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Høringssvar: Udbud af uddannelserne til anlægsstruktør,
bygningsstruktør og brolægger på Herningsholm Erhvervsskole
Det faglige fællesudvalg for struktør-, brolægger- og tagdækkerfaget orienterede den 10. september 2021
Learnmark Horsens om, at Herningsholm Erhvervsskole vil søge om godkendelse til at udbyde struktøruddannelsen på opfordring fra det faglige udvalg. Herningsholm Erhvervsskole sender den 12. oktober 2021 et høringsbrev til Mercantec, Skive College, AMU-Vest og Learnmark Horsens, hvori de anmoder om et høringssvar
med svarfrist senest den 29. oktober 2021.
Det faglige fællesudvalg for Struktør-, Brolægger og Tagdækkerfaget inviterede de involverede skoler til møde
i Fredericia den 25. oktober 2021. På mødet kom det frem, at Herningsholm Erhvervsskole allerede har fremsendt en ansøgning til Børne- og Undervisningsministeriet.
Learnmark Horsens medgiver, at der i branchen er behov for flere elever, og at ikke alle virksomheder kan få
de elever, som de ønsker. Dette er dog ikke nogen ny problemstilling, da det i årevis har været svært at følge
med efterspørgslen fra virksomhederne.
Hos Learnmark Horsens har vi lykkedes med at rekruttere til branchen, og der har igennem de seneste år været stor vækst i tilmeldingstallene til struktøruddannelserne. Særligt er vi lykkedes med at rekruttere elever fra
vores GF1.
Via det lokale uddannelsesudvalgs nuværende AUB-projekt foretager skolen blandt andet opsøgende virksomhedskontakt i det vestlige af vores dækningsområde. Her er der positive tilbagemeldinger fra virksomhederne på den undervisning, som vi tilbyder. Derforuden har vi rigtig gode relationer til virksomhederne indenfor
dette område, hvilket bl.a. ses ved at virksomhederne fra området er aktive på skolens efteruddannelsesaktiviteter.
Learnmark Horsens har netop investeret 7 millioner i en nybygget hal til struktøruddannelserne. Særligt ønsker
skolen at kunne tiltrække flere elever til bygningsstruktøruddannelsen med de nye faciliteter. De nye faciliteter
er med til at løfte uddannelserne på Learnmark Horsens og styrke det allerede eksisterende stærke faglige
miljø.
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Skolen har opbygget et fagligt stærkt lærerteam på 8 undervisere, der sikrer det faglige miljø på uddannelsens
tre specialer. Det kræver en vis størrelse af et lærerteam at kunne opretholde en god kvalitet i undervisningen
på alle tre specialer. Det er skolens vurdering, at ca. en tredjedel af skolens elever indenfor struktør- og brolæggeruddannelserne kommer fra det vestlige dækningsområde. Learnmark Horsens vil ikke have samme
grundlag for at udvikle uddannelserne, hvis der skal skæres i lærerteamet på grund af faldende elevtal. Det er
skolens vurdering, at der vil være risiko for lukning af et speciale, såfremt en del af elevgrundlaget forsvinder.
Indenfor brolæggerområdet har Learnmark Horsens uddannet 45 brolæggere de seneste 5 år. 21 af disse elever kom fra det vestlige dækningsområde. Brolæggeruddannelsen er et meget lille fag, hvorfor det vil være
særlig udsat, såfremt de relative få elever skal fordeles ud på flere skoler. Uddannelsen er i forvejen ikke rentabel for de nuværende udbydere, og det er derfor vores opfattelse, at der ikke er plads til endnu en udbyder
af uddannelsen.
Som tidligere nævnt har Learnmark Horsens investeret i at udvikle uddannelserne i Horsens. Vi har bygget til
at kunne håndtere en større kapacitet end det elevgrundlag, vi har netop nu. I forbindelse med trepartsaftalen
har skolen og det lokale uddannelsesudvalg søgt og fået godkendt et lokalt projekt ved det faglige fællesudvalg, som netop handler om at rekruttere flere elever til struktør- og brolæggerfagene. Derfor er skolen forundret over, at der bliver ansøgt til godkendelse af nye uddannelser mellem udbudsrunderne. Det giver svære
vilkår for skolerne i forhold til planlægning og investeringer, da det grundlag der beregnes ud fra, ændrer sig
drastisk ved nye udbydere af en uddannelse.
Learnmark Horsens bemærker, at Herningsholm Erhvervsskole har valgt at søge om godkendelsen uden forudgående dialog med de nuværende udbydere. Det er ærgerligt, at der ikke er tænkt i et muligt samarbejde på
tværs af skolerne i stedet for, hvor der kunne drøftes fællesindsatser, der vil kunne styrke branchen og skaffe
flere lærlinge til uddannelserne.
Det er skolens samlede vurdering, at uddannelserne er dækket godt ind af de allerede eksisterende udbydere
– både geografisk og fagligt. De nuværende udbydere har et godt samarbejde med virksomhederne fra det
vestlige dækningsområde.
Learnmark Horsens er meget villige til at indgå i et samarbejde og vi deler gerne vores erfaring med rekruttering fra GF1, men det er skolens vurdering, at der ikke er grundlag for endnu en udbyder af uddannelserne til
anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger.
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