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Punkt nr. 29 

Ansøgninger fra VUC Århus, VUC Djursland og Århus Akademi 
om oprettelse af nye uddannelsesudbud 



Region Midtjylland
Tingvej 15
8800 Viborg

Århus, den 7. juni 2006

Emne: 2-årigt HF på VUC Århus

VUC Århus har med skrivelse af 23. marts 2006 ansøgt Undervisningsministeriet om
tilladelse til at oprette et 2-årigt HF-tilbud på skolen med virkning fra 1. august 2008.
Undervisningsministeriet har svaret skolen den 26. april og i dette foreløbige svar bedt
skolen forelægge ansøgningen for regionsrådet med henblik på regionsrådets indstilling.
Begge breve er vedlagt i kopi.

Af skolens ansøgning fremgår

- at etableringen af et ekstra 2-årigt tilbud i Århus sker i et koordineret
samarbejde med de øvrige udbydere i Århus. Et møde med skoleledeme
fra byens tre øvrige HF-kurser har været afholdt i april måned, og en
fælles indsats med henblik på at styrke HF's placering i de unges og
voksnes bevidsthed - incl. nyskabelsen fra GS, HF+ - som reelt
alternativ til de treårige gymnasiale uddannelser (stx,hhx,htx) er på den
baggrund planlagt til efteråret 06

- 2-årigt HF på VUC Århus er i den sammenhæng derfor tænkt både
inklusivt og uddannelsespolitisk offensivt, med henblik på at flere unge
og voksne far en adgangsgivende gymnasial eksamen, jfr. Regeringens
ambition om at sikre, at 95 % af en ungdomsårgang får en
ungdomsuddannelse (gymnasial eller EUD), og at 50 % vælger en
videregående uddannelse

- 2-årigt HF på VUC Århus bidrager til større diversitet, fordi det særlige
voksenmiljø på VUC Århus supplerer det øvrige udbud i Århus

- 2-årigt HF på VUC Århus er til dels en konvertering af allerede
eksisterende heltidsundervisning på skolen. Inden for rammerne af
enkeltfagsordningen tager ca. 150 unge og voksne en hel HF på skolen
hvert år.

- 2-årigt HF på VUC Århus - samordnet med de øvrige gymnasiale
uddannelser i byen (stx,hhx,htx,hf) - kan bidrage til at løse evt.
kapacitetsproblemer i byen

Det kan oplyses, at Århus som Vestdanmarks stærkeste uddannelsesby har en særlig
demografi med en meget stor gruppe unge uddannelsessøgende, ca. 35 % flere end normalt
og i den sammenhæng kun sammenlignelig med København. Dette betyder, at mange unge
drages mod byen for at påbegynde en uddannelse. I den gruppe er der naturligvis rigtig
mange, der har behov for supplering efter en adgangsgivende eksamen, men der er også
store grupper unge uden en adgangsgivende eksamen, der søger uddannelsesmilj øerne i
byen. Dette lagt oven i Århus's størrelse som Danmarks næststørste by med de
udfordringer, dette i sig selv indebærer for en socialt sammenhængende
uddannelsesindsats, betyder, at byens uddannelsespuls slår meget hurtigt.
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Med henvisning til dette korte resumé af skolens ansøgning, de supplerende
bemærkninger om Århus som uddannelsesby og til de to vedlagte skrivelser beder vi
hermed Region Midtjylland foretage en indstilling til Undervisningsministeriet vedr.
placeringen af et ekstra HF-tilbud i Århus. Det fremgår af Undervisningsministeriets brev,
at regionsrådets indstillingsret vedrører den stedlige placering og ikke den institutionelle
forankring af tilbuddet.
Regionsrådets indstilling bedes fremsendt til skolen, som sørger for fremsendelsen til
Undervisningsministeriet.

