Viborg d. 17. marts 2021

Høringsvar til ansøgning om 2-årigt hf fra Bjerringbro Gymnasium
Vi har den 12. marts modtaget ansøgning og bilag fra Bjerringbro Gymnasium vedr. udbud af 2årigt hf i Bjerringbro og fremsender hermed vores høringssvar til ansøgningen.
Vi har i forhold til de tidligere ansøgninger fra Bjerringbro Gymnasium om udbud af 2-årigt hf
indsendt høringssvar, som ikke anbefaler oprettelsen af et 2-årigt hf-tilbud, hvilket vi fastholder i
dette høringssvar.
Allerede tilstrækkelig kapacitet i lokalområdet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har tidligere (18.10.16) meldt de overordnede kriterier for
vurdering af udbudsansøgninger, og her fremgår det bl.a. at ”Den nuværende kapacitet skal så vidt
muligt udnyttes”. Der er i Viborg Kommune allerede to udbydere af 2-årigt hf, hvoraf vi er den
ene, som begge har ledig kapacitet til en eventuel (også væsentlig) stigning i antal ansøgere. Der
er således ikke ud fra et kapacitetsmæssigt perspektiv behov for endnu en udbyder i Viborg
Kommune.
Vigtigt at understøtte eksisterende hf-tilbud for at sikre udbud med forskellige profiler
Vi har siden 2014 opbygget et 2-årigt hf-tilbud med en voksenprofil, som har aktiveret en gruppe
unge voksne, der ikke tidligere har taget en 2-årig hf. Det var hensigten med at oprette vores hftilbud, og det har vist sig at holde stik. Vi har et velfungerende hf-tilbud, som viser en fin løfteevne
for kursisterne og gode eksamensresultater.
De sidste år har vi mærket den generelle tilbagegang på 2-årige hf i regionen, men har også i
Bjerringbroområdet kunnet se et fald i ansøgere, mens der har været et forlagt tilbud om 2-årigt
hf. Fra tidligere at have optaget 4-6 elever fra Bjerringbroområdet pr. årgang er dette faldet til 1
elev i 2019 og 1 elev i 2020. Denne reduktion er numerisk lille, men ikke uden betydning for et lille
tilbud som vores. De seneste tre år har vi kun kunnet oprettet én 1. hf-klasse, og derfor er selv et
mindre antal ansøgere vigtige at fastholde et 2-årigt hf-tilbud til kursister, der ønsker at tage deres
2-årige hf-uddannelse i et voksenmiljø på en mindre skole, hvor vi er tæt på vores kursister og
lægger særlig vægt på at tilbyde omfattende støttemuligheder. Et tilbud, der er behov for at styrke
og fastholde. At oprette et permanent 2-årigt hf-tilbud i Bjerringbro vil skabe to små hf-tilbud i
kommunen, hvilket ikke vil være hensigtsmæssigt.
På baggrund af ovenstående betragtninger kan bestyrelsen for Skive-Viborg HF&VUC ikke
anbefale, at Bjerringbro Gymnasium får mulighed for at udbyde 2-årigt hf. Vi har forståelse for
Bjerringbro Gymnasiums situation, men et permanent udbud af 2-årigt hf er dog ikke løsningen på
dette.

Mvh.

Peter Møller Pedersen
Formand for bestyrelsen, Skive-Viborg HF&VUC
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Høringssvar fra Viborg Gymnasium & HF
vedr. ansøgning om selvstændigt udbud af 2-årig HF på Bjerringbro
Gymnasium
Bjerringbro Gymnasium søger igen i år om et selvstændigt HF-tilbud. Ansøgningen kommer i
forlængelse af udløbet af en forsøgsaftale mellem Viborg Gymnasium & HF og Bjerringbro
Gymnasium om en udlagt HF-afdeling på Bjerringbro Gymnasium.
Forsøgsaftalen blev indgået i 2018 og var et resultat af et ønske fra Bjerringbro Gymnasium
om at få en selvstændig HF-afdeling, hvilket man i årene forinden to gange havde ansøgt om
og fået afslag på. Derfor henvendte Bjerringbro Gymnasium sig til Viborg Gymnasium & HF
med ønsket om at oprette et HF-tilbud som et forlagt udbud. Viborg Gymnasium & HF gik på
baggrund af henvendelsen med i en forsøgsordning, hvor man i løbet af tre optag kunne
afdække, hvor mange elever, der ville søge et HF-tilbud i Bjerringbro.
Igennem forsøgsperioden har Viborg Gymnasium & HF haft det overordnede pædagogiske
ansvar for HF-eleverne i den udlagte afdeling, mens den daglige administration har ligget hos
Bjerringbro Gymnasium, der også selv har stået for markedsføring af tilbuddet. Der har
gennem hele forløbet været et godt samarbejde mellem de to institutioner, og Viborg
Gymnasium & HF har bistået Bjerringbro Gymnasium med pædagogisk og administrativ
sparring.
Optagene i forsøgsperioden har været som følger:
2019: 10 elever, heraf er 4 faldet fra, 1 kommet til i september, og 1 kommet til i 2. HF.
Årgangen er nu på 8 elever
2020: 12 elever, heraf dukkede 2 elever ikke op ved skoleårets begyndelse, og derefter er 1
elev faldet fra. Årgangen er nu på 9 elever.
2021: 15 elever. Heraf skal 2 elever til optagelsesprøve. Ser billedet ud som de to foregående
år mht. frafald, forventes årgangen at lande på 11-12 elever.

