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Høringssvar vedrørende oprettelse af 2årigt HF ved VUC FYN & Fyns HFkursus i Faaborg
Høringssvaret vedrører VUC FYNs henvendelse til Region Syddanmark d. 27. oktober
2011: ”Vedrørende oprettelse af 2årigt HF ved VUC FYN & FYNs HFkursus i Faaborg” (J. nr.
71216/BIL).
Det forpligtende samarbejde på Fyn har fredag d. 11. november drøftet VUCs ønske om oprettelse
af et 2årigt hfkursus i Faaborg. På mødet besluttede man hurtigst muligt at udarbejde et
høringssvar via elektronisk konference, og man besluttede endvidere, at VUC FYN skulle have
mulighed for at vedlægge svaret en særskilt udtalelse.
I Det forpligtende skolesamarbejde på Fyn indgår Faaborg Gymnasium, Middelfart Gymnasium og
HF, Midtfyns Gymnasium, Mulernes Legatskole, Nordfyns Gymnasium, Nyborg Gymnasium og
HF, Odense Katedralskole, Sct. Knuds Gymnasium, Svendborg Gymnasium og HF, Tornbjerg
Gymnasium, Vestfyns Gymnasium og VUC Fyn & Fyns HFkursus.
Svaret er udarbejdet i henhold til § 10, stk. 1 og § 11 i Bekendtgørelse af Lov om institutioner (nr.
880 af 8. 8. 2011).
Med undtagelse af VUC Fyn & Fyns HFkursus fraråder Det forpligtende samarbejde af
nedennævnte 6 grunde at imødekomme VUCs ønske om at udbyde 2årigt HF i Faaborg.
1) Det forpligtende Samarbejde ønsker at opretholde og udbygge et decentralt udbud af
gymnasiale uddannelser, men ikke i et omfang der underminerer eksisterende udbud.
2) Antallet af 1619 årige falder med 15% i de næste 10 år i FaaborgMidtfyns Kommune
3) Faaborg Gymnasium er af beskeden størrelse (det mindste gymnasium på Fyn) og forventes
kun at have ansøgere til 34 klasser pr. årgang. Oprettelsen af et 2årigt HFkursus i Faaborg
vil forventes at påvirke søgningen til Faaborg Gymnasium negativt med overhængende stor
risiko for skolens bæredygtighed.

4) I 2009 fik VUC FYN  trods indvendinger fra Det forpligtende samarbejde på Fyn 
mulighed for at udbyde 2årigt HF i Glamsbjerg, idet man bl.a. antog, at rekrutteringen ville
ske blandt ”unge voksne”. Optaget til 2årigt HF i Glamsbjerg viser imidlertid noget helt
andet: 60 % af de nye kursister er her 1617 år, og hovedparten af dem kommer direkte fra
grundskolen. VUC er i Glamsbjerg således blevet en direkte konkurrent til STX. Noget
tilsvarende må forventes at ske i Faaborg, idet stort set alle nyoptagne elever på Faaborg
Gymnasium er 1617 år.
5) Svendborg Gymnasiums 2årige HFkursus rekrutterer en del af sine ansøgere fra den
sydlige del af FaaborgMidtfyns kommune. Oprettelsen af et 2årigt HF i Faaborg vil
udtynde grundlaget for et 2årigt HF på Svendborg Gymnasium.
6) Det Forpligtende Samarbejde finder, at de almene gymnasier fortsat er de bedste til at
udbyde et HFtilbud, som retter sig mod 1620 årige. For her er det nødvendige
ungdomsmiljø. HFudbuddet på Voksenuddannelsescentrene (VUC) bør fortsat rette sig
mod voksne  ældre som ældre unge.
Som det fremgår af ovenstående, kan Det forpligtende Samarbejde (med undtagelse af VUC Fyn)
ikke anbefale, at VUC FYN opretter et 2årigt HFkursus i Faaborg eller at Region Syddanmark
indstiller til Undervisningsministeriet, at et sådant udbud oprettes.
Det Forpligtende Samarbejde (med undtagelse af VUC FYN) vurderer at en oprettelse af 2årigt hf i
Faaborg konflikter med bekendtgørelsens § 3 stk 1, der tilsiger, at Undervisningsministeriet kan
oprette en ny institution, hvis den indgår som et hensigtsmæssigt led i opfyldelsen af konstaterede
og forventede behov. Som påvist ovenfor er dette ikke tilfældet ved en eventuel oprettelse af et 2
årigt HFkursus i Faaborg.
Hvis Region Syddanmark vælger at fremme VUC Fyns ansøgning, anmoder jeg om at få tilsendt en
kopi af regionens indstilling til Undervisningsministeriet. Jeg tillader mig endvidere at gå ud fra, at
nærværende høringssvar i givet fald vedlægges regionens indstilling.
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