Kold College
Att.: Uddannelsesleder Michael Edsen-Johansen
Landbrugsvej 55
5260 Odense S

Regional Udvikling
Uddannelse og Mobilitet
Kontakt: Morten Hvideland-Olsen
mho@rsyd.dk
Direkte tlf. 7663 1042
6. juni 2019
Journal nr. 19/22482
Side 1/2

Høringssvar vedrørende udlægning af grundforløb 2 på tjeneruddannelsen
Kære Michael Edsen-Johansen
Tak for jeres henvendelse af 23. april 2019.
På vegne af regionsrådet skal jeg meddele, at vi støtter den påtænkte udlægning af et grundforløb 2
på tjeneruddannelsen (herefter ”GF2 tjener”) til EUC Syd i Sønderborg.
Regionsrådet har vurderet sagen ud fra følgende fem kriterier.
Kapacitet og tilgængelighed:
Indledningsvist hæfter vi os ved, at GF2 tjener udbydes 28 steder i landet, heraf 16 steder i Jylland,
men at der pt. ikke er noget udbud syd for Kolding/Esbjerg. Det betyder, at der for de unge i den sydlige del af Sønderjylland er relativt langt til denne uddannelse. Vi er i regionsrådet bevidste om, at der
er ledig kapacitet hos HANSENBERG og Rybners, men at denne kapacitet ligger langt væk for de
unge i eksempelvis Sønderborg-området. Den påtænkte udlægning vil derfor efter regionsrådets vurdering resultere i en markant bedre tilgængelighed til GF2 tjener i denne del af regionen.
Demografi og elevgrundlag:
Ungdomsårgangene i Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner har været for nedadgående de
seneste år, og denne udvikling ventes at fortsætte frem mod 2030. Dette taler isoleret set imod at
udvide antallet af udbydere af en given uddannelse. Regionsrådet bemærker imidlertid, at tjeneruddannelsen er kategoriseret som en fordelsuddannelse og at manglen på tjenere gælder også i
Sønderborg. Vi vurderer i den forbindelse, at parterne i Sønderborg, i samarbejde med Kold College,
ville kunne øge antallet af unge, der søger ind på GF2 tjener og efterfølgende også tjeneruddannelsens hovedforløb. Derved kan der skabes et elevgrundlag for udlægningen.
Indvirkning på de eksisterende udbydere:
Regionsrådet noterer sig, at HANSENBERG’s nuværende optageområde til GF2 tjener bl.a. omfatter
Sønderjylland. Det er vores forventning, at en udlægning af GF2 tjener i Sønderborg vil betyde, at
mange af de lokale unge, der fremover kigger i retning af tjeneruddannelsen, ville tage deres GF2
lokalt i stedet for at tage til Kolding. Isoleret set kan dette betyde, at HANSENBERG får lidt færre GF2
elever. Det er til gengæld også vores vurdering, at HANSENBERG vil kunne opnå flere hovedforløbselever, eftersom de udgør den nærmeste hovedforløbsskole for tjeneruddannelsen. Udlægningen vil
derfor på kort sigt kunne koste HANSENBERG nogle GF2 elever, mens den på længere sigt vil kunne
generere flere hovedforløbselever.
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Relevans i lyset af regionsrådets mål for uddannelse og arbejdskraft:
Regionsrådet vurderer, at den planlagte udlægning harmonerer godt med regionsrådets mål ”Flere
faglærte”, idet det forventes, at tjener GF2 i Sønderborg kan bidrage til, at der uddannes flere faglærte
inden for denne branche i Sønderjylland.
Samfundsøkonomisk hensigtsmæssighed:
Ud fra de foreliggende oplysninger, er der ikke noget, der tilsiger, at udlægningen skulle være forbundet med større investeringer for de involverede parter.
Ud fra en samlet afvejning af sagen på baggrund af ovenstående kriterier, vælger regionsrådet således at bakke op om den påtænkte udlægning af tjener GF til EUC Syd i Sønderborg.
Regionsrådet lægger særligt til grund, at udlægningen vil give en væsentligt bedre tilgængelighed til
GF2 tjener og at det herigennem vil bidrage til at imødekomme lokalområdets efterspørgsel efter tjenere.
Vi mener samtidig, at det er vigtigt, at I med det nye udbud fortsat opretholder et godt samarbejde
med regionens øvrige udbydere af tjeneruddannelsen, og det er centralt for os, at det nye udbud bidrager til at sikre, at flere unge får en uddannelse.
Vi vil ønske jer held og lykke med projektet, som vi interesseret vil følge udviklingen af.

Venlig hilsen

Stephanie Lose
Regionsrådsformand
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