30. januar 2009
Til
Region Syddanmark
Damhaven 12,
7100 Vejle
Att:
AC-fuldmægtig Bente Lykkegård Sørensen,
Regional Udvikling

Høringssvar vedr. oprettelse af 2-årigt HF i Glamsbjerg og Faaborg
Region Syddanmark anmoder d. 3. december 2008 Det Forpligtende Samarbejde på Fyn1 om et
høringssvar vedr. ønsket om oprettelse af 2-årigt HF ved VUC FYN & FYNs HF-kursus i
Glamsbjerg og i Faaborg.
Til belysning af sagen vedlægger regionen følgende materiale:
1. Henvendelse fra VUC FYN vedr. oprettelse af 2-årigt HF ved VUC FYN & FYNs HFkursus i Glamsbjerg og Faaborg (23.10.2008)
2. Uddybende bemærkninger vedr. sagen fra VUC FYN (24.11.2008)
3. VUC FYNs henvisning til uddybende bemærkninger af Carsten Ulstrup, Regional
Udvikling.
Høringssvaret er blevet til på et møde i Det forpligtende Samarbejde d.d., hvor henvendelsen fra
Region Syddanmark er blevet drøftet. Høringen sker i henhold til §10, stk.1 og §11 i
Bekendtgørelse af Lov om institutioner (nr. 937 af 22.9. 2008).

a. Høringsproces
Region Syddanmark rettede d. 19. november 2008 henvendelse til mig som formand for Det
Forpligtende Samarbejde på Fyn. Af henvendelsen fremgik det, at regionen havde modtaget en
ansøgning om oprettelse af 2-årigt HF på Fyn, hvilket man i henhold til lovgrundlaget ønskede hørt
i Det Forpligtende Samarbejde. Af henvendelsen fremgik det ikke, hvem der påtænkte at oprette 2årigt HF, og hvor det ønskedes udbudt. Regionen forespurgte blot venligt om, hvordan man skulle
forholde sig, idet man var blevet opmærksom på, at der netop havde været afholdt ordinært møde i
Det Forpligtende Samarbejde d. 14. november – et møde hvorpå alle medlemmer var blevet enige
om først at mødes om et år i samarbejdet, idet man ikke umiddelbart kunne se nogen grund til at
mødes før.
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I samarbejdet indgår Faaborg Gymnasium, Middelfart Gymnasium og hf, Midtfyns Gymnasium,
Mulernes Legatskole, Nordfyns Gymnasium, Nyborg Gymnasium og hf, Odense Katedralskole,
Sct. Knuds Gymnasium, Svendborg Gymnasium og hf, Tornbjerg Gymnasium, Vestfyns
Gymnasium og VUC Fyn & Fyns hf-kursus.
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Tillad mig at knytte denne bemærkning til processen: Det undrer mig, at forstander Lisbeth
Simonsen på mødet d.14. november i Det Forpligtende Samarbejde ikke har orienteret om, at en
ansøgning fra VUC Fyn var sendt til Region Syddanmark allerede d. 23. oktober. En sådan
orientering var ellers at forvente i henhold til bestemmelserne for et forpligtende samarbejde.
Var en orientering blevet givet på mødet d. 14. november, ville endvidere mødet d.d. have kunnet
finde sted på et tidligere tidspunkt.
I mit svar på Region Syddanmarks henvendelse 19. november bad jeg regionen fremsende en kopi
af sagen, så en høring blandt medlemmerne af Det Forpligtende Samarbejde straks kunne sættes i
værk. Jeg modtog sagen 3. december.
Sagen er af en sådan karakter, at de institutioner, der føler sig berørt af et nyt udbud på hf-området,
har udbedt sig tid til at overveje anmodningen. Derfor har det ikke været muligt at afholde et møde i
Det forpligtende Samarbejde før d. 30. januar, hvad jeg orienterede Region Syddanmark om d. 8.
december. Regionen kvitterede for orienteringen samme dag.
På baggrund af mødet i dag d. 30. januar blev følgende høringssvar vedtaget. Imidlertid fremsatte
VUC Fyn ønske om at vedlægge en mindretalsudtalelse, som tilsendes mig i løbet af få dage, hvad
jeg orienterer Region Syddanmark om d.d.
Det samlede høringssvar fremsendes, når VUC´s mindretalsudtalelse foreligger.

