Kære Stig Holmelund Jarbøl
Vi i den lille kreds af 2-årige STX’er meget glde ved udsigten til et 2-årigt STX på Fyn.
HF & VUC Fyns ansøgning om tilladelse til at udbyde 2-årig STX
For en gruppe af unge mennesker er muligheden for at komme i mål med sin
ungdomsuddannelse og videre ét år hurtigere end via den traditionelle og langt mere
udbredte 3-årige STX et vigtigt tilbud.
Den 2-årige STX er i modsætning til HF adgangsgivende til de lange videregående
uddannelser og tiltrækker erfaringsvist unge, for hvem tid er et væsentligt parameter.
På landsplan er der 7 skoler, som udbyder den 2-årige STX;
STX på 2 år udbydes på Sjælland og i Jylland, mens den savner repræsentation på Fyn,
hvor elevgrundlaget i Danmarks 3.største by ganske givet er til stede.
At HF & VUC Fyn v/Stig Holmelund Jarbøl ansøger om tilladelse til at udbyde den 2-årige
STX har således vores fulde opbakning, og det er vores håb, at HF & VUC Fyns
ansøgning kan imødekommes.
På vegne af de 2-årige STX’er
Kristen Skydsgaard
Rektor
Akademisk studenterkursus og HF
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Høringsskrivelse vedr. udbud af 2-årig stx
HF & VUC FYN har i mail af 24. februar d.å. udbedt sig en indstilling fra Det forpligtende samarbejde for de
almengymnasiale uddannelser på Fyn til institutionens ønske om at udbyde en 2-årig stx ved HF & VUC FYN
i Odense. Det forpligtende samarbejde består af alle udbyderne af stx og 2-årig hf på Fyn.
Nærværende indstilling er afgivet for medlemmerne af Det forpligtende Samarbejde bortset fra HF & VUC
FYN

Resume
Det forpligtende samarbejde på Fyn anerkender, at det er vanskeligt for elever på den 2-årige hf at kvalificere sig til optagelse på de lange videregående uddannelser med den struktur, som hf-uddannelsen har i
dag. Undervisningsministeriet vil imidlertid om ganske kort tid offentliggøre en grundig evaluering af hfuddannelsen, som er blevet gennemført. Det må forventes, at rapporten adresserer de vanskeligheder,
som HF & VUC FYN gør rede for i deres begrundelse for at ville udbyde 2-årig stx. Det forpligtende samarbejde anbefaler derfor, at ansøgningen udskydes til der er truffet afgørelse om ændringer af hf-strukturen,
der kan afhjælpe de nuværende problemer.
Antallet af unge i den direkte målgruppe for en 2-årig stx må formodes at være lille, og måske vil behovet
for et nyt uddannelsestilbud slet ikke vil være til stede hvis de rette ændringer af hf-uddannelsen gennemføres.
Det er i ansøgningen ikke sandsynliggjort, at der er det fornødne elevgrundlag til et 2-årig stx i Odense. Et
nyt almengymnasialt uddannelsestilbud centralt i Odense vil derimod risikere at udtynde eksisterende tilbud på Fyn, da ansøgere fra hele Fyn vil have mulighed for at fravælge det lokale og decentrale uddannelsestilbud, for at søge ind til Odense i stedet for.
Hvis det besluttes at udbyde 2-årig stx i Odense, må det nødvendigvis få konsekvenser for størrelsen af HF
& VUC FYNs optagelseskapacitet på 2-årig hf i Odense.

Redegørelse
1: HF-reformen i 2017 havde 2 hovedformål: For det første blev 2-årig hf målrettet de korte og de mellemlange videregående uddannelser, som uddannelsen fremover skulle give direkte adgang til. Det andet formål var at højne det faglige niveau hos de hf-ere, der søger optagelse på de lange videregående uddannelser. Det lave faglige niveau bevirkede blandt andet, at frafaldet blandt de studerende med en 2-årig hf var
alt for højt. Efter reformen må en hf’er supplere sin eksamen med nogle fag eller i 2. hf gennemføre en udvidet fagpakke for at han/hun kan påbegynde en lang videregående uddannelse (universitetsbachelor).

