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Nabohøring vedrørende ønske om etablering af nye grundforløb 2
udbud på Frederiksberg
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NEXT BUSINESS

NEXT Uddannelse København ønsker at supplere den geografiske
placering af vores udbud af EUX business og EUD business ved også
at udbyde disse 2 uddannelser på Frederiksberg i København.
Vi har i forvejen udbud af disse 2 uddannelser i Ballerup, Ishøj samt på
Nørrebro.
Udbuddet på Frederiksberg vil blive placeret fysisk på NEXT Uddan
nelse Københavns Mediegymnasium, Julius Thomsens Gade 5.
Vi ønsker, med det nye udbud på Frederiksberg, at skabe et nyt ud
dannelseskoncept, hvor EUX business og EUD business kombineres
med mediefagene på det allerede eksisterende NEXT Mediegymna
sium. Der er dermed ikke tale om en ny uddannelsesretning eller spe
ciale, men derimod et ønske om at tone de eksisterende uddannelser i
en medieretning.
Arbejdsmarkedet vil i fremtiden, i stigende grad, have behov for ar
bejdskraft hvor mediekompetencer er essentielle. Dette underbygges
af såvel HK som Aalborg Universitet i rapporter og undersøgelser.
Denne efterspørgsel ønsker NEXT at imødekomme.
NEXT Uddannelse København vil derfor ansøge Region Hovedstaden
om godkendelse til at etablere grundforløb 2 (EUD og EUX Business)
på Frederiksberg.
Som det fremgår af retningslinjerne for udlagt undervisning m.v. inden
for erhvervsuddannelser skal NEXT Uddannelse København, forud for
en ansøgning til Regionen, sikre at uddannelsesudbuddene ikke er til
gene for andre godkendte udbydere i området.
I den forbindelse udsendes nabohøring til:
Niels Brock
U/nord
Det er vores antagelse, at denne meget specifikke medietoning af ud
dannelserne ikke vil genere de allerede eksisterende udbydere af EUD
og EUX businessuddannelser i regionen. Derimod ser vi stort potenti
ale i et udvidet samarbejde med fx Innovationsgymnasiet men også
med U/Nords businessuddannelser til gavn for alle parter.
Jeg vil gerne bede om eventuelle bemærkninger og svar på vores øn
ske om at udbyde ovenstående grundforløb 2 hurtigst muligt og gerne
indenfor 14 dage.
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