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Herning, den 19. september 2016

Vedr.: Ansøgning om udbud af 2-årig HF i forbindelse med gymnasiereformen
I forbindelse med indgåelsen af den politiske aftale om gymnasiereformen og den efterfølgende
aftaletekst, fremkommer et nyt og redefineret HF med mulighed for direkte overgang fra folkeskolens 9.
klasse og med en tydelig vægtning på en erhvervsfaglig og praksisorienteret toning.
I aftaleteksten udtrykkes det: ”Toårigt HF målrettes primært mod erhvervsakademi- og
professionsbacheloruddannelser, og alle fag får en praksisorienteret toning”. 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 Herningsholm Erhvervsskole hermed gerne ansøge om, at skolen bliver 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 Herningsholm Erhvervsskole vil sikre et godt fagligt uddannelsesmiljø.
Herningsholm Erhvervsskole udbyder i dag de gymnasiale uddannelser HHX og HTX, samt merkantile og
tekniske erhvervsuddannelser, heraf en stor del med EUX, og skolen har dermed alle nødvendige
kompetencer i huset til et HF-udbud inden for disse områder.
I forhold til de i aftaleteksten beskrevne toninger af HF, merkantil og teknisk, har Herningsholm
Erhvervsskole 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, nemlig at de
skal have erhvervserfaring.
Som skole har Herningsholm Erhvervsskole stor erfaring med at få elever i praktik, hvilket også bliver et
krav i den reviderede HF. Herningsholm Erhvervsskole har et anerkendt praktikcenter og et netværk af
virksomheder i størstedelen af regionen, der anvendes til virksomhedspraktik, projektsamarbejder, kortere
praktikophold og tilsvarende, hvilket giver Herningsholm Erhvervsskole unikke muligheder for at opfylde
loven på dette område.
Ved at tildele Herningsholm Erhvervsskole udbud af HF vil der skabes et meget målrettet og bredt
dækkende udbud, som kan være med til at afhjælpe den mangel på arbejdskraft med enten faglige
uddannelser eller korte og mellemlange videregående uddannelser, som Region Midtjylland forventer vil
komme i løbet af de kommende 10 år, hvilket er beskrevet i regionens rapport om ”Efterspørgsel og behov
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for arbejdskraft, samt erhvervsudviklingen i Region Midtjylland”, der blev udsendt i forbindelse med
udbudsrunden for erhvervsuddannelser.
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 erhvervsskolerne 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 at kunne tilbyde et betydeligt
fagligt fundament og dermed modvirke den truende mangel på faglært arbejdskraft.
EUX blev for et par år siden sat i verden for at imødekomme et ønske fra såvel politikere som erhvervsliv
om endnu dygtigere elever end den normale EUD-uddannelse kan tilbyde. I denne model tager eleven
både en erhvervsuddannelse og så mange gymnasiale fag, at det kvalificerer til videregående uddannelse
på akademi- og bachelorniveau. Problemstillingen er imidlertid, at det er en meget kompliceret og
langvarig vej, det tager 4½ til 5 år at opnå denne dobbeltkompetence. Samtidig er der mangel på
praktikpladser til især EUX-eleverne.
Der er samtidig den vejledningsmæssige vanskelighed ved at forklare, at det tager op til 5 år at kvalificere
sig til en 2-årig uddannelse på akademiniveau. Det imødekommer ikke i tilstrækkelig grad de unge, der
ønsker en kort videregående erhvervsrettet uddannelse. Denne problemstilling håndteres derimod i
gymnasieaftalen. Vi ser med bekymring, at etableringen af en erhvervsrettet HF vil have potentiale til at
flytte store elevstrømme fra EUX/EUD til en målrettet HF med en klar profil, hvor ”særlige fagpakker skal
sikre et ny fagligt fokuseret HF, der målrettet klæder eleven på til at tage en professionsbachelor eller en
erhvervsakademiuddannelse”, og hvor fagene får en praksisorienteret toning. Endvidere vil eleverne kunne
optages på HF umiddelbart efter 9. klasse.
For os er det uforståeligt, at det nye samspil mellem de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne
som politikerne har som målsætning at forrykke i erhvervsuddannelsernes favør, nu ser ud til at kunne få
det stik modsatte resultat. Vejlederne i vejledningssystemet mener da også, at der er bedre
overensstemmelse mellem at tage en 2-årig erhvervsrettet uddannelse i kombination med en 2- eller 3-årig
uddannelse på akademi eller bachelorniveau, også set i et samfundsøkonomisk perspektiv.
Man kan naturligvis mene, at der er et institutions-egennyttemaksimerende perspektiv, at erhvervsskolerne
derfor ønsker at få udbudsretten til den nye erhvervsrettede HF. Imidlertid vil kombinationen af den fortsat
faldende tilgang til EUD, som har været faldende siden 2002, massive besparelser i form af
omprioriteringsbidrag og en udhuling af EUX, være fatal for erhvervsskolerne. Det er så giftig en
kombination, at vi frygter for erhvervsskolernes evne til at opretholde udbud på en række af de små
uddannelser. Flyttes der yderligere markedsandele til gymnasier og HF/VUC centre, så vurderer
Herningsholm Erhvervsskole, at erhvervsskolernes krise forøges.
Vi er ved Herningsholm Erhvervsskole vidende om, at erhvervsskolerne i region Syddanmark har forelagt
regionsformanden denne problemstilling, som efter at have analyseret situationen har givet
erhvervsskolerne ret i, at der er en problemstilling, som ikke kan ignoreres.
Vi har, som det er foreskrevet, rettet henvendelse til stedlige interessenter, i dette tilfælde Herning HF og
VUC og Ikast-Brande Gymnasium. Begge er blevet bedt om en udtalelse, og denne er bedt fremsendt
senest den 20.09.2016.
Vi er opmærksomme på, at ekspeditionstiden kan være lang, men i den udmeldte ”Foreløbige tidsramme
for implementeringen af gymnasiereformen”, fremgår det, at optag.dk bliver åbnet fra medio oktober og
lukker igen medio november. I dette tidsrum skal vi have meldt studieretninger ind, både på nuværende
og eventuelt kommende uddannelser, og vi håber derfor på en hurtigt behandling af og velvillighed over
for ansøgningen.
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Skulle der være ting som mangler i forhold til denne ansøgning, ud over udtalelserne fra interessenterne,
som vil blive eftersendt, kan undertegnede kontaktes.
Med venlig hilsen

John Egebjerg
Direktør
Herningsholm Erhvervsskole
je@herningsholm.dk
Telefon 25 42 45 01
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