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Udtalelse vedr. Herningsholm Erhvervsskoles ansøgning om udbud af teknisk og merkantil HF
Udtalelsen gives i anledning af den at Direktør John Egebjergs fremsendte skrivelse af 9. september
2016, hvori han anmoder Ikast Brande Gymnasium, der udbyder toårigt HF, om en udtalelse i
forbindelse med Herningsholm Erhvervsskoles planer om at udbyde toårigt HF.
I Ikast Brande Kommune og Herning Kommune er der i forvejen to uddannelsesinstitutioner, der
udbyder to-årigt HF nemlig Ikast Brande Gymnasium og Herning HF og VUC. Det politiske forlig om
gymnasiereformen definerer et moderne HF med en klar profil, en skærpet faglighed og en mere
målrettet 2-årig hf-uddannelse. Bestyrelsen på Ikast Brande Gymnasium vurderer, at de politiske
intentioner realiseres mest rationelt, hvis udbudsretten at 2-årigt HF forbliver på de institutioner,
som i forvejen er specialiserede i at udbyde uddannelsen.
Reformens intention er at højne gennemførselsfrekvensen for videregående uddannelser ved at
målrette og tone HF-uddannelsen til bestemte uddannelsestyper på professionsbachelor- og
erhvervsakademiniveauer. Ledelserne på de to nuværende udbydere at HF i henholdsvis Herning og
Ikast har i flere år samarbejdet med lokale aktører fra henholdsvis Erhvervsakademi Midt Vest og VIA
uddannelserne. Disse erfaringer giver skolerne det nødvendige fundament og den nødvendige
ekspertise til at realisere den kommende reform.
De kommende projekt- og praktikperioder i den nye HF-uddannelse er netop ikke målrettet
erhvervsuddannelserne, men en række at videregående uddannelser, hvor projektperioder kan
målrettes fx sundhed, undervisning, pædagogik, it, erhvervsøkonomi mm.

På Ikast Brande Gymnasium er det lykkedes hvert år at optage 2 eller 3 HF klasser. Det anses som
meget vigtigt for Iokalsamfundet, at de unge også i Ikast har mulighed for at vælge en HF uddannelse.
Flere udbydere at toårigt hf i Ikast vil medføre en alvorlig risiko for at ødelægge et i forvejen relativt
lille fagligt HF-miljø.
Såvel den faglige som pædagogiske bæredygtighed vurderes at være på spil, såfremt HF uddannelsen
fremadrettet også skal udbydes på Herningsholm Erhvervsskole, hvilket bestyrelsen fra Ikast Brande
Gymnasium således ikke kan understøtte.
På vegne at bestyrelsen
ande Gymnasium
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