gentagne besparelser på finansloven og overflytning
af uddannelsesaktiviteten fra HF & VUC Fyn til den Forberedende Grunduddannelse (FGU).
I Region Syddanmarks handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft for 2018-2019 indgår ”tilgængelighed til uddannelse” som et af indsatsområderne. I tråd med dette er det regionsrådets vurdering, at
det også er vigtigt med en god tilgængelighed til voksenuddannelsestilbud i hele regionen.
Regionsrådet anerkender, at overflytningen af uddannelsesaktivitet fra HF & VUC Fyn i forbindelse
med etableringen af den Forberedende Grunduddannelse pr. august 2019 må forventes at resultere i
et fald i antallet af årskursister på VUC. Regionsrådet vurderer i den forbindelse, at de mindre VUCafdelinger forventes at blive hårdest ramt, idet faldet i antallet af årskursister her relativt set vil være
højere end på de større VUC-afdelinger. Hertil kommer, at de mindre afdelinger i forvejen har et begrænset kursistgrundlag.
På baggrund af den fremsendte orienteringsskrivelse og svarerne på administrationens uddybende
spørgsmål vurderer regionsrådet, at beslutningen om at lukke uddannelsesstedet i Rudkøbing kan få
negative konsekvenser for uddannelsesdækningen på Langeland, idet nogle kursister vil få uforholdsmæssigt langt til uddannelsesstedet i Svendborg.
På den anden side anerkender regionsrådet, at der på baggrund af oplysningerne fra HF & VUC FYN
ikke vil være et tilstrækkeligt årskursistgrundlag til at opretholde et økonomisk bæredygtigt uddannelsestilbud i Rudkøbing.
Det fremgår af ”aftale om bedre uddannelse og job”, der blev indgået i oktober 2017, at der er afsat en
pulje på 60 mio. kr. i perioden 2019-2021 til nødlidende VUC’er som følge af etableringen af FGU,
som institutionerne vil kunne ansøge om at få del i efter nogle objektive kriterier.
Regionsrådet opfordrer derfor HF & VUC Fyn til hurtigst muligt at tage kontakt til Undervisningsministeriet med henblik på at indlede en dialog om, hvordan disse midler kan ansøges af HF & VUC Fyn
med henblik på at sikre uddannelsesdækningen på Langeland – evt. i et udvidet samarbejde med
Langeland Kommune og andre relevante aktører.
Endvidere ønsker regionsrådet at understrege vigtigheden af, at HF & VUC Fyn fremadrettet fokuserer
på at sikre et tilstrækkeligt uddannelsesudbud på Langeland fx gennem etablering af uddannelsessamarbejder med Langeland Kommune og andre aktører med henblik på, at borgerne på Langeland
bevarer muligheden for at deltage i uddannelsestilbud inden for en rimelig transportafstand fra deres
bopæl.
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Endelig finder regionsrådet det positivt, at HF & VUC Fyn oplyser, at de har meddelt Langeland Kommune, at såfremt der kan etableres FVU- eller OBU-hold i samarbejde med Langeland Kommune vil
denne aktivitet kunne foregår på Langeland.
Venlig hilsen

Stephanie Lose
Regionsrådsformand
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