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Kommentarer til høringssvarene vedrørende ansøgning om ret til at
udbyde hf på Bjerringbro Gymnasium
Bjerringbro Gymnasium har med interesse læst de indkomne høringssvar. Her følger vores kommentarer
samlet set.
Vi er meget glade for, at Viborg katedralskole bakker op om Bjerringbros mulighed for at udvikle sit
uddannelsestilbud. Alle større gymnasier omkring har vækstet enormt de seneste år, og den
kapacitetsforøgelse, man har bedt om, har betydet, at ingen elever med 2. prioritet til Bjerringbro
Gymnasium er blevet fordelt til Bjerringbros fordel.
Vores udgangspunkt er derfor, at vi skal handle rettidigt og forny vores udbud af gymnasiale retninger, så
det passer til fremtiden efter reformen.
I det lys er vi taknemmelige for, at Silkeborg Gymnasium ikke går imod vores ønske om at oprette hf. Vi har
et stort segment af meget dygtige stx-elever, der hvis de havde søgt Silkeborg Gymnasium som 1. prioritet
ville være kommet ind der. Der er ikke i statistikken et tilsvarende belæg for at sige, at vi har et fælles
segment med TH Langs i Silkeborg. Det fælles segment skulle være Ans – det er der, hvor vi får 6-10 stx
elever fra hver år. Resten tager til Silkeborg. Kellerup er helt ude af billedet i denne sammenhæng.
Kellerups unge søger udelukkende Silkeborg og Viborg. Sådan har det været de seneste år efter
kommunalreformen.
Vi har forståelse for, at de andre hf-skoler ikke ønsker konkurrence fra den lille skole i Bjerringbro, men vi
mener, bekymringen er overdrevet. Vi er overbevist om, at et hf tilbud i Bjerringbro først og fremmest vil
tilgodese helt unge mennesker, som ønsker en kortere og målrettet gymnasial uddannelse. 1-2 klasser ud
af vores nuværende stx kapacitet (6 klasser) vil således kunne være hf. Resten vil sandsynligvis være ½-1
klasse af unge, som ellers ville fordele sig mellem de fire hf-skoler.
VGHF har indstillet til regionen, at de øger deres hf med en klasse, fordi elever nu kan få hf direkte fra 9.
klasse. En del af disse elever er ovenfor omtalte Bjerringbro elever.
Set i det lys er argumentationen om, at hf-tilbuddet udtyndes skæv. Der vil flyttes elever fra stx til hhv.
erhvervsuddannelser og til hf. Det ligger i reformen.
Bjerringbro Gymnasium er vant til at skabe høj kvalitet i uddannelse på lige fod med VGHF. Vi har samme
eksamensresultat hvert år, og vi har de fleste år højere gennemførelsesprocent.
Hvad angår Randers hf og VUC, så er vi underlagt en enorm konkurrence fra Randersområdet i det hele
taget. Vi får således ikke elever fra Langå til vore stx.
Den helt overordnede problemstilling er: Skal vi sikre gymnasiet i Bjerringbro ved at udvikle skolen
rettidigt? Fra vores side er svaret entydigt ja! Det vil vi arbejde for til fordel for skolen, byen og området.
Det bliver nemlig en sikring af, at der er et ungdomsuddannelsesmiljø i lokalområdet, hvilket også er til stor
glæde for grundskolerne.
En lille vækst på uddannelsesområdet i Bjerringbro vil være til stor gavn for udviklingen af området.
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