Katherine Richardson
formand for den

midlertidige bestyrelse

venlig hilsen

Preben Clausen
forstander

Bilag: L Skolens ansøgning til Undervisningsministeriet dateret 23. marts 2006
2. Undervisningsministeriets svar dateret 26. april 2006



Undervisningsministeriet
Afdelingen for gymnasiale uddannelser
Kontor for eksamen og tilsyn
Att. Kirsten Preisler
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Århus, den 23. marts 2006

Emne: 2-årigt hf på VUC Århus

Undervisningsministeriet har ved flere lejligheder orienteret om udviklingen vdr. oprettelse
af 2-årige hf-forløb på landets VUC'er. For tiden har således 13 VUC'er godkendelse til 2-
årigt hf ud af en bestand på 27 institutioner i Danmark.
Internt på VUC Århus har ønsket om også at kunne tilbyde et 2-årigt hf-forløb været
drøftet mere intenst i de senere år, hvor vi tydeligt på søgetallet til skolen konstaterer, at
VUC som ramme om en heltidsbaseret voksenuddannelse som hf for voksne og for unge
og personligt modne kursister, der bevidst søger det socialt "værdifri" voksenmiljø på
skolen, i stigende grad opleves som et attraktivt studiemiljø.
Senest har skolens midlertidige bestyrelse forholdt sig til denne udvikling, og på den
baggrund fremsender skolen hermed en ansøgning om tilladelse til at oprette 2-årige hf-
forløb ved skolen som en delvis konvertering af allerede eksisterende heltids-hf-
undervisning og som et supplement til enkeltfagsundervisningen og til fagpakkerne. Vi
planlægger, hvis tilladelsen gives, at kunne udbyde det 2-årige hf fra august måned 2008,
men vil - hvis vi kan skabe de rigtige fysiske rammer dertil på skolen, og etableringen kan
lette et kapacitetsproblem i Århus-området - kunne udbyde det allerede fra august 2007.
Skolens midlertidige bestyrelse har behandlet sagen på sit ordinære møde den 21. marts
2006 og knytter følgende bemærkninger til ansøgningen:

1. Skolens etablering af 2-årigt hf skal med hensyn til tidspunkt og omfang tilpasses det
øvrige udbud af 2-årigt hf i Århus i et samarbejde med de øvrige udbydere, f.eks. via det
allerede etablerede gymnasiale kontaktudvalg, som skolen er medlem af. Plantal fra Århus
Amt viser, at søgningen til gymnasiet og 2-årigt hf allerede fra 2008 forventes at overstige
skolernes kapacitet. Det er derfor vurderingen, at etableringen af 2-årigt hf på VUC Århus
fra samme tidspunkt ikke generer de øvrige udbydere, men måske snarere, jfr. erfaringerne
fra Esbjerg, kan bidrage til at stimulere søgningen til det samlede hf-udbud i byen.

2. VUC Århus tilbuddet skal derfor forstås som
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a) et forsøg på yderligere inklusivitet i Århus med henblik på at en større del af unge- og
voksengruppen får en gymnasial uddannelse end i dag også med sigte på yderligere
diversitet i Århus med hensyn til forskellige hf-profiler i byen

b) en delvis konvertering af allerede eksisterende enkeltfagsaktivitet

c) evt. som bidrag til at løse kapacitetsproblemer i Århus

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

'"Katherine Richardson / Preben Clausen
formand for den forstander

midlertidige bestyrelse
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VUC Århus
Ingerslevs Boulevard 3
Postbox 359
8100 Århus
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Institutionsstyrelsen

Frederiksholms Kanal 25

1220 København K

Tlf. 3392 5000

Fax 3392 5567

E-mail uvm@uvm.dk

www.uvm.dk

CVRnr. 2045-30-44

Vedr. ansøgning om udbud af 2-årigt hf

Undervisningsministeriet har modtaget VUC Århus' ansøgning om god-
kendelse af centret til udbud af 2-årigt hf fra skoleåret 2007/2008.

Det er fortsat undervisningsministeren, der kan godkende et VUC til
udbud af 2-årigt hf, jf. § 17 b, stk. 2, i § 10, pkt. 27, i lov nr. 590 af 24.
juni 2005, hvoraf fremgår, at "Undervisningsministeren kan udvide voksenud-
dannelsescentrenes virksomhed ved at tillade fravigelser fra § 12, stk. 1." § 12, stk. l
fastslår, hvad VUC'er skal udbyde og i øvrigt kan godkendes til udbyde.
Dispensationsbestemmelsen i § 17 b, stk. 2, åbner mulighed for, at et
VUC herudover også kan godkendes til at udbyde 2-årigt hf.

Lov nr. 590 af 24. juni 2005 regulerer derudover proceduren ved be-
handlingen af ansøgninger om godkendelse til udbud af 2-årigt hf, her-
under helt nye godkendelser, efter 1. januar 2007.