Inden ændringen af den 2-årige hf i 2017 var der typisk lidt over 10% af en hf-årgang, der startede på en
lang videregående uddannelse1. Det er endnu for tidligt at sige noget om hvordan overgangsfrekvensen har
ændret sig siden sommeren 2019, hvor de første hf-ere efter den nye ordning afsluttede deres eksamen.
2: Strukturen i den 2-årige hf bevirker, at eleverne først kan påbegynde den udvidede fagpakke på uddannelsens 2. år, og timetallet på 2. år bliver derved urealistisk højt. I praksis må hf-kursister derfor indstille sig
på at gennemføre ½ eller 1 års faglig supplering efter gennemført hf-uddannelse. Undervisningsministeriet
vil om kort tid offentliggøre en gennemgribende evaluering af hf efter reformen. Problemerne med den udvidede fagpakke må forventes at få en fremtrædende plads i denne evaluering, og det er rimeligt at antage,
at der vil ske nogle ændringer. På denne baggrund er det efter vores opfattelse for tidligt at etablere et nyt
uddannelsestilbud, som skal løse et problem, der måske om 1 år ikke længere eksisterer. Hvis det fx bliver
muligt at tilbyde fagpakker med start allerede fra begyndelsen af 1hf, vil problemet med den udvidede fagpakke være løst. En sådan ændring vil fx også gøre det langt mere attraktivt for hf-elever at vælge en fagpakke med et 2. fremmedsprog, hvilket er et af de andre store problemer, som den nuværende tilrettelæggelse har skabt. Det er vanskeligt at forestille sig, at en så grundig evaluering af hf-uddannelsen, som den,
der er blevet gennemført nu, ikke vil medføre strukturelle ændringer af uddannelsen.
3: Det anføres i HF & VUC FYNs ansøgning, at der ”hvert år (er) 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”. Søgningen til 2-årig stx i
de 4 byer, hvor uddannelsen tilbydes har i mange år været ganske lav, og den er ikke vokset særlig meget
som følge af de ovennævnte problemer for hf’ere med at kvalificere sit til lange videregående uddannelser
på 2 år. Tilgangen til hf-uddannelsen har de seneste år ligget på mellem 8.500 (2015) og 9.500 (2019) elever. Tilsvarende er søgningen til studenterkursus (2-årig stx) kun steget meget lidt fra 463 (i 2015) til 524 (i
2019)2.
I Undervisningsministeriets skrivelse Ansøgningsprocedure og vurderingskriterier for ansøgninger om nye
gymnasiale udbud (STUK 3. maj 2019 Sagsnr.:19/06835), hedder det blandt andet: ”Det skal sandsynliggøres, at der kan etableres et fagligt bæredygtig undervisnings- og læringsmiljø for det nye udbud…… Som udgangspunkt forudsætter et fagligt såvel som økonomisk velfungerende udbud, at der inden for en kort årrække som minimum oprettes to spor per årgang. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at et velfungerende udbud
kræver en vis volumen i forhold til udbud og oprettelse af studieretninger/fagpakker og valgfag.”
Det forpligtende Samarbejde vurderer, at det ikke er sandsynligt, at der er tilstrækkeligt med eleverne/kursisterne på HF & VUC FYN i Odense med et ønske om (og evnerne til) at kvalificere sig til optagelse på en
lang videregående uddannelse gennem en 2-årig uddannelse til at der kan oprettes 2 spor 2-årig stx.
4: Et nyt udbud af en almengymnasial uddannelse i Odense vil med stor sandsynlighed påvirke stx-gymnasierne og hf-kurserne i Odense og de 2-årige hf-kurser uden for Odense (Middelfart, Glamsbjerg, Svendborg
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Overgang fra gymnasial uddannelse til videregående uddannelse: https://www.danskegymnasier.dk/overgang-fraungdomsuddannelse-til-videregaaende-uddannelse/
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https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/uddannelse-og-viden/fuldtidsuddannelser/gymnasiale-uddannelser#

og Nyborg). Ganske vist vurderer HF & VUC FYN i sin ansøgning, at en 2-årig stx ikke er et reelt alternativ til
en 3-årig stx, men det anføres også, at ”det forventes, at de potentielle ansøgere til 2-årig STX vil have 2årig hf på HF & VUC FYN som alternativt valg”. En 2-årig stx i Odense vil derfor betyde en udvidelse af HF &
VUC FYNs samlede kapacitet, som i dag er på 12 spor 2-årig hf.
HF & VUC FYN tiltrækker allerede i dag hf-ansøgere fra hele Fyn, og en udvidelse af kapaciteten vil blot forstærke denne tendens. Som bekendt er tilgangen til hf meget konjunkturfølsom: i perioder med højkonjunktur og høj beskæftigelse er søgningen til hf meget lavere, end når der er arbejdsløshed. Hvis hf-uddannelsestilbuddene uden for Odense ikke skal visne helt hen i disse år, er der brug for en stram styring af kapaciteten i Odense.
Ønsket fra HF & VUC FYN om at udbyde 2-årig stx må derfor nødvendigvis ses i sammenhæng med fastsættelsen af optagelseskapaciteten på den 2-årige hf-uddannelse samme sted.
På vegne af Det forpligtende Samarbejde for de almengymnasiale uddannelser på Fyn
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