Frafaldet i 2020 har givet anledning til, at Undervisningsministeriet har rettet henvendelse til
Viborg Gymnasium & HF samt Bjerringbro Gymnasium med henblik på en forundersøgelse til
et tilsyn på frafald.
Viborg Gymnasium & HF har valgt ikke at forlænge samarbejdsaftalen, da tallene med al
tydelighed viser, at der ikke er et bæredygtigt grundlag for at skabe et fagligt
uddannelsesmiljø for HF i Bjerringbro. Det lave elevantal umuliggør et rimeligt udbud af
fagpakker og valgfag til HF-eleverne, og Viborg Gymnasium & HF ønsker derfor ikke fortsat at
påtage sig det pædagogiske ansvar for den udlagte HF-afdeling.
Af samme grund vil bestyrelsen på Viborg Gymnasium & HF på det kraftigste modsætte sig
oprettelsen af en selvstændig HF-afdeling i Bjerringbro. Med det nuværende elevoptag er der
ikke grundlag for at skabe et kvalitativt uddannelsestilbud, hvor eleverne kan opleve det
nødvendige udbud af fag. Skulle man ønske at sikre et bæredygtigt antal elever på HFuddannelsen i Bjerringbro, ville det kræve, at der fordeles et ikke uvæsentligt antal HF-elever
fra blandt andet Viborg Gymnasium & HF, hvilket ville udhule det eksisterende HF-tilbud her.
På Viborg Gymnasium & HF er der gennem mange års erfaring med HF blevet opbygget et
levende HF-miljø med mange velfungerende fagpakker samt et karakterresultat, der ligger
væsentligt over landsgennemsnittet.
Vi har fuld forståelse for behovet for styrke elevoptaget på Bjerringbro Gymnasium. Den
gennemførte forsøgsordning viser imidlertid med al tydelighed, at oprettelsen af et HF-tilbud i
Bjerringbro ikke er løsningen på dette problem.
Med venlig hilsen

Harald Mikkelsen
Bestyrelsesformand

Lene Klemensen Gade
Rektor

8. april 2021

Bjerringbro Gymnasium
Att. Rektor Dorte Gade
Region Midt
Att.: Henning Tjørnelund

Randers den 8. april 2021

Høringssvar vedr. Bjerringbro Gymnasium ansøgning om udbud af 2-årigt HF
Randers HF og VUC (RHV) er i mail modtaget den 7. april 2021 blevet anmodet om at afgive høringssvar vedr.
Bjerringbro Gymnasiums (BG) ansøgning om udbud af 2-årigt HF.

I december 2020 udsendte undervisningsministeriet ”Ansøgningsprocedure og vurderingskriterier for ansøgninger om
gymnasialt udbud ”, som konkretiserer vurderingsgrundlaget i tre områder med sikring af
•
Søgningsmæssigt grundlag – et tilstrækkeligt elevgrundlag
•
fagligt bæredygtige uddannelsesmiljøer
•
udnyttelse af eksisterende rammer og kapacitet

Søgningsmæssigt grundlag – et tilstrækkeligt elevgrundlag
Randers HF og VUC har aktuelt i alt 338 aktive elever på det 2-årige HF.
Antallet af elever dækker Randers men også et relativt stort opland. Konkret kommer 75% af eleverne på HF2 fra
Randers, mens de resterende 25% kommer fra oplandet. Vi har derfor en væsentlig andel af vores elever, der er
bosiddende i en fremkommelig radius fra skolen.
Vi har 12 elever, der kommer fra området mellem Bjerringbro og Randers og som er inden for en radius af ca 20 km.
Af disse elever bor 8 elever i Langå, der ligger midt imellem Randers og Bjerringbro.
Det søgningsmæssige grundlag baseret på det eksisterende søgemønster fremstår derfor begrænset.
Samtidig skal det understreges, at de elever, der søger HF på BG, vil kunne optages på de eksisterende
veletablerede HF tilbud i lokalområdet.
Det undrer ligeledes, at man med et optag langt under minimum for at skabe bare to klasser og dermed et minimalt
studiemiljø for HF´ere, fortsat vælger at søge om udbud af HF.

Hvis BG tildeles udbud permanent, kan det betyde, at Randers HF og VUC vil få en tilbagegang af elever. Mindre
aktivitet vil få økonomiske konsekvenser for skolen med afskedigelser til følge, så set i lyset af, at et af BG´s argumenter
er konsolidering af BG, vil dette altså betyde det modsatte for Randers HF og VUC.
VUC´erne har igennem de seneste år lidt tab ved udspaltningen af AVU kursister til FGU institutionerne. Det har betydet,
at VUC´erne er sårbare i forhold til at bibeholde aktiviteten på andre områder for fortsat at kunne opretholde den høje
kvalitet.