Det fremgår således af § 17,stk. 4, i § 3, pkt. 6, i lov nr. 590 af 24. juni
2005, at "Undervisningsministeren godkender den stedlige placering af uddannelses-
stederfor uddannelsen til højere forberedelseseksamen."

Det fremgår endvidere af § 18 b. i § 3, pkt. 13, i lov nr. 590 af 24. juni
2005, at "Rjegonsrådet afgiver indstilling til undervisningsministeren om den stedlige
placering i regionen af nye uddannelsessteder for uddannelsen til højere forberedelsesek-
samen. ". Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår det, at "Den
endelige placering af de nye uddannelsessteder bestemmes af undervisningsministeren,.
Indstillingsretten vedrører den stedlige placering og ikke den institutionelle forankring
af udbuddet."

26. april 2006
Sags nr.:
185.861.031



Lovens bestemmelser indebærer, at Undervisningsministeriet ikke kan
behandle ansøgninger om godkendelse til udbud af 2-årigt hf, der skal
have virkning efter 1. januar 2007, før regionsrådet har været hørt, og
rådets indstilling om den stedlige placering foreligger.

Ministeriet skal derfor anmode om, at VUC Århus forelægger ansøgnin-
gen for regionsrådet med henblik en sådan indstilling. Når regionsrådets
indstilling foreligger, sendes den til ministeriet. Ministeriet vil i forlængel-
se heraf anmode institutionen om at indsende supplerende og præcise-
rende oplysninger, hvis der er behov herfor.

Med^renlig hilsen

Direkte df. 3392 5059
Anne.Kamper@uvm.dk





















































Region Midtjylland Århus den 30.4.07 

2"årigt HF på VUC Århus 

Det forpligtende samarbejde område øst har på et møde den 26, april på ligå Gymnasium diskuteret 
Region Midtjyllands henvendelse vedr. oprettelse af et 2-årigt I If kursus på VUC Århus. 

Del forpligtende Samarbejde Område Øst er enige om, at der ikke er kapacitetsproblemer i Århus 
mht. til optag af 2-årige I IF kursister og kan derfor ikke tilslutte til oprettelsen af et 2-årigt Ilf på 
Århus VUC, 

Det Forpligtende Samarbejde Øst ser gerne, at der bliver lavet en analyse af IlF tilbudet i Århus 
med et uddannelsespolitisk fokus, hvor der ses på koordineringen af IlF tilbudet, på geografien og 
variationen, således at tilbudet udnyttes optimalt og fornuftigt for alle de implicerede institutioner 
inden for samarbejdets geografiske område. 
Det Forpligtende Samarbejde Område Øst foreslår en arbejdsgruppe til dette analysearbejde 
bestående af rektorerne fra Viby Gymnasium og Ilf, Langkær Gymnasium og Hf og Århus 
Akademi, en repræsentant for Århus VUC, en repræsentant fra Region Midtjylland og formanden 
for koordinationsudvalget for rektorer i Region Midtjylland rektor Lars Scheibel, Århus 
Katedralskole. 

Det anbefales, at analysearbejdet kan afleveres ti! høring i Det Forpligtende Samarbejde Øst inden 
efterårsferien 2007. 

STX tilbud på Århus Akademi 

Det Forpligtende Samarbejde Område Øst har på et møde den 26. april på Egå Gymnasium 
diskuteret Region Midtjyllands henvendelse vedr. oprettelse af et STX tilbud på Århus Akademi. 

Det Forpligtende Samarbejde Område Øst ser ikke i øjeblikket noget behov for at udvide 
kapaciteten på STX området i Århus, lin udvidelse af kapaciteten med et nyt STX tilbud på Århus 
Akademi ville forskyde clcvsøgningen med store konsekvenser for gymnasierne i Århus vest og 
nord, herunder hele den nordlige del af det tidligere Århus Amt. 
Det Forpligtende Samarbejde Område Øst kan ikke tilslutte sig oprettelsen af et SX'f tilbud på 
Århus Akademi. 

2-årigt HF tilbud på VUC Djursland 

Det Forpligtende Samarbejde Område Øst har på el mode den 26. april på Egå Gymnasium 
diskuteret Region Midtjyllands henvendelse vedr. oprettelse af et 2-årigt IlF tilbud på VUC 
Djursland. 


	Forside bilag punkt 33.doc
	Punkt_33_Bilag_1.pdf
	Punkt_33_Bilag_2.pdf
	Punkt_33_Bilag_3.pdf
	Punkt_33_Bilag_4.pdf

