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Vi fremsender hermed supplerende kommentarer i relation til vores ønske om opstart af grundforløb
1 (gf1) i Bjerringbro. Gf1 er introduktionsforløbet/opstartsforløbet for de unge til en erhvervsuddannelse.
Vi søger om godkendelse af muligheden for at elever kan påbegynde deres erhvervsuddannelse i
Bjerringbro, da vi I forhold til vores elevoptag hører fra flere elever, at det ville være godt, hvis de
kunne starte deres erhvervsuddannelse i geografisk nærhed af deres bopæl. Fra politisk hold har vi
endvidere forstået, at det er vigtigt at understøtte, at der fortsat er et udbud af erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Bjerringbro - også efter at vi, på længere sigt, trækker såvel automatikuddannelsen som industristriteknikuddannelsen fra Bjerringbro til Viborg. Ønsket om udbud er endvidere et
led i opfyldelsen af den nationale målsætning om at flere unge skal have en erhvervsuddannelse. Vi
forventer med dette tiltag samlet set at kunne tiltrække flere elever til Bjerringbroområdet, og vi er
bevidste om, at også elever der i dag går på vores skole i Viborg, måske vil foretrække fremover at
starte uddannelsen i Bjerringbro.
Vores ønske om opstart er endvidere drøftet med Grundfos, der ser med velvillighed på muligheden
og som endvidere tilbyder, at vi kan benytte deres værksteder.
Vi har allerede i dag et godt og tæt samarbejde med Grundfos om elever, og mange elever fra Bjerringbroområdet har en læreplads på Grundfos.
I forhold til det uddannelsesudbud der p.t. er i Bjerringbro, vil dette være et stærkt og forhåbentligt
også attraktivt supplement til de unges valg af ungdomsuddannelse.
Eleverne i den geografiske nærhed får herved muligheden for at vælge mellem alle 4 ungdomsuddannelser: Den indlendende del af en erhvervsuddannelse (EUD og EUX), en gymnasial uddannelse
på HF niveau, en STX på ordinært gymnasialt niveau. Det skal dog understreges, at gf1 udbuddet er
et erhvervsrettet udbud og IKKE et gymnasialt udbud.
Vi har indgået samarbejde med Naturvidenskabernes hus om at afvikle uddannelsen dér, da vi her
ser mulighed for at tilbyde eleverne et naturvidenskabeligt ungemiljø.
Vi anser ikke udbud af gf1 som værende i direkte konkurrence med HF eller STX, idet det i lovgivningen netop fremhæves, at gf1 ikke må sidestilles med en HF.
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