Bjerringbro Gymnasium og
Viborg Gymnasium & HF

Afgørelse vedrørende ansøgning om udbud af toårig hf
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har d. 28. september 2018 modtaget ansøgning – inklusiv regionsrådsindstilling og udtalelser fra stedlige
interessenter – om udlagt udbud af toårig hf på Bjerringbro Gymnasium
(udlagt fra Viborg Gymnasium & HF) fra skoleåret 2019/20.
Region Midtjylland har indstillet til undervisningsministeren, at ansøgningen imødekommes.
Det meddeles hermed, at undervisningsministeren godkender skolernes
ansøgning om, at Viborg Gymnasium & HF etablerer et udlagt udbud af
toårig hf på Bjerringbro Gymnasium fra skoleåret 2019/20. Godkendelsen gives tidsbegrænset til 3 skoleår (dvs. til og med skoleåret 2021/22).
Der er i forbindelse med vurderingen af ansøgningen lagt vægt på Bjerringbro Gymnasiums aktuelle situation, herunder at det kan være hensigtsmæssigt at afprøve – i en treårig periode – hvorvidt et udlagt udbud
af toårig hf kan bidrage til at udvikle og styrke institutionen.
Godkendelsen gives under følgende forudsætninger:
 Den samlede gymnasiekapacitet på Bjerringbro Gymnasium må ikke
øges.
 Der indgås et fagligt forpligtende samarbejde mellem Bjerringbro
Gymnasium og Viborg Gymnasium & HF. Ved et udlagt udbud
gælder det, at det er den udlæggende skole, i dette tilfælde Viborg
Gymnasium & HF, der har det faglige og pædagogiske ansvar for
uddannelsen.
 Skolerne skal fremsende en samarbejdsaftale til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvori rammerne for samarbejdet om det kommende udbud præciseres. I første omgang bedes skolerne inden d.
21. december 2018 – af hensyn til planlægningen af det kommende
skoleår – fremsende en tilkendegivelse af, at en samarbejdsaftale er
under udarbejdelse. Den endelige samarbejdsaftale bedes fremsendt
senest d. 15. februar 2019.
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 Såfremt skolerne ønsker, at udbuddet skal fortsætte efter de tre år,
kræver det en ny ansøgning, herunder høring af stedlige interessenter og indstilling fra regionsrådet, inden undervisningsministeren på
ny tager stilling til sagen.
Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende regler for hf-uddannelsen.

Med venlig hilsen
Jens Refslund Poulsen
Kontorchef
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