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Kære Bent Hansen og Jens Stenbæk
Tak for jeres brev af 18. oktober 2016 om hf-uddannelsen og udbuddet
heraf i forlængelse af Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser af 3. juni
2016. Jeg er glad for, at regionerne ønsker at bidrage til en succesfuld
implementering af gymnasiereformen, herunder de muligheder der ligger
i den nye hf-uddannelse.
Partierne bag aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser har blandt
andet ønsket at skabe et mere professionsorienteret hf med en klar profil
målrettet professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne. De
særlige fagpakker, som skolerne sammensætter, samt projekter og praktikperioder skal sikre målretningen og understøtte en god overgang til
videre uddannelse inden for disse uddannelser. Skolerne bestemmer selv
hvilke fagpakker, de vil udbyde.
Intentionen med reformen af hf har været en styrkelse og fornyelse af hfuddannelsen med henblik på at øge motivationen og indlæringen hos de
elever, der vælger uddannelsen, og dermed at øge deres gennemførsel og
deres videreuddannelsesfrekvens. Det er ikke ambitionen at øge søgningen til hf, og ansøgninger om nye udbud af uddannelsen må derfor ses i
dette lys.
Ansøgninger om udbud af den moderne hf-uddannelse på baggrund af
aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser bliver behandlet efter de
gældende principper og arbejdsgange. Det betyder, at ministeriet behandler en ansøgning fra en institution, når institutionens ansøgning for det
første har været til høring blandt eksisterende udbydere af den ønskede
uddannelse i udbudsområdet, og for det andet når der foreligger en indstilling fra det regionsråd, hvori den ansøgende institution er placeret.
Ligesom det gør sig gældende for de øvrige gymnasiale uddannelser, skal
der ansøges om en samlet udbudsgodkendelse til toårig hf.
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Etableringen af nye uddannelsessteder skal blandt andet afvejes i forhold
til, at det skal undgås, at oprettelsen af nye uddannelsessteder bringer den
faglige og økonomiske bæredygtighed på de eksisterende uddannelsessteder i fare ved i væsentligt omfang at flytte elever fra eksisterende og
velfungerende uddannelsesmiljøer til de nye uddannelsessteder. Jeg er
derfor som udgangspunkt enig i, at der kan være gode grunde til at afvente implementeringen af gymnasiereformen, inden der gives godkendelse til nye udbud af toårig hf i områder, hvor der i forvejen findes et
udbud.
Jeg kan derudover oplyse, at der ikke er noget til hinder for, at et regionsråd som led i dets koordinerende rolle går i dialog med en eller flere
institutioner om ændringer af udbud, herunder om ophør af et eksisterende udbud. Regionsrådene kan samtidig efter gældende regler – efter
høring af den enkelte institution – indstille, at der midlertidigt fastlægges
et kapacitetsloft for en eller flere institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen til studentereksamen eller uddannelsen til højere forberedelseseksamen, med henblik på at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse
af den eksisterende samlede kapacitet.
Jeg ser frem til dels at modtage ansøgninger fra de ansøgende institutioner, og dels at modtage regionsrådenes endelige indstillinger, hvori regionsrådene forholder sig til blandt andet eksisterende udbyderes høringssvar.

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby

