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Regionsrådets høringssvar for så vidt angår den stedlige placering af ny 2-årig hfuddannelse ved VUC Fyn & Fyns HF-kursus i Glamsbjerg og Faaborg.
Regionsrådet er blevet bedt om en udtalelse i forbindelse med oprettelse af ny hf-uddannelse på Fyn,
jvf. bekendtgørelse af Lov om Institutioner.
Regionsrådet ønsker, at der skal være de bedst mulige rammer for både unge og voksne, der ønsker
at gennemføre en ungdomsuddannelse. Dermed skabes de bedst mulige forudsætninger for at opnå
målet om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, som er regionens
mål. Regionsrådet vil derfor anbefale, at undervisningsministeren imødekommer anmodningen fra
VUC Fyn & VUC Fyns HF-kursus om at oprette nye 2-årige hf-uddannelser ved VUC Fyn & Fyns HFkursus i Glambjerg og Faaborg. Der udbydes i øjeblikket ikke en 2-årig hf-uddannelse i hverken
Faaborg eller Glamsbjerg, så derfor ser regionsrådet oprettelsen af en 2-årig hf-uddannelse i disse
byer som et positivt bidrag til sikringen af et tilstrækkeligt og varieret udbud af ungdomsuddannelser i
regionen. Regionsrådet vurderer at de nye 2-årig hf-uddannelser, der placeres i byer hvor denne type
uddannelse ikke udbydes på nuværende tidspunkt, vil henvende sig til personer, der ellers ikke ville få
en gymnasial hf-uddannelse enten pga. transporten til og fra undervisningsstedet, eller fordi de ikke
ønsker at færdes i et ungdomsuddannelsesmiljø. Dermed forventes det, at de ny uddannelser vil øge
andelen af unge, der får en ungdomsuddannelse i tråd med regionens ønsker.
Regionen har indhentet høringssvar for det forpligtende samarbejde på Fyn, der forholder sig kritiske
ift. oprettelsen af en ny 2-årig VUC uddannelse, idet de frygter, at oprettelsen af den nye uddannelse
vil få negativ betydning for de hf- og gymnasieuddannelser der ligger i Middelfart og Svendborg og
gymnasieuddannelsen i Faaborg, da det geografiske rekrutteringsgrundlag vil være det samme. Der
foreligger også en mindretalsudtalelse fra VUC Fyn, der påpeger, at den nye uddannelse retter sig
mod en lidt ældre målgruppe end de klassiske hf uddannelser, der typisk ligger sammen med et
alment gymnasium, og at den nye uddannelse derfor ikke vil være i direkte konkurrence med de
eksisterende.
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