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Høringssvar
Udbud af struktøruddannelsen på Herningsholm Erhvervsskole
Mercantec er den 10. september 2021 af Det Faglige Fællesudvalg blevet
orienteret om, at Herningsholm Erhvervsskole fremover vil udbyde
struktøruddannelsen. Den 12. oktober 2021 udsendtes et høringsbrev fra
Herningsholm Erhvervsskole med anmodning om høringssvar seneste den
29. oktober. Nærværende er Mercantecs høringssvar.
Mercantec anerkender, at der i branchen er behov for flere elever og, at
ikke alle virksomheder kan få de elever, som ønskes. Denne problemstilling har været velkendt i en årrække, og derfor har vi gennem flere
initiativer forsøgt at rekruttere flere elever til branchen. Her kan fx
nævnes: Digital annoncering i Praktikpladsen.dk for virksomhederne i
Nordvestjylland, bannerreklamer, hjælp til eleverne på Uddannelsescenter Holstebro med at finde lærepladser, forsøg med GF2 i Ulfborg og
ikke mindst vores fortløbende opsøgende indsats i området. Senest har vi
i forbindelse med udmøntning af Trepartsaftalen søgt Det Fællesfaglige
udvalg om midler til en rekrutteringsindsats netop i det vestlige område,
men desværre modtaget afslag.
Struktøruddannelsen har tidligere været udbudt på Herningsholm
Erhvervsskole, men blev lukket med kort varsel, hvorefter Mercantec
overtog aktiviteterne. Skive College har udbudsgodkendelsen, men afstår
fra at udbyde uddannelsen pga. lille søgning. Uddannelsescenter
Holstebro har tidligere udbudt grundforløbet, men efter 2-3 år lukkede
det igen grundet manglende søgning. På Aarhus Tech har uddannelsen en
lille volumen.
Som nævnt, har Mercantec tidligere udbudt GF2 i Ulfborg, men denne
aktivitet blev lukket igen grundet manglende optag. Ser vi således samlet
på de afprøvede initiativer og muligheder, peger dette efter vores
vurdering på, at endnu et udbudssted ikke vil være bæredygtigt og et
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realistisk svar på rekrutteringsproblematikken.
Der blev i 2015 indgået en aftale mellem Herningsholm og Mercantec om,
at Herningsholm overtog mureruddannelsen fra Mercantec og, at
Mercantec overtog struktøruddannelsen fra Herningsholm således, at
skolerne hver især kunne koncentrere sig om at skabe volumen og høj
kvalitet i disse uddannelser.
På Mercantec lægger vi vægt på faglig kvalitet og på at tilbyde et
inspirerende og motiverende læringsmiljø. At den faglige kvalitet i dag er
høj ses bl.a. ved det netop afsluttede DM i Skills, hvor elever fra
Mercantec udmærkede sig.
At kunne tilbyde et attraktivt uddannelsesmiljø har stor betydning for
rekruttering og fastholdelse af elever. Tilsvarende er det afgørende, at de
udbydende skoler har et fagligt og pædagogisk inspirerende miljø for
underviserne som medfører, at de fortsat udvikler sig, fastholdes og, at
der kan tiltrækkes nye lærerkræfter. Ved at tilføre endnu et udbudssted
vil det efter vores vurdering medføre, at elevoptaget på uddannelsen
spredes mere, hvilket vil være uhensigtsmæssigt i relation til det faglige
miljø både for elever og undervisere og i sidste ende for den faglige
kvalitet i uddannelsen.
Samlet set er det vores vurdering, at de nuværende udbudssteder kan
dække efterspørgslen og en vækst i denne, og at branchens
rekrutteringsproblemer ikke løses ved at tilføje endnu et udbudssted.
Tværtimod risikerer vi en udhuling af det stærke faglige miljø på de
nuværende udbudssteder.
I stedet for etablering af endnu et udbudssted foreslår vi en styrkelse af
dialogen og samarbejdet mellem de nuværende udbudsskoler, -Det
Fællesfaglige udvalg, -de respektive LUU'er og branchen for på den måde
at finde frem til fælles initiativer, som kan være med til at styrke
rekruttering af elever til branchen.
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