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[UDKAST] Indstilling til ministeren vedr. flytning af HF & VUC Fyns HF-aktivitet
På vegne af regionsrådet for Region Syddanmark skal jeg hermed indstille til ministeren for børn, uddannelse og ligestilling at samle HF & VUC Fyns HF-aktiviteter på adressen Kottesgade 6, 5000
Odense C.
Baggrunden for HF & VUC Fyns ønske er, at de i øjeblikket udbyder HF-kurser på to lokationer som
følge af en fusion i 2006. HF & VUC Fyn ønsker at samle denne aktivitet for at effektivisere udbuddet.
HF & VUC Fyn har indhentet høringssvar fra fordelingsudvalget og det forpligtende samarbejde om
studentereksamen og Højere Forberedelseseksamen på Fyn samt fra Odense Katedralskole, der er
den nærmeste anden HF-udbyder. Ingen af parterne har indsigelser til HF & VUC Fyns ønske. Endvidere bakker Odense Kommune også op om flytningen.
Afstanden mellem de to lokationer er omtrent halvanden kilometer. Den nye samlede placering kommer til at ligge på Kottesgade 6, tættere på offentlig transport, hvor langt størstedelen af HF & VUC
Fyns HF-aktivitet også foregår i dag. En samling af HF & VUCs HF-aktiviteter vil muliggøre økonomiske effektiviseringer for HF & VUC Fyn.
Det er samlet set regionsrådets vurdering, at en samling af HF & VUC Fyns HF-aktivitet ikke vil påvirke de øvrige HF-udbyderes ansøgninger eller elevernes muligheder for at modtage HF-undervisning
nævneværdigt.
HF & VUC Fyn har i øjeblikket et ministerielt fastsat permanent kapacitetsloft på to HF-klasser på Kottesgade 6. HF & VUC Fyn udbyder i øjeblikket 7 HF-klasser på Hunderupvej 11 uden kapacitetsloft.
Regionsrådet har i den forbindelse hørt det forpligtende samarbejde og fordelingsudvalget på Fyn. De
ønsker ikke et ministerielt fastlagt kapacitetsloft for HF & VUC Fyn. HF & VUC Fyns kapacitetsloft på
to klasser udgør en relativ lille del af HF & VUC Fyns samlede hidtidige HF-udbud på 9 klasser.
Samlet set er det regionsrådets vurdering, at der ikke er behov for et samlet kapacitetsloft.
Vedlagt er HF & VUC Fyns fremstilling af sagen samt de høringssvar, som der er indhentet.
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