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Med forliget om gymnasiereformen er der lagt op til væsentlige ændringer
af HF-uddannelsen. Dels kan eleverne nu optages direkte efter 9. klasse og
dels målrettes uddannelsen i højere grad mod de korte og mellemlange videregående uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler.
Dette sker bl.a. gennem såkaldte tematiske fagpakker. Der er fra forskellige
sider forventning om, at disse ændringer vil betyde flere ansøgere til HF.
Eksempelvis hører vi fra flere af de nuværende udbydere, at man forventer
en øget søgning til HF, da den vil appellere til en bredere gruppe af unge og
voksne gennem den mere direkte og målrettede vej til videre uddannelser
og jobmuligheder.
Denne formodning har fået en række erhvervsskoler landet over til at ansøge om at udbyde HF. Der er derfor god grund til at holde øje med søgetallet
til HF ift. skoleåret 2017/18, dels med henblik på at vurdere kapacitetsbehovet og for at vurdere, om uddannelsen tiltrækker elever fra eksempelvis
erhvervsuddannelserne. Vi mener dog, at der er en række grunde til at afvente implementeringen af gymnasiereformen, inden der gives godkendelse
til nye udbud af HF i områder, hvor der i forvejen findes et udbud.
•

•

•

Det vides endnu ikke, om den nye gymnasiereform reelt vil føre til
et ændret søgemønster, og det er derfor for tidligt at øge kapaciteten på uddannelserne.
De nuværende udbydere har endnu ikke tilpasset deres udbud til
reformen, og der er derfor ikke overblik over, hvilke eventuelle
yderligere fagpakker der er behov for i de enkelte regioner.
Endeligt er lovgivningen vedrørende gymnasiereformen ikke formelt set vedtaget endnu.

Hertil kommer, at ansøgningerne de fleste steder er kommet så sent, at man
på nuværende tidspunkt vanskeligt vil kunne foretage en grundig politisk
behandling af udbudsansøgningerne i tide til, at de kan indgå i forårets ansøgningsgrunde. Fra regionernes side vil vi på den baggrund generelt opfordre til, at ansøgere om nye udbud af HF i stedet ansøger om udbudsgod-
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kendelse med effekt fra sommeren 2018, hvis det fortsat er relevant på dette
tidspunkt. Her vil det samtidig være muligt at inddrage det nye søgemønster, der givetvis vil være på baggrund af gymnasiereformen.
Vi opfordrer dog til, at man her undtager ansøgningen om et nyt udbud af
HF på erhvervsskolen Rybners i Esbjerg, da dette etableres som et 2-årigt
forsøgsprojekt med henblik på at få erfaringer med udbud af HF på en erhvervsskole samt et udbud af HF på Langeland, hvor der i dag ikke eksisterer et udbud af HF, og hvor et nyt udbud vil sikre tilgængelighed til ungdomsuddannelserne i et yderområde.
Regionerne har tidligere gjort opmærksom på, at det i forbindelse med vedtagelsen af følgelovgivningen for gymnasiereformen bør fremgå af loven,
under hvilke forudsætninger og hvordan udbudsgodkendelser for gymnasiale uddannelser kan tilbagekaldes, herunder regionsrådets kompetencer i
forhold til dette. Dette er også relevant i dette tilfælde, da det kan være
nødvendigt at tilbagekalde udbudsgodkendelser, såfremt der er overkapacitet i et givent område.
Endeligt skal det bemærkes, at udbudsgodkendelser til eksempelvis HF i
dag ikke gives i forhold til udbud af en fagpakke, men til et HF-udbud generelt. Det kan overvejes, om denne praksis er hensigtsmæssig, da det gør
det svært at fastholde et målrettet uddannelsesudbud rettet mod eksempelvis
tekniske kompetencer.
Fra regionernes side ønsker vi at bidrage til en succesfuld implementering
af gymnasiereformen, herunder de muligheder der ligger i den nye HFuddannelse, med henblik på at sikre, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelser, og at de unge bliver så dygtige, som de kan. Dette arbejde ser vi frem til.
Med venlig hilsen
Bent Hansen og Jens Stenbæk
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