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Bilag 1 - Notat vedr. ansøgningen om i Ringe
1. Baggrund
Midtfyns Gymnasium søger om godkendelse til udbud af grundforløb 1 Omsorg, sundhed og pædagogik rettet
mod SOSU (herefter GF1 OSP) i Ringe. Administrationen har vurderet sagen ud fra fem kriterier, som
gennemgås nedenfor.
2. Vurdering
Kapacitet og tilgængelighed
Indledningsvist kan det konstateres, at der er ledig kapacitet hos Social- og Sundhedsskolen Fyn (herefter
SOSU Fyn) i både Odense og Svendborg. Der er således mulighed for, at de unge fra Faaborg-Midtfyn
Kommune på nuværende tidspunkt kan få plads på GF1 OSP-uddannelsen, hvis de er villige til at
transportere sig ud af kommunen. Derudover er der antageligt også ledig kapacitet på GF1 OSP-udbuddet på
Syddansk Erhvervsskole i Odense, men da dette grundforløb ikke er tonet mod SOSU-uddannelserne ses der
bort fra dette udbud i denne sag.
For de unge, der bor i Ringe, er det administrationens vurdering, at der pt. er en rimelig god tilgængelighed til
GF1 OSP, idet transporttiden fra Ringe st. til udbuddet i Svendborg er på ca. 35 minutter (offentlig transport).
Et udbud af GF1 OSP i Ringe ville naturligvis være forbundet med en noget kortere transporttid for de lokale
unge.
For langt de fleste unge i Faaborg-Midtfyn Kommune, der ikke bor i Ringe, er der imidlertid tale om en
væsentligt længere transporttid til det nærmeste GF1 OSP. Et udbud i Ringe ville derfor kunne gøre
uddannelsen væsentligt mere tilgængelig for denne gruppe, end det er tilfældet pt.
Administrationen har i den forbindelse undersøgt transporttiderne med offentlig transport fra centrum af
Faaborg-Midtfyn Kommunes syv største byer (foruden Ringe) til nærmeste GF1 OSP. Det drejer sig om
byerne Årslev, Nørre Lyndelse, Ryslinge, Kværndrup, Nørre Broby, Allested-Vejle, der alle har over 1.000
indbyggere. På den baggrund kan der drages følgende konklusioner:





Fra centrum i fire af de syv byer kan nærmeste GF1 OSP nås inden for 60 minutters transporttid,
hvilket i fordelingsudvalgssammenhænge betragtes som en ”rimelig transporttid”.
o I to af de fire byer, er transporttiden desuden på maksimalt 45 minutter.
For de resterende tre byer er der tale om transporttider på ca. 75-80 minutter.
For seks af de syv byer, ville et udbud i Ringe give anledning til en reduceret transporttid varierende
mellem 30 og 45 minutter. Eneste undtagelse er Kværndrup, hvor besparelsen sammenlignet med
udbuddet i Svendborg blot er ca. 5 minutter.
Et udbud i Ringe ville, regnet fra centrum i de syv byer, indebære en gennemsnitlig transporttid på
knap 30 minutter og en maksimal transporttid på 50 minutter (fra Allested-Vejle).

