Region Midtjylland
Regional udvikling
Uddannelse og kompetenceløft
Att: Henning Tjørnelund - Henning.Tjoernelund@ru.rm.dk.

Ansøgning om udbud af uddannelsen til anlægsstruktør,
bygningsstruktør og brolægger
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier ansøger hermed om godkendelse
til udbud af uddannelsen til anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
(grundforløb 2, hovedforløb, praktikcenter) fra januar 2023.
Efter henvendelse fra Det faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og
Tagdækkerfaget med opfordring til at ansøge om godkendelse til ovennævnte
uddannelse og de efterfølgende længere drøftelse af muligheder og
perspektiver for et udbud af uddannelsen på Herningsholm, søger
Herningsholm hermed med følgende begrundelser:
-

Mange store anlægsopgaver har i de senere år betydet, at der har
været et stort behov for at uddanne arbejdskraft inden for bl.a.
struktørfagene. Disse anlægsopgaver har medført, at også tilgangen til
uddannelsen på landsplan er øget over de senere år, hvor antallet af
elever, der har påbegyndt grundforløb 2, er steget med mere end 30
% i perioden mellem 2017 og 2020.

-

Antallet af store anlægsopgaver ser ud til at skulle fortsætte på det
relativt høje niveau i de kommende mange år – både på landsplan og
også i Midt- og Vestjylland.
Opgaverne spænder vidt fra Femern-forbindelsen, som forventes at
trække struktører fra hele landet til mere lokale infrastrukturopgaver
samt klimasikrings- og energiprojekter.

-

Udbuddet af uddannelsen i det midt- og vestjyske område er meget
begrænset, hvilket betyder, at en lang række virksomheder i Midt- og
Vestjylland ikke kan få dækket deres behov for lærlinge/uddannede på
struktør-området. Midt- og Vestjylland danner så at sige et "sort hul",
hvad angår udbud af uddannelsen, specielt efter UC Holstebro ikke
længere udbyder grundforløb 2 på uddannelsen.

-

En meget stor del af tilgangen til grundforløb 2 på
struktøruddannelsen kommer fra unge i aldersgruppen 17-25 år, som
udgør omkring 70 % af det samlede optag.

-

Andelen af elever i aldersgruppen 25-29 år har jævnfør Børne- og
undervisningsministeriets uddannelsesstatistik i løbet af de senere år
været i stigning.

-

Det er skolens erfaring, at elever/børn/unge oftere vælger uddannelser
til, når de har mulighed for at se og afprøve faget. Dette kan vi
imødekomme ved, at struktøruddannelsen får en større synlighed i
uddannelsesbilledet, så de unge får et større kendskab til

uddannelsen – bl.a. gennem GF1-forløb sammen med murer, tømrer
og snedker. Blandt både de helt unge og de lidt ældre er der ofte et
ønske om at kunne forblive i lokalområdet, når der skal vælges
uddannelse.
-

Regionen har tidligere i sin rapport om efterspørgsel og behov for
arbejdskraft, samt erhvervsudviklingen i Region Midtjylland (Rapport til
udbudsrunden 2015) påvist, at hovedparten af arbejdspladser og
studiepladser er besat med lokale fra pendlingsområdet, hvilket
underbygger behovet for lokalt udbudte uddannelser. I samme rapport
forventer regionen et behov for at antallet af faglærte i Bygge- og
anlægsbranchen vil stige med mellem 15 og 25% i perioden mellem
2013 og 2023.

-

Heldigvis har skolen et rigtig godt samarbejde med FGU,
Ungevejledning, Jobcentre m.fl. lokalt i forhold til vejledningsaktiviteter,
brobygnings- og introduktions-aktiviteter m.v., ligesom der er et
veludbygget samarbejde omkring indsatser for at få flere til at gå fra
ufaglært til faglært. Dette samarbejde med kommunale indsatser har
betydet, at skolen nu udbyder GF+. Dette udbud vil fremover også
blive rettet mod struktøruddannelserne, sammen med andre
beskæftigelsesaktiviteter

-

Skolen har i sin virksomhedsportefølje på bygge- og anlægsområdet
en stor mængde virksomheder (specielt på murer- og tømrerområdet),
som er godkendte til uddannelsen, og som meget gerne vil ansætte
struktørlærlinge, men som har svært ved at rekruttere. Disse
virksomheder er skolen i tæt dialog med i forbindelse med opsøgende
arbejde på de uddannelser, som skolen allerede udbyder.

-

Skolen ser derfor samlet set et stort potentiale for at kunne tiltrække
nye elever fra det Midt- og vestjyske område til uddannelsen.

-

Skolen forventer at kunne have følgende optag på uddannelsen:
Grundforløb 2: 20-30 elever årligt fra 2023
Hovedforløb:

Praktikcenter:

I 2024:

5 - 7 årselever

I 2025:

11 – 16 årselever

I 2026 og årligt derefter:

17 – 25 årselever

I 2023 og årene derefter:

0 – 1 årselever

Herningsholm Erhvervsskole ønsker at indgå samarbejdsaftaler med
de nærmeste udbydere af brolæggerspecialet, da skolen ikke
forventer at udbyde hovedforløbsundervisning på dette speciale.

De fysiske faciliteter
-

Skolen ønsker at udbyde uddannelsen på adressen Lillelundvej 21,
7400 Herning.

-

Ud over allerede at råde over faciliteter til både murer- og
tømreruddannelserne, planlægger skolen at udvide
bygningsfaciliteterne med et multiværksted, hvor flere uddannelser
kan fungere sammen, herunder også struktørfaget.

-

Det er planen at bygge et samlet kompleks på ca. 3-4000
kvadratmeter, bestående af både teori- og praktikfaciliteter dedikeret til
uddannelserne (både EUD og EUX) til tømrer, murer og struktør.

-

I tæt nærhed af multiværkstedet bygger BRFfonden et
håndværkskollegie til lærlinge, der er under uddannelse på en byggeog anlægsuddannelse. BRFfonden og Herningsholm er meget optaget
af at skabe en god synergi på tværs og et godt læringsmiljø for
eleverne, hvor de kan dyrke deres faglighed både i skole- og
arbejdstiden og i fritiden.

Kompetencer/ressourcer
-

Uddannelsen vil organisatorisk blive tilknyttet skolens murerafdeling.

-

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier kan og vil investere i
opbygning af udstyrsbestand og lærerkompetencer i det nødvendige
omfang, så undervisningen vil kunne gennemføres i høj kvalitet.

Med venlig hilsen

Egon Nykjær

Allan Kortnum

Martin L. Holmgaard

Bestyrelsesformand

Direktør

Uddannelsesdirektør

Bilag
-

Brev fra Det faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og
Tagdækkerfaget med opfordring til Herningsholm Erhvervsskole &
Gymnasier om at søge om godkendelse

-

Brev fra Det faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og
Tagdækkerfaget med fortsat opfordring efter fællesmøde d.
25.10.2021 mellem FU, Herningsholm, Mercantec, Learnmark og AMU
Vest

-

Høringssvar fra MERCANTEC

-

Høringssvar fra Learnmark

-

Høringssvar fra AMU-Vest

