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Glamsbjerg, 5. december 2011

Kommentar til
’Mindretalsudtalelse til høringssvar vedr oprettelse af 2årigt hf i Faaborg’ fra VUCFyn
Jeg vil gerne korrigere en misvisende fejl i mindretalsudtalelsen fra VUC‐Fyn vedr. oprettelse
af 2‐årigt hf i Faaborg. Det er vigtigt, fordi en korrigering vil underbygge en af de fynske
gymnasiers betænkeligheder ved, at VUC‐Fyn opretter et 2‐årigt hf‐kursus i Faaborg.
VUC‐Fyn anvender i sin mindretalsudtalelse under pkt. 4‐5 begrebet ’optagetal’ i 1g på
Vestfyns Gymnasium. Men optagetal kan ikke anvendes til at vise, om søgningen til Vestfyns
Gymnasium er blevet påvirket af oprettelsen af hf2 i Glamsbjerg.
Søgningen til 1g i 2011 var ikke 203, men kun 166 (jf. regionens opgørelse pr 15/3), og
faktisk kun 156 for ansøgere med start i august 2011 (jf. opgørelse fra Fordelingsudvalget pr
13/4).
(Skolen fik af Fordelingsudvalget tilført 46 elever, der som 1. prioritet især havde Odense
Katedralskole, og Vestfyns Gymnasium nåede kun på den måde et ’optage‐tal’ på 203.)
Der er således tale om et uventet dyk på 23 ansøgere fra 2010 (179 ansøgere). Region
Syddanmarks prognose angav 177 ansøgere for 2011.
Som Det forpligtende skolesamarbejde på Fyn angiver i sit høringssvar af 25.11.2011, er ca.
60% af de optagne kursister på det 2‐årige hf‐kursus i Glamsbjerg 16‐17 år (og således
tilhører flertallet ikke den gruppe 18‐25 årige, som angiveligt ved oprettelsen var
målgruppen).
20‐21 af de nye kursister 2011 blev optaget direkte fra Assens Kommunes nye 10. klasses
center i Glamsbjerg.
Jeg kan naturligvis ikke konkludere, at disse 20 kursister ville have søgt ind i 1g, hvis ikke det
2‐årige hf‐kursus var blevet oprettet. Men Fyns VUC kan heller ikke konkludere, at søgningen
til Vestfyns Gymnasium ikke er påvirket, og at søgningen til Faaborg Gymnasium ikke vil blive
påvirket ved oprettelse af et 2‐årigt hf‐kursus i Faaborg.
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