Det skal understreges, at ovenstående undersøgelse er foretaget med udgangspunkt i centrum af de syv
byer. Hermed tages der ikke højde for, at den faktiske transporttid ofte kan være længere, idet den også kan
inkludere en kortere eller længere rejse fra den uddannelsessøgendes bopæl og frem til det lokale trafikcenter
eller stoppested.
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I en tidligere opgørelse foretaget af Region Syddanmark, fremgår det således også, at der i Faaborg-Midtfyn
Kommune er en relativt høj andel af unge, der har mere end 60 minutters transporttid til nærmeste GF1 OSPudbud.1
Samlet set er det administrationens vurdering, at selvom der pt. er ledig kapacitet på GF1 OSP i Odense og
Svendborg, så vil et nyt udbud i Ringe resultere i en væsentligt forbedret tilgængelighed til den uddannelse for
hovedparten af kommunens unge.
Demografi og elevgrundlag2
For at kunne vurdere elevgrundlaget for et GF1 OSP-udbud i Ringe, vil det være 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 Faaborg-Midtfyn Kommune faldet med
15 procent siden 2010. Frem mod 2030 ventes et yderligere fald på 13 procent.
Hvad de unges søgemønstre angår, har der de senere år været ca. 35 ansøgere fra Faaborg-Midtfyn
Kommune til GF1 OSP fordelt på SOSU Fyns udbudssteder i Odense og Svendborg, samt Syddansk
Erhvervsskole i Odense.
Det må forventes, at en vis andel af denne ansøgerskare ville foretrække et lokalt udbud i Ringe, hvis det var
muligt, mens andre igen fortsat ville søge mod SOSU-udbuddene i Odense eller Svendborg. Enten ud fra et
tilgængelighedsperspektiv for de unge, der bor i udkanten af kommunen tættere på de eksisterende udbud
eller ud fra et ønske om komme ind i et rendyrket SOSU-miljø allerede fra starten af uddannelsen. Andre igen
må forventes fortsat at ville foretrække Syddansk Erhvervsskoles udbud i Odense, hvis de fx søger en anden
faglig toning af deres GF1 end lige SOSU (fx frisør eller kosmetiker).
Administrationen antager desuden, at nogle af de ikke-gymnasieparate unge fra Faaborg-Midtfyn Kommune,
der i dag ikke, eller meget sent, gennemfører en ungdomsuddannelse, kunne være i målgruppen for et lokalt
GF1-udbud. Derudover kunne målgruppen også omfatte unge, der i dag vælger stx ud fra et
tilgængelighedsperspektiv, men som ville vælge en erhvervsuddannelse, hvis dette var forbundet med en
bedre tilgængelighed.
På den baggrund er det administrationens vurdering, at der kan vise sig at være elevgrundlag for et lille GF1udbud i Ringe.
Indvirkning på de eksisterende GF1-udbydere3
Administrationen noterer sig, at et nyt GF1-udbud i Ringe vil kunne reducere optaget hos SOSU Fyn. Dette
vurderes, at være mest problematisk for udbuddet i Svendborg, hvor der optages langt færre elever end i
Odense, hvilket gør udbuddet mere udsat i tilfælde af fald i optagelsestallene, jf. høringssvaret.
I 2019 modtog SOSU Fyn 35 ansøgere til udbuddet i Svendborg, og i år ligger antallet indtil videre på 25
ansøgninger. SOSU Fyn forventer dog ud fra deres tidligere erfaringer, at modtage flere ansøgere inden
skolestart i august 2020. SOSU Fyn har kunnet oplyse bopælspostdistrikt for 30 ud af de 35 ansøgere i 2019
og for samtlige 25 hidtidige ansøgere i år.
I 2019 var ni ud de 30 ansøgere bosat i Faaborg-Midtfyn Kommune. Heraf kom fem fra Faaborg og Millinge.
Fra disse to byer er der kun få minutters forskel på transporttiderne til henholdsvis Ringe og Svendborg,
hvorfor fremtidige ansøgere herfra kan forventes at fordele sig jævnt mellem det eksisterende udbud i
Svendborg og et nyt udbud i Ringe. De resterende fire ansøgere kommer fra Ringe, Årslev og Gislev og må
forventes at foretrække et udbud i Ringe.
I 2020 er der indtil videre syv ansøgere med bopæl i Faaborg-Midtfyn Kommune. Heraf er tre ansøgere bosat
i postdistrikt Faaborg, dvs. omtrent lige langt fra Ringe og Svendborg. De resterende fire ansøgere er bosat i
Ringe, Årslev og Gislev og må forventes at ville vælge et udbud i Ringe.

1

I opgørelsen, der er fra 2016, fremgår det, at andelen af unge i Faaborg-Midtfyn Kommune med mere end 60 minutters transporttid til
nærmeste GF1 OSP på daværende tidspunkt var 33 procent. Til sammenligning var regionsgennemsnittet 13 procent.
2
Kilder: www.statistikbanken.dk, www.uddannelsesstatistik.dk og regionens egne opgørelser.
3
Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk og regionens egne opgørelser.
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På baggrund af ovenstående, vil administrationen estimere, at et udbud i Ringe vil kunne resultere i en
reduktion i GF1-optaget hos SOSU Fyn i Svendborg i størrelsesordenen 6-7 elever om året. Dertil kommer en
mulig, mindre reduktion i GF1-optaget hos SOSU Fyn i Odense i det omfang, at fremtidige ansøgere
foretrækker et udbud i Ringe i stedet for det i Odense.
Administrationen bemærker dog samtidigt, at i det omfang det vil lykkes for Midtfyns Gymnasium at tiltrække
de forventede 20-25 ansøgere årligt til et nyt udbud i Ringe, herunder også elever, som ellers ikke ville have
startet på uddannelsen, så vil disse elever i vid udstrækning fortsætte deres SOSU-uddannelse på GF2 hos
SOSU Fyn.
Samlet set forventer administrationen dermed både en positiv og en negativ effekt på SOSU Fyns optag, som
følge af et muligt nyt GF1 OSP udbud i Ringe.
Relevans i lyset af regionsrådets mål for uddannelse og arbejdskraft
I Region Syddanmarks handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft indgår bl.a. målene ”Flere skal
gennemføre en ungdomsuddannelse” og ”Flere faglærte”. Administrationen vurderer at et GF1-udbud i Ringe
understøtter begge mål. En bedre tilgængelighed til erhvervsuddannelser for kommunens unge kan tænkes at
bidrage til, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse (ungdomsuddannelse). Derudover vil flere
SOSU-uddannede imødekomme kommunens efterspørgsel efter faglært arbejdskraft inden for social- og
sundhedsområdet.
Samfundsøkonomisk hensigtsmæssighed
Administrationen hæfter sig ved, at et GF1 OSP udbud i Ringe vil være forbundet med udgifter bl.a. til
opbygningen af specifikke faglokaler til social- og sundhedsområdet. Midtfyns Gymnasium anslår, at der vil
være tale om investeringer på omkring ½ million kroner til omdannelse af eksisterende, ledige faglokaler.
Administrationen finder en etableringsomkostning i denne størrelsesorden rimelig, hvis det som forventet kan
resultere i et stabilt optag på 20-25 elever årligt på et nyt lille GF1 OSP i Ringe, der kan bidrage til at løse
manglen på faglærte SOSU-hjælpere -og assistenter i Faaborg-Midtfyn Kommune.
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