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Ansøgning om tilladelse til at udbyde 2-årig uddannelse
til Almen studentereksamen (2-årig STX)
Fra og med skoleåret 2021/2022 vil vi på HF & VUC FYN gerne styrke uddannelsestilbuddet på Fyn ved i Odense at tilføje den 2-årige STX til vores udbud af uddannelser.
På Fyn udbød Fyns Studenterkursus det 2-årige studenterkursus frem til 2000. Fyns
Amt nedlagde aktiviteten og omdannede Fyns Studenterkursus til Fyns HF-kursus,
som i 2006 fusionerede med HF & VUC FYN. Siden har der på Fyn som det eneste område i Danmark ikke været udbudt 2-årig STX.
Med denne ansøgning ønsker HF & VUC FYN igen at udbyde 2-årig STX rettet mod en
voksen og målrettet gruppe af uddannelsessøgende.
Årsagen til ønsket er følgende:


Fyn er det eneste større område i Danmark, hvor der er ikke er en institution,
som udbyder 2-årig STX. Uddannelsen udbydes tre steder i Jylland, tre steder
i København samt i Nordsjælland. Odense er den eneste storby, hvor 2-årig
STX ikke udbydes. Der er således manglende uddannelsesdækning på Fyn. På
grund af afstanden er der ingen direkte konkurrence med andre udbydere.



I Odense tilbyder HF & VUC FYN allerede et stort og stærkt uddannelsesmiljø
for unge og unge voksne i sit 2-årige hf-miljø (FYNs HF). Hf-miljøet vil fint
kunne rumme de potentielle 2-årige STX-kursister i et fælles miljø.



Den 2-årige hf er primært rettet mod de korte og mellemlange videregående
uddannelser. Kun med en udvidet fagpakke, der ikke kan tilgås fra skolestart
og derfor kræver op til 40 lektioners undervisning på 2.hf og dertil betydeligt
hjemmearbejde, kan en hf-eksamen give adgang til at søge direkte på lang
videregående uddannelse. Den 2-årige STX giver derimod adgang til uddannelser på universitetet uden ekstra uddannelsesforløb.



HF & VUC FYN råder med sin store hf-aktivitet over lærerkræfter, der har såvel kompetence som erfaring til at undervise på alle de nødvendige fagniveauer, og vi besidder generelt og i samtlige fag moderne og lækre skolefaciliteter centralt placeret i Odense tæt ved banegård og offentlig trafik.



Vi oplever hvert år unge og unge voksne, der viser sig kompetente og målrettede til efter hf-eksamen at søge lang videregående uddannelse, blandt
andet inden for naturvidenskab, men som ikke umiddelbart efter to år på hf
kan opnå adgang hertil. For flere af dem vil 2-årig STX være et perfekt alternativ.



En 2-årig STX i Odense er ikke et reelt alternativ til 3-årig STX og dermed en
udfordring for kapaciteten på de 3-årige STX-gymnasier. De potentielle kursister på 2-årig STX kan tidligst optages et år efter de har afsluttet 9. klasse.
Der er derfor tale om ansøgere, der er ældre end andre STX-ansøgere og ikke
potentielle ansøgere til STX-gymnasier på Fyn. Tværtimod må det forventes,
at de potentielle ansøgere til 2-årig STX vil have 2-årig hf på HF & VUC FYN
som alternativt valg.



Unge og voksne, som ikke kommer direkte fra folkeskolen, og som har været
ude på arbejdsmarkedet, har prøvet andre uddannelsestilbud og nu efterspørger et rummeligt fleksibelt miljø med fokus på faglighed, vil kunne søge
en 2-årig STX og dermed opnå nødvendige studiekompetencer til videregående uddannelse.

HF & VUC FYN tilbyder pt. følgende uddannelser:


Den 2-årige hf i et ungt voksenpædagogisk miljø i klasser og med fokus på
fællesskab og mulighed for en udvidelsespakke, som inden for de to år giver
adgang til lange videregående uddannelser - eller med en overbygning på ca.
½ år med to ekstra højniveaufag



Hf-enkeltfag, fleksibel og individuelt tilrettelagt undervisning som enkelte
suppleringsfag, som professionsrettede fagpakker eller som en hel hf-eksamen - med eller uden adgang til de lange videregående uddannelser



HF-søfart



Almen Voksenuddannelse for voksne over 25 år



Forberedende Voksenundervisning



Ordblindeundervisning



GIF (gymnasialt indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere)



GS (gymnasial supplering)

2-årig STX kan udbydes i Odense og supplere udbuddet af 2-årig hf. Dermed skaber
vi et endnu stærkere miljø med flere uddannelsesmuligheder for unge og voksne på
Fyn.
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