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Stikord om erhvervsskolernes ansøgning om udbudsret til det to-årige HF
I Region Midt har Ringkøbing-Skjern Uddannelsescenter og Herningsholm Erhvervsskole søgt
regionen om at anbefale Undervisningsministeriet, at de to erhvervsskoler får udbudsret til HF2.
Baseret på kendskab til ansøgningen fra Herningsholm Erhvervsskole, har VUC’erne i region Midt1
følgende kommentarer:


Ansøgningen fra Herningsholm Erhvervsskole hviler på en fejlagtig opfattelse af det nye
HF2. Det fremgår således af ansøgningen fra Herningsholm Erhvervsskole, at der med
reformen er tale om ”et nyt og redefineret HF…med tydelig vægtning på en erhvervsfaglig
og praksisorienteret toning” og det konkluderes at ”dermed ændrer HF karakter og lægger
sig i højere grad end tidligere op mod den profil som findes på erhvervsskolerne”. Derfor
ansøger skolen om at blive godkendt som udbyder ”med fokus på den merkantile og
tekniske toning”. Det er imidlertid en misforståelse at den 2-årige hf fremover er
”erhvervsfagligt tonet” eller at man kan udbyde fagpakker inden for bestemte områder,
f.eks. det tekniske område. HF2 er fortsat en almendannende ungdomsuddannelse og
toningsfag er kun 2 fag svarende til 325 timer ud af en samlet timepulje på mindst 1705. Og
uanset valg af fagpakke vil en hf-eksamen give adgang til alle kortere og mellemlange
videregående uddannelser.



Herningsholm Erhvervsskole anfører endvidere, at hvis skolen får ret til et udbud af HF2, så
kan det medvirke til at afhjælpe mangel på arbejdskraft med faglige uddannelser. Det er
med hf-reformen ikke intentionen at koble HF2 med en erhvervsuddannelse men derimod
især at styrke relationen til de korte og mellemlange videregående uddannelser. En kobling
til erhvervsuddannelserne er faktisk i direkte modstrid med intentionen med reformen af
de gymnasiale uddannelser, herunder reformens intention om at begrænse
dobbeltuddannelse.



Med gymnasiereformen får hver af de 4 gymnasiale uddannelser hver deres klare profil.
HF-uddannelsens profil er en almengymnasial profil rettet især mod professionshøjskoler
og erhvervsakademier, og via de udvidede pakker også universitetet. Et 2-årigt hf på
erhvervsskoler vil mudre denne klare profil.



Erhvervsskolerne bør i stedet arbejde på at udvikle eux-uddannelsen som et attraktivt
tilbud til de unge.



Der er ikke noget behov for at øge mængden af udbudsskoler til 2-årigt hf. De eksisterende
tilbud kan pt. modtage alle ansøgere, og undervisningsministeren har i sit svarbrev om at
måtte udbyde HF2 på den københavnske erhvervsskole TEC gjort det klart, at det ikke er
ambitionen at øge søgningen til hf i Danmark.

VUC’enhederne indlejret i erhvervsskolerne Ringkøbing-Skjern Uddannelsescenter og Skanderborg-Odder Center for
uddannelse er dog ikke medafsendere af kommentarerne og har heller ikke medvirket til dette dokuments tilblivelse.
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Det vil være økonomisk uansvarligt at etablere nye hf-udbud med alle
følgeomkostningerne i form af idrætshaller, faglokaler og nye lærerkompetencer, når de
eksisterende tilbud er tilstrækkelige.



Der bør helt principielt ikke ændres i udbuddet af uddannelser i regionen før
gymnasieloven er vedtaget og har været i kraft i en periode, så reformens virkning kan
evalueres.

