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Kære Stephanie,
Jeg skriver til dig, fordi I skal behandle en ansøgning i Forretningsudvalget og
efterfølgende i Regionsrådet om oprettelse af et HTX tilbud på Vejen Gymnasium og
HF. Vi har arbejdet med dette i mere end et år og det er meget vigtigt for Vejen
Kommunes udvikling, at dette imødekommes. Jeg har nedenfor anført en række
argumenter for, hvorfor vi skal have godkendt HTX. Jeg håber, du kan se perspektivet,
og I vil give det en positiv behandling i Regionsrådet.
Jeg ved, at Udvalget for uddannelse og arbejdskraft har behandlet ansøgningen og
videresendt en positiv tilkendegivelse. Det fremgår også af sagsfremstillingen, at
administrationen er betænkelig ift. udviklingen i Ribe. Det er naturligvis vigtigt at
afbalancere mange hensyn, men som vi godtgør i ansøgningen, og som din
administration skriver, så er der en høj samfundsøkonomisk effekt af en HTX i Vejen.
Ansøgningen om at få etableret HTX på Vejen Gymnasium og HF er afsendt af Vejen
Business College og Vejen Gymnasium og HF.
Vejen Byråd bakker fuldstændigt op om ansøgningen og har godkendt at ville
medfinansiere etableringsomkostningerne. Vejen Kommune har endvidere bidraget til
udarbejdelsen af ansøgningen gennem en arbejdsgruppe med deltagelse af vores
Kommunaldirektør og Erhvervs- & Borgerservicechef.
Etablering af HTX på Vejen Gymnasium er altafgørende for, at vi kan tilbyde unge
mennesker et varieret uddannelsestilbud. Vejen Kommune har et af landets laveste
uddannelsesniveauer og vi har mere end 300 unge, som ikke er i gang med en
uddannelse. Det giver virksomhederne store problemer ift. at skaffe kvalificeret
arbejdskraft. Derfor har vi i arbejdet med ansøgningen fået stor opbakning fra det
lokale erhvervsliv. De ønsker aktivt at bidrage til HTX, både ved at stille deres viden og
virksomheder til rådighed og ved at bidrage med aktive undervisningsforløb. Det er
vigtigt for virksomhederne at have en tæt tilknytning til eleverne for på den lange bane
at fastholde kvalificeret arbejdskraft. Dette sikres bedst ved at have lokale
uddannelsestilbud.
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Den største udfordring er, at der er langt for de unge at rejse for at tage en
uddannelse. Det betyder, at de unge enten fravælger en HTX og vælger en anden, for
dem, mindre attraktiv uddannelse. I værste fald fravælger de helt at tage en
uddannelse.
Et HTX tilbud i Vejen Kommune vil sikre, at eleverne boende i Vejen Kommune tager et
lokalt uddannelsestilbud. Ungdomsuddannelserne i Vejen har samme udfordring som i
f.eks. Ribe – nemlig, at et stort antal elever vælger at tage andet sted hen. Så selvom
et HTX-tilbud i Vejen kan få betydning for f.eks. Ribe Katedralskole, vil Ribes
udfordring kunne løses ved, at de fik bedre fat i deres lokale elever.
Samtidig ser vores to velfungerende ungdomsuddannelser ind i mindre
ungdomsårgange og dermed dårligere optagegrundlag. Vi kan se, at 1/3 af de
nuværende elever går på en skole udenfor Vejen Kommune. Vi ved også fra andre
udkantsskoler, at de leverer elever til de større byer i området. Endelig kan vi se, at
afstanden ift. HTX har betydning for elevernes valg.
Etableringen af et HTX-tilbud i Vejen vil være med til at råde bod på en mangel i
uddannelsestilbuddet midt i Sydjylland. Afstand betyder meget for de unge. Oprettes
der ikke et HTX-tilbud i Vejen, vil der fortsat intet tilbud være mellem vestkyst og
østkyst og der vil tilsvarende fortsat være stor afstand til et tilbud både mod nord og
syd.
Det er yderst nødvendigt, at vi opretholder et bredt uddannelsestilbud i Vejen by for at
sikre, at vores unge mennesker uddanner sig, samtidig med, at vi får en afbalanceret
udvikling i regionen ift. bosætning og erhverv. I den forbindelse er Vejen Business
College og Vejen Gymnasium og HF altafgørende for, at nye borgere vil flytte til Vejen
Kommune og vi samtidig kan holde på vores borgere. Med det befolkningsgrundlag vi
har i Vejen Kommune over de næste år, vil et HTX tilbud betyde, at vi kan opretholde
vores stærke uddannelsesinstitutioner og sikre uddannelse til alle.
Jeg ser frem til at høre resultatet af jeres behandling og står naturligvis til rådighed for
yderligere oplysninger.
Venlig hilsen

Egon Fræhr
Borgmester
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