b. Høringssvar
Bortset fra VUC-FYN er Det Forpligtende Samarbejde på Fyn af nedenstående 6 grunde yderst
betænkelig ved ønsket om at udbyde 2-årigt HF i Glamsbjerg og Faaborg, idet dog bestyrelsen på
Vestfyns Gymnasium udtaler, at den tager ansøgningen til efterretning.
1) Det Forpligtende Samarbejde ønsker at opretholde og udbygge et decentralt udbud af alle
uddannelser, dog ikke i et omfang som udtynder eksisterende kurser
2) Efter Det Forpligtende Samarbejdes vurdering kan et udbud af 2-årigt HF i Glamsbjerg medføre,
at der hverken er ansøgere nok i Glamsbjerg eller Middelfart til at opretholde et tilbud om 2-årigt
HF. Det medsendte prognosemateriale fra regionen viser, at der sandsynligvis kun vil være mellem
28 og 32 elever til HF i det optageområde, som Middelfart Gymnasium og HF hidtil har fået
ansøgere fra, hvilket ud over Middelfart Kommune omfatter dele af Vestfyn omkring Assens, Årup
og Vissenbjerg.
Selv om det med et 2-årigt HF-tilbud vil lykkes at rekruttere flere elever til HF i Glamsbjergområdet, end tilfældet er for indeværende, vil det ikke være tilstrækkeligt til et bæredygtigt
ungdomsmiljø på HF i Glamsbjerg. Samtidig vil et HF-tilbud i Glamsbjerg underminere grundlaget
for det 2-årige HF i Middelfart, så resultatet kan let blive, at der om få år hverken vil være 2-årigt
HF i Middelfart eller Glamsbjerg. Tilbage vil så kun være – i bedste fald – et HF-enkeltfagstilbud i
de to områder, og det er ikke tilfredsstillende for de unge på egnen. Der eksisterer i forvejen et
sådant enkeltfagstilbud i Glamsbjerg og i Middelfart, som kan søges af unge, der hellere vil gå i
skole i et voksenmiljø på VUC end være i et ungdomsmiljø på et gymnasium.
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3) For Det Forpligtende Samarbejde at se vil et udbud af 2-årigt HF i Faaborg påvirke søgningen til
Faaborg Gymnasium negativt med potentiel risiko for skolens bæredygtighed. Til orientering har
søgetallet til Faaborg Gymnasium de sidste 5 år været 86 (2008), 74 (2007), 106 (2006), 77 (2005)
og 61 (2004).
Det er langt fra sandsynliggjort, at der er det fornødne elevgrundlag til et sådant HF-kursus (se mere
herom nedenfor), og at det kan lykkes at tiltrække det nødvendige antal, uden gradvis at slække på
den erklærede intention om at målrette tilbuddet til unge efter gymnasiealderen.
I øvrigt findes der allerede et enkeltfagstilbud til denne målgruppe på VUC Fyn Faaborg.
4) Prognosen for udviklingen i HF-basisårgangen 2005-2020 (gennemsnit af 16-19 fordelt på de
gamle kommuner fra før kommunalreformen (IN: Fremskrivning af elev- og klassetal
for perioden 2006-2020, Fyns Amt 3. oktober 2005; Bilag 1)) og hf-frekvensen for de fynske
kommuner 2008 (Cf. de uddybende bemærkninger fra VUC FYN, ved Carsten Ulstrup, Regional
Udvikling; Bilag 2) er baseret på elever, der er født.
Antager vi, at der lå et 2-årigt HF-kursus i Glamsbjerg, Faaborg, Middelfart og Svendborg, så ville
Glamsbjergs område, hvad angår tallet for hf-basisårgangen i 2008, bestå i 141 for den gamle
Assens Kommune, 81 for Glamsbjerg , 64 for Haarby og 104 for Tommerup – i alt en basisårgang
på 390. Ved en gennemsnitlig frekvens for Fyn på 8,1 (fra 2008, hvor den nuværende frekvens for
Assens Kommune er 4,8) ville det dreje sig om 32 elever.
Faaborgs område ville i 2008-tal bestå i 222 (den gamle Faaborg Kommune) og 78 (Broby
Kommune) – i alt en basisårgang på 300. Ved en gennemsnitlig frekvens for Fyn på 8,1 (fra 2008,
hvor den nuværende frekvens for Faaborg-Midtfyn Kommune er 4,2) ville det dreje sig om 24
elever.
Middelfarts område ville i 2008-tal bestå i 255 (den tidligere Middelfart Kommune), 123 (den
tidligere Ejby Kommune), 68 (den tidligere Nr. Åby Kommune) og 73 (den tidligere Årup
Kommune – i alt en basisårgang på 519. Ved en gennemsnitlig frekvens for Fyn på 8,1 (fra 2008,
hvor den nuværende frekvens for Middelfart 4,6) ville det dreje sig om 42 elever.
