Rasmus Frimodt
Uddannelsesdirektør EUD/EUX Business NEXT

26. august 2021

Svar på Nabohøring vedrørende ønske om etablering af nye udbud af grundforløb 2 på Frederiksberg
U/NORD har modtaget NEXT Uddannelse Københavns ønsker om at supplere den geografiske placering af
NEXT-udbud af EUX Business og EUD Business, ved også at udbyde disse to uddannelser på Frederiksberg i
København. NEXT Uddannelse København udbyder i forvejen disse to uddannelser i Ballerup, Ishøj samt på
Nørrebro.
U/NORD udbyder EUX Business og EUD Business på Helsingør Handelsskole U/NORD, Frederikssund
Handelsskole U/NORD, Hillerød Handelsskole U/NORD samt Lyngby Handelsskole U/NORD. Herudover er
Lyngby Handelsskole U/NORD ligeledes hovedforløbsskole på EUD Business.
Niels Brock, NEXT Uddannelse København samt U/NORD udgør tilsammen i dag i alt fem udbudssteder
alene i Storkøbenhavn, hvor det er muligt at påbegynde og gennemføre en EUX Business og EUD Business
grundforløb 2-uddannelse.
De merkantile uddannelser står i stærk konkurrence til andre ungdomsuddannelser der udbydes i
Storkøbenhavn. Samtidig fremgår det af søgetal for Region Hovedstaden at tilslutningen til de merkantile
uddannelser er nedadgående; f.eks. viser nedenstående tabel at antallet af 1. prioritetsansøgninger til det
merkantile grundforløb Kontor, Handel og Forretningsservice på uddannelsesinstitutioner i Region
Hovedstaden de seneste år har været faldende:
Tabel 1: Antal 1. prioritetsansøgninger til det merkantile grundløb Kontor, Handel og Forretningsservice på
uddannelsesinstitutioner i Region Hovedstaden, 2018-2021
Årstal
Antal ansøgninger

2018
582

2019
526

2020
500

2021
413

Kilde: Databasen 1. prioritetsansøgninger fra 9. og 10. klasses elever fordelt på EUD uddannelser på www.uddannelsesstatistik.dk.

U/NORD anerkender at arbejdsmarkedet i stigende grad vil efterspørge arbejdskraft, hvor
mediekompetencer er essentielle. Derfor udbyder U/NORD allerede i dag fagretninger inden for mediefag
på Lyngby Handelsskole U/NORD samt Hillerød Handelsskole U/NORD.
U/NORD og NEXT Uddannelse København arbejder i dag sammen på en lang række områder. U/NORD
finder dette samarbejde værdiskabende og oplever, at vi som kollegaskoler kan understøtte hinanden med
forskellige opgaver og fælles initiativer til at styrke de merkantile uddannelser i Region Hovedstaden.
U/NORD finder det vigtigt at styrke dette samarbejde til gavn for de merkantile uddannelser frem for
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etablering af yderligere udbudsadresser, men ser ikke yderligere til hindring for det tiltænkte udbud
hvorom U/NORD og NEXT ligeså kan og vil samarbejde.

Med venlig hilsen
Thomas Mikkelsen
Uddannelsesdirektør for EUD/EUX Business og 10. klasse
Lundtoftevej 93, 2800 Kongens Lyngby
Tlf. 4829 0008 / Direkte 3193 4275 /
tmi@unord.dk / unord.dk
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