Struer, Lemvig og Nørre Nissum 25/10 2021
Vedr. høringssvar på kapacitetsfastsættelse for Struer Statsgymnasium,
Bestyrelsen for Struer Statsgymnasium sender hermed svar på høringsbrev af 12.10.21. Indledningen er
koordineret med Nr. Nissum HF og med Lemvig Gymnasium.
Af høringsbrevet fremgår det, at administrationens forslag til kapacitetsfastsættelse tager afsæt i
opfordringen til stram kapacitetsstyring fra forligskredsen bag den nye elevfordelingsmodel. Det vurderes, at
det vil være hensigtsmæssigt at imødekomme den nye lovgivning på området, med henblik på at der kan ske
en gradvis tilpasning af kapaciteten. Samtidig er det vurderingen, at der på grund af den demografiske
udvikling med faldende ungdomsårgange vil være behov for at se på kapaciteten i samtlige fordelingsudvalg.
Bestyrelserne for de tre institutioner støtter oplægget til stram kapacitetsstyring både i forhold til at fjerne
den overskydende tomme kapacitet og til at vurdere kapaciteterne i forhold til den negative demografiske
udvikling. Den kraftige nedgang i ungdomsårgangene mærkes på de tre skoler allerede nu, men den
håndteres med fornuftige udbud, der modsvarer elevernes ønske om valgfag, studieretninger og fagpakker
ligesom resultaterne vidner om solid pædagogisk praksis. Der tænkes også nyt på alle tre skoler for at
imødegå de faldende elevtal. I både Lemvig og Struer er institutioner fusioneret med succes, og på begge
skoler udbydes 10. klasse i samarbejde med kommunerne, Struer Statsgymnasium har udvidet kostskolen de
senere år, og i Nørre Nissum er der opstartet kostskole for HF-elever med fokus på unge med
læsevanskeligheder, som tiltrækker unge fra hele landet grundet tilbuddets unikke karakter. Men vi har alle
brug for den uddannelsespolitiske håndsrækning som er intentionen bag aftalen om elevfordeling for at
understøtte vores skoler. Det demografiske pres frem mod 2030 vil presse os i sådan en grad, at vi bliver
udfordret på opretholdelsen af det samlede udbud af uddannelser for egnens unge, hvis ikke aftalen kommer
til at virke.
For fordelingsudvalgs Vests vedkommende indebærer kapacitetsforslaget i høringsbrevet at der fjernes
overskydende tom kapacitet på institutionerne, men det kommer med al sandsynlighed ikke til at indebære
egentlig elevfordeling. Eksempelvis sættes der i forslaget en samlet kapacitet i 2022 på 1176 STX-elever i
fordelingsudvalg Vest. Set i lyset af et samlet ansøgertal på 1070 STX-elever i 2021 og et estimeret fald i
ansøgertallet til STX-uddannelserne til 1029 STX-elever jf. Baggrundsnotatet indebærer forslaget altså en
fremtidig overkapacitet på små 14%. Forslaget vil med andre ord hverken skære den ”tomme” kapacitet helt
væk og ej heller ikke håndtere de lokale udfordringer med faldende demografi.
Vi finder dette tydeligt kontraproduktivt i forhold til intentionen i den politiske aftale og vores bestræbelser
på at sikre lokale uddannelsesudbud til alle egnens unge i årene der kommer. På den baggrund finder
bestyrelserne det naturligt at regionen allerede i det kommende skoleår tager skridt i retning af den
fremtidige kurs som elevfordelingsaftalen udstikker, og bestyrelserne vil med stor opmærksomhed afvente
og følge de kommende faser i processen.
På vegne af bestyrelserne på Struer Statsgymnasium, VIA University College Nørre Nissum og Lemvig
Gymnasium,
Tina Kandborg Gade – Uddannelsesleder Nr. Nissum HF
Bo Larsen – Rektor – Lemvig Gymnasium
Mads Brinkmann Pedersen – Struer Statsgymnasium

Struer Statsgymnasiums bestyrelse har følgende yderligere kommentarer til høringsbrevet (opdateret
22.11.21)
Bestyrelsen indsendte i september sin indstilling til kapaciteten 2022-23 med 5 stx-klasser. De seneste års
optagetal på STX på Struer Statsgymnasium viser klart, at der har været en tom kapacitet, som det vil være
hensigtsmæssigt at skære bort. Derfor kan bestyrelsen kun støtte administrationens forslag om at fjerne den
tomme kapacitet på to klasser, og dermed fastsætte kapaciteten til 3 STX-klasser. Det flugter også med den
minimumskapacitet for STX-institutioner, som ligger i den politiske aftale om elevfordeling.
Struer Statsgymnasiums STX-uddannelse har de seneste år haft tre klasser på hver årgang, men det har ikke
indebåret et tab af kvalitet. Skolens faglige resultater har været solide i forhold til landsgennemsnittet og
løfteevne:
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Struer Statsgymnasiums STX-uddannelse er del af samlet ungdomsuddannelseshus med
•
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•

STX – den almene studentereksamen
HHX- den merkantile studentereksamen
HTX- den tekniske studentereksamen
HF – hf-eksamen
IB – International Baccalaureate
EUD/EUX
10.klasse
Kostskole