Vi mener på ovenstående baggrund ikke, at der er plads til et udbud i Bjerringbro.

Fagligt bæredygtigt uddannelsesmiljø
Randers HF og VUC udbyder både 2-årigt HF og HF som enkeltfag. Skolen er kendetegnet ved at have et bredt udbud
af valgfag og et studiemiljø præget af mangfoldighed. I de seneste år er studiemiljøet blevet mere gymnasiepræget. Der
afholdes fredagscafeer, fester, galla, studieture, rejser og en række aktiviteter, der er typisk for HF-elever på et
gymnasium.
Vi tilbyder derfor et bæredygtigt miljø og et levende studiemiljø der er specifikt tilpasset HF-målgruppen.

Med en stærk HF profil og et attraktivt miljø, der understøtter fællesskaber, er Randers HF og VUC er stærk lokal
udbyder af HF uddannelsen i Region Midt. Såfremt der skulle blive behov for et optag udover de 7 klasser, der er
budgetteret med til august 2021, har skolen både plads og kapacitet til flere klasser.

Vi vurderer derfor, at udbuddet af HF og kapaciteten i området er tilstrækkelig.

Det bør nævnes, at Randers HF og VUC er suppleret med udbud af HF-enkeltfag, som giver et studiemiljø, der
understøtter og sikrer den nødvendige rummelighed. Ved udbud af 2-årigt HF og HF-enkeltfag under samme tag sikres
et bredt udbud af valgfag med mulighed for samlæsninger og oprettelse af flere hold, og dermed også et bredere og
mere attraktivt og relevant udbud af fagpakker, der kan imødekomme elevernes forskellige ønsker og behov.

HF på Randers HF og VUC bidrager til at styrke udviklingen og væksten i skolens område. Skolen har igennem årene
har opbygget et tæt samarbejde med flere videregående uddannelser, blandt andet med samarbejdsaftaler med VIA og
DANIA i vores område om praktik- og projektperioder, brobygning mm. Senest har vi med samtlige VUC-udbydere i
Region Midt indgået en samarbejdsaftale med VIA, hvor formålet er at målrette udvalgte HF-uddannelsesforløb og fagpakker mod professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser. Samarbejdsaftalerne bidrager til en tydelig
karriereorientering af HF og til et mere sammenhængende uddannelsessystem med gode overgange mellem
ungdomsuddannelse og videregående uddannelser.

Skal der være HF2 i Bjerringbro?
I forlængelse af det ovenfor beskrevne kan konkluderes, at Randers HF og VUC´s uddannelsesmæssige
dækningsområde sikrer uddannelsesudbuddet lige nu - også for de områder, som BG vil kunne dække.
Et yderligere udbud af 2-årigt HF vil altså ikke betyde en forbedring af udbuddet, men i stedet resultere i en særdeles
uhensigtsmæssig udtynding i elevgrundlaget for de allerede eksisterende udbud, herunder Randers HF og VUC.
Det er vores vurdering, at et tilbud med 1-2 HF klasser på BG vil være uholdbart og med risiko for at kvaliteten bliver
utilstrækkelig. Der vil ikke være mulighed for at skabe et udbud af fagpakker og praktikforløb, som imødekommer de
krav, der er i den seneste reform af HF.
Vi er enige i, at HF er godt alternativ til STX og vil tilgodese mange unges uddannelsesbehov, men vi mener som nævnt,
at dette behov allerede er dækket af de skoler, der i forvejen udbyder HF.
BG anfører, at når der suppleres med et 2-årigt HF, så dækkes der bredt både til videregående uddannelse og erhverv.
Dette sker gennem det stærke samarbejde med det lokale erhvervsliv, hvilket sikrer, at BG kan udbyde en moderne og
målrettet HF-uddannelse til gavn for de unge, for den lokale sammenhængskraft og for uddannelsesfrekvensen.
Det skal anføres, at HF er en studieforberedende uddannelse, og samspillet med erhvervslivet er ikke målet med HF.
Det ligger i stedet som særligt kendetegn for erhvervsuddannelserne.
Med et lille udbud på 1-2 HF klasser vil der ikke være elever nok til at skabe et studiemiljø for HF-eleverne. De vil i
stedet blive en del af STX miljøet, som de netop ikke har søgt at blive del af. Det vil derfor ikke være muligt at etablere
et velfungerende HF med 1-2 HF klasser i et STX miljø.
På baggrund af ovenstående argumentation og kommentarer til Bjerringbro Gymnasiums ønske om etablering af
udbud af det 2-årige HF fraråder Randers HF og VUC’s bestyrelse, ledelse og medarbejdere dette på det stærkeste,
da det vil få store konsekvenser for det gode studiemiljø på vores skole og negative økonomiske konsekvenser for
skolen og dens ansatte.
Vi står gerne til rådighed for yderligere oplysninger og uddybning af ovenstående.

Venlig hilsen
Lars Bang og Lena S. Lindblad
Formand
Rektor