Svendborgs område ville i 2008-tal bestå i 115 (den tidligere Egebjerg Kommune), 89 (Gudme), 76
(Rudkøbing), 634 (Svendborg), 42 (Sydlangeland) og 33 (Tranekær) – i alt en basisårgang på 989.
Ved en gennemsnitlig frekvens for Fyn på 8,1 (fra 2008, hvor den nuværende frekvens for
Langeland Kommune er på 6,8 og Svendborg Kommune på 4,6) ville det dreje sig om 80 elever.
I dag er der 2-årigt HF-kursus ved Svendborg Gymnasium og ved Middelfart Gymnasium.
Ovennævnte tal viser tydeligt fornuften i fortsat at nøjes med dette udbud.
Som det er i dag rekrutterer Middelfart Gymnasium og HF ansøgere ud over Middelfart fra
følgende gamle kommuner: Assens, Ejby, Glamsbjerg, Nr. Åby, Aarup og Haarby. På det grundlag
har søgetallet til Middelfarts Gymnasium HF-kursus i de sidste 5 år været 19 (2008), 24 (2007), 32
(2006), 27 (2005) og 19 (2004).
Oprettes der 2-årige HF-kurser i Faaborg og Glamsbjerg vil en så væsentlig del af
rekrutteringsgrundlaget for Middelfart Gymnasiums HF-kursus falde bort, at en opretholdelse af
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dette kursus næppe kan lade sig gøre. Selv ved en fordobling af frekvensen vil det ikke være muligt
at etablere og opretholde et funktionelt 2-årigt kursus i alle 3 byer eller i 2 af byerne på samme tid.
I dag rekrutterer Svendborg Gymnasiums HF-kursus ansøgere fra følgende gamle kommuner ud
over Svendborg: Egebjerg, Gudme, Rudkøbing, Faaborg, Sydlangeland og Tranekær. På det
grundlag har søgetallet til Svendborg Gymnasiums hf-kursus i de sidste 5 år været 51 (2008), 51
(2008), 49 (2006), 45 (2005), 65 (2004).
Oprettes et 2-årigt hf-kursus i Faaborg vil en del af rekrutteringsgrundlaget for Svendborg
Gymnasiums HF-kursus falde bort, hvilket vil være særdeles uhensigtsmæssigt hvad angår såvel de
kapacitetsmæssige som de pædagogiske og økonomiske aspekter.
5) Det Forpligtende Samarbejde frygter, at et 2-årigt HF i Faaborg og Glamsbjerg vil tiltrække et
antal unge, som i dag vælger en 3-årig gymnasial uddannelse. Historien dokumenterer en sådan
bevægelse mellem disse uddannelsesformer, idet Midtfyns Gymnasium i 1986, året for
nedlæggelsen af skolens 2-årige HF, kunne notere en øget søgning til det almene gymnasium, som
resulterede i etableringen af en ekstra 1.g-klasse.
En sådan bevægelse fra STX mod HF vil virke negativt ind på Folketingets 50% målsætning om, at
50% af en årgang gennemfører en videregående uddannelse, idet overgangfrekvenserne til de
videregående uddannelser er højere fra STX end fra HF.
6) Det Forpligtende Samarbejde finder at de almene gymnasier fortsat er de bedste til at udbyde et
HF-tilbud, som retter sig mod 16-20-årige.
Som det fremgår af ovenstående kan Det forpligtende Samarbejde (med undtagelse af VUC Fyn)
ikke anbefale, at der oprettes et 2-årigt HF-kursus i henh. Faaborg og Glamsbjerg, eller at Region
Syddanmark indstiller til Undervisningsministeriet, at et sådant udbud oprettes i nogen af de 2 byer.
Det Forpligtende Samarbejde med undtagelse af VUC Fyn vurderer at en oprettelse af 2-årigt hf i
Faaborg og Glamsbjerg konflikter med bekendtgørelsens § 3 stk 1, der tilsiger, at
Undervisningsministeriet kan oprette en ny institution, hvis den indgår som et hensigtsmæssigt led i
opfyldelsen af konstaterede og forventede behov. Som påvist ovenfor er dette ikke tilfældet ved en
eventuel oprettelse af et 2-årigt HF-kursus - hverken i Faaborg eller i Glamsbjerg.
Hvis Region Syddanmark vælger at fremme VUC Fyns ansøgning eller dele heraf, anmoder jeg om
at få tilsendt en kopi af regionens indstilling til Undervisningsministeriet. Jeg tillader mig endvidere
at gå ud fra, at nærværende høringssvar (med bilag) i givet fald vedlægges regionens indstilling.

p.v.a.
Det Forpligtende Samarbejde på Fyn

Jens Thodberg Bertelsen
Formand
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