At der kun er 3 STX-klasser pr. årgang har ikke betydet at STX-eleverne ikke har kunne få indfriet deres
studieretningsønsker – også inden for musik. I tillæg udbyder vi valgfag på tværs af de gymnasiale
uddannelser inden for bekendtgørelsens rammer, hvorfor STX-eleverne har bredere valgfagsmuligheder og
større mulighed for at få indfriet deres ønske, fordi den udbudte valgfagsrække er bredere og fordi der er
flere gymnasiale elever, der kan vælge fra samme fagrække. Eksempelvis vælger elever fra de forskellige
uddannelser et fag som finansiering som valgfag.
Elevtalsudviklingen på STX på skolen – opgjort på første tælledag:
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Som tabellen viser, er STX-udbuddet demografisk ramt i perioden 2017-2021. Der er ikke udsigt til i de
kommende års stabile demografi, at optagetallet skulle stige. Derfor har STX-udbuddet i Struer brug for den

håndsrækning, som ligger i den politiske aftale om elevfordeling. Kun gennem kapacitetsstyring og
kapacitetsbegrænsning er det muligt at give udfordrede provinsudbud som Struer den soliditet, som er
nødvendig for at realisere den lands- og regionalpolitiske ambition om at bevare et bredt og udbredt
uddannelsesudbud til gavn for de unge.
Af bilagsmaterialet bilag 3 Høring om forslag til kapacitetsfastsættelse på Udvalget for Regional Udviklings
møde 4.10.21 fremgår der to forslag til kapacitetsfastsættelse for fordelingsudvalg Vest. Det første forslag
fjerner overskydende tom kapacitet set i forhold til det reelle antal ansøgere.
Forslag 2 indebærer en samlet STX-kapacitet for fordelingsudvalg Vest, der ville sandsynliggøre en egentlig
elevfordeling fra Holstebro Gymnasium til Struer Statsgymnasium. Samme forventning har administrationen
redegjort for her, men med det forbehold at ansøgertallet i 2022 er på niveau med 2021:
Med forslag 2 arbejdes der på at sikre et tilstrækkeligt stx-elevoptag på Struer Gymnasium i forbindelse med
kapacitetsfastsættelsen. Administrationen anbefaler, at Holstebro Gymnasiums kapacitet begrænses, således
at der bliver mulighed at fordele ansøgere til Struer Gymnasium. Det skal bemærkes at Struer Gymnasium
samlede elevoptag er på mere end 84, når samtlige uddannelser tages med. Forslaget indeholder
administrationens bud på en reduktion af kapaciteten, hvor der fjernes 4 klasser fra Holstebro Gymnasium. 3
af disse klasser er "tom kapacitet", mens den sidste klasse giver en lille klasse til fordeling, hvis ansøgertallet
holder sig på det nuværende niveau.
Af Baggrundsnotat vedr. kapacitetsfastsættelse fremgår det at Holstebro Gymnasium i 2020 og 2021 har
modtaget 16 elever fra Struer, 4-5 elever fra Hjerm og 12-13 elever fra Vinderup. Fælles for denne gruppe
elever er at de vil have kortere transporttid til Struer Statsgymnasium grundet transportforbindelse med
togstationen, som Statsgymnasiet er nabo til. Struer Statsgymnasiums uddannelser søges allerede i dag af
elever fra Hjerm og Vinderup.

I høringsbrevet af 12.10.21 fremgår det at Holstebro Gymnasiums STX-kapacitet sættes til 196 elever. Jf.
baggrundsnotatet havde Holstebro Gymnasium 188 ansøgere i 2021, og selv med en demografisk vækst i
Holstebro Kommune på 4%, virker det usandsynligt, at en kapacitet på 196 vil indebære en elevfordeling.
Den justering af Holstebro Gymnasiums kapacitet fra 168-196, der er sket efter Udvalget for regional
udviklings møde 4.10.21, vil ikke honorere den politiske aftales intention om elevfordeling og om at
understøtte de mindre udbud – herunder også Struer Statsgymnasium – i de kommende år.
Struer Statsgymnasiums bestyrelse tog i 2008 med fusionen det første skridt i retning af at sikre det brede
uddannelsesudbud, og i dag kan elever i Struer søge gymnasiale uddannelser, erhvervsgymnasiale
uddannelser og erhvervsuddannelser (grundforløb 1 og 2). Bestyrelse og ledelse har løbende optimeret og

tilpasset drift og organisation. Selvom de mange uddannelser under samme tag støtter hinanden, er
ungdomsuddannelseshuset dybt afhængig af en vis elevvolumen. At man har flere uddannelser under samme
tag i en campus, er medtænkt i den politiske aftale, og campusskoler vil blive en del af den kommende
elevfordeling.
Derfor ser Struer Statsgymnasium frem til implementeringen af den politiske aftale, fordi den giver den helt
essentielle håndsrækning til udkantsskolerne, således at vi kan bevare det brede og regionalt fordelte
uddannelsesudbud– herunder at sikre tilstedeværelsen af lokale eud-udbud.
Af mail 18.11.21, som skolen har modtaget for Momme Mailund (formand for det forpligtigende
samarbejde), fremgår nedenstående forslag til kapacitetsfastlæggelse for 2022-23.

I dette nyeste forslag er der en samlet STX-kapacitet på 1204 elever. Af Baggrundsnotatet fremgår det at der
i 2021 var et samlet STX-ansøgertal på 1070 STX-elever i 2021. Det gennemsnitlige STX-ansøgertal for
perioden 2017-2021 var 1106. I perioden 2019-21 var gennemsnittet 1034. endelig estimerer regionens
Baggrundsnotat et fald i ansøgertallet til STX-uddannelserne til 1029 STX-elever.
Samlet set er det bestyrelsens indstilling at vi støtter administrationens reviderede forslag til Struer
Statsgymnasiums kapacitet med 3 STX-klasser, men vi anmoder om at administrationens forslag 2 fra 4.10.21
som vi har henvist til ovenfor, tages til fornyet overvejelse. Det vil foretage en reel bortskæring af tom
kapacitet på STX, ligesom det vil sandsynliggøre elevfordeling.
På bestyrelsens vegne,
Bestyrelsesformand Helle Toftgaard
Rektor Mads Brinkmann Pedersen

