Skjern den 2. oktober 2016

Ansøgning om udbud af 2-årigt HF
UCRS UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern ansøger hermed Ministeriet for Børn, Undervisning
og Ligestilling om at blive godkendt som udbyder af HF-uddannelsen fra skoleåret 2017/2018.

UCRS UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern
UCRS består i dag af en bred vifte af uddannelser:
Handelsskole EUD/EUX og Gymnasium HHX i Ringkøbing
Handelsskole EUD/EUX og Gymnasium HHX i Skjern
Gymnasiet HTX i Skjern
Teknisk Skole EUD/EUX i Skjern
VUC Ringkøbing-Skjern med FVU, AVU, OBU
10’eren - 10. klasse for Ringkøbing Skjern kommune
Broen – overgang til uddannelse, et samarbejde med jobcenter for unge op til 30 år.
Kompetencegruppen – Efter- og videreuddannelse af voksne

Hvorfor er det vigtigt, at UCRS UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern kan
udbyde 2-årigt HF i Ringkøbing-Skjern kommune?
I den politiske aftale om styrkede gymnasiale uddannelser af 3.juni 2016, (Gymnasiereformen)
indgår der en ændring af HF’s indplacering i det samlede gymnasiale billede, med en mulighed for
adgang til HF efter 9.klasse og med en primær målretning mod erhvervsakademi- og
professionsbacheloruddannelser hvor fagene får en praksisorienteret toning.
I Ringkøbing-Skjern kommune er der en udbyder af HF på VGT Vestjysk Gymnasium Tarm, med
tre linjer. Almen linje, Politi og sundhed, Pædagog og lærer.
VUC Ringkøbing Fjord blev pr. 1.januar 2007 splittet op så VUC-HF kom under VGT Vestjysk
Gymnasium Tarm og de øvrige VUC-tilbud, AVU almen voksenuddannelse, FVU forberedende
voksenuddannelse samt OBU ordblindeundervisning blev til VUC Ringkøbing-Skjern under UCRS
UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern med afdeling både i Ringkøbing og i Skjern.

1

Med den nye målretning af 2-årigt HF, primært mod erhvervsakademi- og professionsbachelor
uddannelser med en praksisorienteret toning i alle fag, så vil det nye HF være velplaceret i et
erhvervsrettet uddannelsesmiljø i stedet for i et traditionelt gymnasialt uddannelsesmiljø.
I UCRSs brede udbud af uddannelser vil en HF-uddannelse med erhvervsrettet fokus passe perfekt
ind. Vores erhvervsuddannelser på det merkantile- og tekniske område samt HHX og HTX på vores
tre erhvervsrettede gymnasier danner et solidt fagligt og undervisningsmæssigt miljø af elever og
medarbejdere der kan give HF et kvalificeret løft mod erhvervsakademi- og professionsbachelor
uddannelser.
Af aftaleteksten fremgår endvidere, at der peges frem mod videregående uddannelser inden for
områder som it, teknik, erhvervsøkonomi eller finansøkonomi. Dermed ændrer HF karakter og
lægger sig i højere grad end tidligere op mod den profil, som findes på erhvervsskolerne. De nævnte
fag er enten obligatoriske eller studieretningsfag på HHX og HTX, og netop at uddanne profiler
med retning mod bl.a. erhvervsakademierne har de erhvervsgymnasiale uddannelser mange års
erfaring i.
Derfor vil UCRS hermed gerne ansøge om, at blive godkendt som udbyder af HF-uddannelsen fra
skoleåret 2017/2018 med fokus på den merkantile og tekniske toning. En godkendelse til at udbyde
HF på UCRS vil sikre et godt fagligt uddannelsesmiljø i et blandet ungdoms- og voksenmiljø.
UCRS udbyder som sagt i dag bl.a. de gymnasiale uddannelser HHX og HTX, samt merkantile og
tekniske erhvervsuddannelser, heraf en stor del med EUX, og skolen har dermed alle nødvendige
kompetencer til et HF-udbud. I forhold til de i aftaleteksten beskrevne toninger af HF, merkantil og
teknisk, har UCRS en mangeårig erfaring inden for disse områder, da det samme er beskrevet i de
hidtidige bekendtgørelser omkring HHX og HTX. I samme bekendtgørelser er også beskrevet, at
fagene skal have en praksisorienteret tilgang, hvilket også afspejles i den lærerstab, der er på disse
uddannelser.
UCRS har bl.a. i forbindelse med elever på HHX og HTX en tæt kontakt og et super samarbejde
med institutioner der tilbyder videregående uddannelser og et stort netværk af virksomheder i
erhvervslivet der efterspørger unge med en videregående uddannelse, hvilket giver UCRS unikke
muligheder for at skabe relationer mellem unge og erhvervsliv, så eleverne gennem praktik og
realistiske projekter får grundlaget for at gennemføre den videregående uddannelse de begynder på.
Ved at tildele UCRS udbud af HF vil der skabes et meget målrettet og bredt dækkende udbud i
Ringkøbing-Skjern kommune, både til det almene HF og nu også til det erhvervsrettede HF, som
kan være med til at afhjælpe manglen på arbejdskraft med enten faglige uddannelser eller korte og
mellemlange videregående uddannelser.
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Hvis målsætningen, både på landsplan og regionalt, om at få flere gennem erhvervsuddannelserne
skal nås, er det vigtigt, at elever oplever miljøet på en erhvervsskole. En placering af HF, merkantilt
og teknisk, på UCRS vil kunne understøtte eleverne til et fremtidigt valg, hvad enten dette måtte
være at fortsætte med en professionsbachelor-/erhvervsakademiuddannelse eller i forlængelse af HF
at tage en egentlig erhvervsuddannelse. I begge situationer mener vi som erhvervsskole og
erhvervsgymnasium, at kunne tilbyde et betydeligt fagligt fundament og dermed modvirke den
truende mangel på faglært arbejdskraft.

Volumen i HF tilbud på UCRS
Vi forventer, at der er basis for 2–3 klasser til 2-årigt HF med en merkantil og teknisk profil fra
august 2017 på UCRS.
Et 2-årigt HF på UCRS med et erhvervsrettet sigte, vil være et godt tilbud til de unge og voksne, der
har en interesse i erhvervslivet og et ønske om at tage en videregående uddannelse, men som ikke
kan se sig selv i de nuværende treårige gymnasiale tilbud på STX, HHX og HTX.
UCRS har allerede i dag en stor søgning af elever fra et geografisk stort område. Ud over elever fra
egen kommune, så kommer der en del elever både fra kommunerne syd og øst for RingkøbingSkjern men også fra områder nord for kommunegrænsen.
Skulle der være brug for yderligere materiale i forhold til denne ansøgning, kan undertegnede
kontaktes.
Bilag:
Høringssvar fra VGT, Vestjysk Gymnasium Tarm
Udtalelse fra Regionsrådet i Region Midtjylland

Med venlig hilsen

Helge Albertsen
Formand for bestyrelsen,UCRS UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Henrik Toft
Direktør, UCRS
UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern
ht@ucrs.dk
Tlf.: 9680 1500
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