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Regionsrådets høringssvar angående stedlig placering af ny 2årig hfuddannelse ved
VUC FYN & FYNs HFkursus i Faaborg.
Regionsrådet er blevet bedt om en udtalelse i forbindelse med oprettelse af ny 2årig hfuddannelse i
Faaborg, jf. bekendtgørelse af Lov om Institutioner.
Det er i Region Syddanmarks interesse, at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle
unge, således at flest mulige af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Et udbud af ny ud
dannelse, med deraf følgende konkurrence om de unge, må dog ikke have fatale konsekvenser for
øvrige uddannelsesinstitutioner i området.
Regionen vurderer, at 2årigt hf i Faaborg vil være i direkte konkurrence med Faaborg Gymnasium om
de 16 – 17 årige. Faaborg Gymnasium er det mindste gymnasium på Fyn med et nyoptag svarende til
3 – 4 klasser årligt, hvorfor gymnasiet vurderes at være særdeles sårbart overfor et evt. fald i søgnin
gen.
Regionen kan derfor ikke anbefale, at der placeres en ny 2årig hfuddannelse i Faaborg.
Regionen vurderer således, at der ikke er et ansøgningsmæssigt grundlag for at oprette et 2årigt hf i
Faaborg. Baggrunden er, at antallet af 16 – 19 årige falder med 15 % i de næste 10 år i Faaborg
Midtfyn kommune.
VUC Fyn angiver i anmodningen til regionsrådet, at et udbud af 2årigt hf i Faaborg kan øge søgnin
gen til 2årigt hf på Fyn, og dermed tiltrække flere unge i alderen 17 – 25 år. Det har dog vist sig, at på
den nye 2årige hf uddannelse i Glamsbjerg er 60 % af eleverne 16 – 17 år, hvoraf de fleste kommer
direkte fra grundskolen. Det samme søgemønster må antages at ville komme til at gælde for Faaborg.
I 2008 anmodede VUC FYN om at få lov at udbyde 2årigt hf i både Glamsbjerg og Faaborg. Under
visningsministeriet valgte dengang kun at imødekomme VUC med et udbud i Glamsbjerg, idet det blev
vurderet, at der kun ville være ansøgningsgrundlag til et udbud i området.
Regionen har indhentet høringssvar fra det forpligtende samarbejde på Fyn. Det forpligtende samar
bejde forholder sig kritisk til anmodningen fra VUC Fyn, idet de frygter for negative konsekvenser for
såvel Faaborg Gymnasium som Svendborg Gymnasium, da antallet af unge vil være faldende de
kommende 10 år. VUC Fyn har indsendt en mindretalsudtalelse. Begge udtalelser er vedlagt som
bilag.
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