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Esbjerg, 29. oktober 2021

Høringssvar: Udbud af struktøruddannelsen på Herningsholm
AMU-Vest er ved brev af 10. september 2021 orienteret om Herningsholm
Erhvervsskoles ansøgning om godkendelse til at udbyde struktøruddannelsen. Herningsholm anmoder om et høringssvar med frist d.d.
Henvendelsen og sagen har blandt andet været drøftet i vort Lokale Uddannelsesudvalg for struktøruddannelsen. Der har også været skolemøde
derom den 25. oktober 2021, hvor også AMU-Vest deltog med blandet andre skolens formand.
Struktøruddannelsen er et af fundamenterne for AMU-Vests bygge- og anlægsafdeling. Det er centralt for AMU-Vest at kunne opretholde et solidt
fagligt og driftsmæssigt bæredygtigt miljø – med rod i en faglig velfunderet
struktøruddannelse.
AMU-Vest er opmærksom på behovet for struktører nu og i fremtiden. Vi
som skole og vort LUU bidrager til at løfte opgaven med at udbrede kendskabet til uddannelsen, herunder finde gode og egnede praktiksteder og
ikke mindst gøre uddannelsen tilgængelig for unge mennesker i det, som vi
traditionelt betragter som vort geografiske dækningsområde, herunder
Varde og Billund kommuner. Vi har et optag fra disse kommuner og vores
AUB-projekter er ligeledes tiltænkt disse områder.
Endnu en udbyder af uddannelsen kan indebære, at elevoptaget bliver
spredt mere, hvorved skoler som AMU-Vest risikerer at miste et fagligt bæredygtigt udbud. Endvidere vil et lavere optag gøre det vanskeligt at skabe
en ordentlig og rentabel drift.
Vort synspunkt er, at de nuværende udbydere MÅ kunne dække den nuværende efterspørgsel, både når der henses til geografi, ungdomsårgange
m.v.

Endnu en udbyder vil efter vores opfattelse bidrage til, at en fantastisk uddannelse bliver udvandet, ligesom vi i det vestjyske risikerer at miste kompetencer og viden, der er vigtige for vore elever og vores uddannelse.
På det grundlag vil AMU-Vest gerne – kraftigt – tilkendegive, at en etablering af endnu et udbud ikke vil ske med vores billigelse. Vi er som øvrige
berørte skoler altid indstillet på det gode samarbejde, både med Herningsholm og med virksomhederne i Vestjylland.
Endnu et udbud vil som sagt potentielt underminere de nuværende udbyderes muligheder for at bevare og styrke de faglige miljøer, miljøer, som på
sin vis er sårbare nok, når der henses til det samlede optag af elever på
denne erhvervsuddannelse som på så mange andre. AMU-Vests vurderer
derfor, at det næppe vil være til gavn for udbuddet af struktøruddannelsen
bredt set.
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