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Notat vedr. ansøgningen om hhx på Esbjerg
Gymnasium
Administrationens uddybende vurdering
Administrationen har vurderet sagen ud fra fem kriterier, som gennemgås forneden.
Kapacitet og tilgængelighed
Administrationen bemærker, at der er ledig kapacitet på hhx-uddannelsen, både i Esbjerg by og uden
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for Esbjerg i hhv. Varde og Ribe. Der er således allerede mulighed for, at de unge fra Esbjerg og
omegn kan få plads på hhx-uddannelsen flere steder i området og med en rimelig god tilgængelighed
til følge. Det er derfor administrationens vurdering, at et hhx-udbud på Esbjerg Gymnasium ikke
forbedrer de unges tilgængelighed til hhx-uddannelsen. Det bemærkes desuden, at Esbjerg Kommune
i forvejen skiller sig ud med sine nuværende to hhx-udbud, idet ingen andre syddanske kommuner har
mere end ét hhx-udbud.
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Demografi og elevgrundlag
For at kunne vurdere elevgrundlaget for et hhx-udbud i Esbjerg, er det relevant både at kigge på den
demografiske udvikling og de unges søgemønstre.
Hvad den demografiske udvikling angår, så er antallet af 15-16-årige i Esbjerg Kommune faldet med
seks procent siden 2016. Frem mod 2025 ventes en lille midlertidig stigning på to procent, mens der
frem mod 2030 ventes et fald på otte procent (sammenlignet med 2019). En lille stigning i antallet af
unge på kort sigt afløses dermed af en noget større nedgang på lidt længere sigt.
Hvad de unges søgemønstre angår, så har der i 2018 og 2019 været hhv. 277 og 295 ansøgere til
hhx i Esbjerg by (Rybners), hvilket svarer til ca. 10 klasser pr. årgang. Det bemærkes desuden, at
elevgrundlaget for ungdomsuddannelsesudbuddene i Esbjerg by erfaringsmæssigt også omfatter
nogle af de unge fra hhv. Varde og Ribe med opland. I 2018 og 2019 var der hhv. 108 og 127
ansøgere til hhx i Varde, mens der har været hhv. 90 og 56 ansøgere til hhx i Ribe.
På den baggrund er det administrationens vurdering, at der sandsynligvis vil være et elevgrundlag for
endnu et (lille) hhx-udbud i Esbjerg.
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Indvirkning på de eksisterende hhx-udbydere
Det er administrationens vurdering, at et nyt hhx-udbud med to-tre klasser i Esbjerg vil kunne reducere
optaget hos de eksisterende udbydere i Esbjerg, Varde og Ribe.
Hvad angår Rybners, vurderes en eventuel reduktion af optaget ikke at true hverken
studieretningsudbuddet eller udbuddets fortsatte eksistens. Dels ud fra Rybners’ betragtelige størrelse
og dels fordi Esbjerg Gymnasiums påtænkte hhx-udbud vil centrere sig om andre studieretninger end
dem, der pt. findes hos Rybners.

1

Der er også ledig kapacitet på hhx-uddannelsen i Vejen og Grindsted, men dette vurderes af sekundær relevans, idet de to
udbud ligger relativt langt fra Esbjerg, og dermed i begrænset omfang er reelle, tilgængelige alternativer for de unge i Esbjerg.
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Kilder: www.statistikbanken.dk og regionens egne opgørelser.
3
Kilder: Regionens egne opgørelser.
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Set i forhold til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium og Ribe Katedralskole, er det
administrationens vurdering, at endnu et udbud i Esbjerg vil kunne tiltrække unge fra hhv. Vardeområdet og Ribe-området.
I Varde vil dette kunne presse studieretningsudbuddet, idet man i forvejen udbyder en studieretning
med International Økonomi A som studieretningsfag. En eventuel reduktion i hhx-optaget i Varde vil
desuden være problematisk set i lyset af den udvikling, som skolen har været igennem, hvor man
siden 2015 har haft en tilbagegang på fem klasser samlet set og dermed en vigende
kapacitetsudnyttelse af en nyere bygning fra 2011.
Med undtagelse af 2018, som var et særligt godt år med 90 ansøgere, har der i Ribe siden 2016 været
ansøgere til ca. to hhx-klasser pr. årgang. Et nyt hhx-udbud i Esbjerg vil derfor kunne medvirke til, at
man i Ribe fremover vil få svært ved at fastholde udbuddets størrelse på sigt. Et problem, der i øvrigt
forstærkes af de faldende ungdomsårgange frem mod 2030.
Relevans i lyset af regionsrådets mål for uddannelse og arbejdskraft
Det er administrationens vurdering, at et hhx-udbud i Esbjerg Gymnasium kun i begrænset omfang
bidrager til opfyldelsen af målene i Region Syddanmarks handlingsplan for uddannelse og
arbejdskraft. Administrationen anerkender, at Esbjerg Gymnasiums forsøg på at give de unge flere
valgmuligheder med et anderledes vinklet hhx-udbud sandsynligvis ville tiltrække nogle unge, som vil
finde netop dette udbud attraktivt. Dette kunne isoleret set gavne opfyldelsen af regionsrådets mål om
”Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse”.
Administrationen bemærker dog, at der allerede er mange ungdomsuddannelsesmuligheder i Esbjerg.
Det vurderes derfor uvist, i hvor høj grad at det tilsigtede udbud på Esbjerg Gymnasium vil indebære
nogen substantiel forøgelse af de unges valgmuligheder. Dette bl.a. på baggrund af Rybners’
nuværende brede udbud med 10 hhx-spor og løbende tilpasning af studieretningsudbuddet efter de
unges ønsker og behov.
Samfundsøkonomisk hensigtsmæssighed
Administrationen anerkender, at opstarten af et hhx-udbud på Esbjerg Gymnasium angiveligt ikke vil
være forbundet med nogen større investeringer. Skolen har således ifølge ansøgningen den fornødne
bygningsmæssige kapacitet og i en vis udstrækning også de relevante lærerkræfter. Derudover
vurderes hhx ikke at være en udstyrstung uddannelse. Initiativet vurderes derfor ikke at være
samfundsøkonomisk uhensigtsmæssigt.
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