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BILAG 3 

Til: Erhvervs- og vækstudvalget, forretningsudvalget samt regionsrådet  

Høring af ansøgninger om nye uddannelsessteder (hf, htx og hhx) 

Administrationen har modtaget ansøgninger om 13 nye hf-uddannelsessteder, et nyt 

hhx-uddannelsessted samt et nyt htx-uddannelsessted. Ansøgningerne er sendt i høring 

hos de fire forpligtende samarbejder samt hos erhvervsskolerne i Region Hovedstaden. 

Dette notat sammenfatter de indkomne høringssvar. 

 

Ansøgningerne om nye uddannelsessteder 

Administrationen har fået ansøgninger om følgende hf på nye uddannelsessteder: 

 
Kommune / 

Skole 

Erhvervsskolen 

NEXT 

Ansøger godkendelse 

af HF på følgende 

adresser 

Erhvervsskolen TEC 

Ansøger godkendelse af 

HF på følgende adresser 

VUC Lyngby 

På TEC i Ballerup 

Ansøger godkendelse 

af HF på følgende 

adresser 

Handelsskolen Niels 

Brock 

Ansøger godkendelse af 

HF på følgende adresser 

Gribskov Gymnasi-

um 

Ansøger godkendelse 

af HF på følgende 

adresse 

Ballerup  Baltorp Gymnasium, 

Baltorpvej 20A, 2750 

Ballerup 

 

 

Telegrafvej 9, 2750 

Ballerup 

  

Ishøj Sydkysten Gymnasi-

um, Vejlebrovej 65 i 

Ishøj 

 

Frederiksberg Københavns Medie-

gymnasium, 

Julius Thomsens Gade 

5 på Frederiksberg 

Stæhr Johansens Vej  5-

7, 2000 Frederiksberg. 

 

Julius Thomsens Plads 

10, 1925 Frederiksberg 

Niels Brock, Handels-

gymnasiet JTP, Julius 

Thomsens Plads 6, 1925 

Frederiksberg C 

Gribskov  Østergade 52, 3200 

Helsinge 

København Sukkertoppen Gymna-

sium, Carl Jacobsens 

Vej 25, 2500 Valby 

  Nørre Voldgade 34, 

1358 København K 

 

Vibenshus Gymnasi-

um, Jagtvej 163 2100 

København Ø 

Kultorvet 2, 1157 Kø-

benhavn K 

Linnésgade 2, 1361 Kø-

benhavn K 

 

Derudover har administrationen modtaget ansøgninger om  



 

   Side 2  

 

• Hhx på Albertslund Gymnasium fra NEXT  

• Htx på Frederikssund Gymnasium fra Erhvervsskolen Nordsjælland 

 

Af vedlagte bilag med høringsoversigten fremgår det, hvilke institutioner, der har af-

givet høringssvar.  

 

Temaer i høringssvarene 

• Kapaciteten på eksisterende hf-uddannelser samt forventninger til effekter af 

gymnasiereformen på hf 

Mange høringssvar (Forpligtende samarbejder i Nordsjælland, Vest, Nord og Cen-

trum m.fl.) problematiserer en udvidelse af hf-kapaciteten, fordi der i dag er ledig 

kapacitet. Såfremt der skulle komme flere ansøgere til hf, fx som følge af gymna-

siereformen, vil de eksisterende udbydere kunne udvide. Mange høringssvar hen-

viser til, at Undervisningsministeriet flere gange har meldt ud, at der ikke i gym-

nasiereformen er hensigt om, at der skal ske nye udbud af gymnasiale uddannel-

ser, ligesom det ikke er ministeriets forventning, at der vil ske en øget søgning til 

hf fremover. 

 

I dag har erhvervsskolerne ikke tilladelse til at udbyde hf, ligesom de almene 

gymnasier ikke har tilladelse til at udbyde hhx og htx. Flere høringssvar debatte-

rer, hvorvidt det kunne være hensigtsmæssigt for hf (med erhvervsrettede fagpak-

ker) at udbyde uddannelsen på erhvervsskolerne.  

 

Flere institutioner påpeger i høringssvarene, at indførelse af fagpakker på hf vil 

øge elevernes valgfrihed. Hvis institutionerne skal imødekomme gymnasierefor-

mens hensigt og tilbyde fagligt bæredygtige uddannelsesmiljøer og en høj grad af 

valgfrihed, vil det være hensigtsmæssigt at øge kapaciteten på det enkelte uddan-

nelsessted, så det bliver muligt for institutionen at udbyde flere valgfag. Både 

TEC og K Nord opfordrer til, at der etableres forpligtende samarbejder mellem er-

hvervsskoler og eksisterende hf-institutioner om udbud af valgfag frem for at der 

oprettes nye hf-uddannelser på erhvervsskolerne (som ikke i dag har tilladelse til 

at udbyde hf eller stx). 

 

HF & VUC Nordsjælland og Frederiksborg Gymnasium og HF anfører i deres 

fælles høringssvar, at en hf-uddannelse på Gribskov Gymnasium vil betyde et fald 

i søgningen til de to eksisterende hf-uddannelser. Administrationen bemærker her-

til, at en lignende situation opstod, da der blev etableret hf i Frederikssund, hvor 

søgningen faldt lidt som forventet. Imidlertid bemærkes det, at både HF & VUC 

Nordsjælland og Frederiksborg Gymnasium og HF har indberettet en væsentlig 

øget kapacitet på hf-uddannelsen i 2017, og at en hf-uddannelse på Gribskov 

Gymnasium efter administrationens vurdering kan tiltrække nye elevgrupper, som 

ikke i dag søger hf. 

 



 

   Side 3  

 

København Syd HF & VUC problematiserer en øget hf-kapacitet i Hvidovre, idet 

institutionen har ledig kapacitet både i Hvidovre og på Amager. Uddannelsesste-

det i Hvidovre ligger kun én togstation fra Sukkertoppen Gymnasium (NEXT). 

 

• Øget fastholdelse i yderområder 

Frederiksværk Gymnasium og HF bemærker i sit høringssvar, at der for mindre 

gymnasier kan være fordele ved også at få mulighed for at udbyde hf, idet det 

styrker evnen til at fastholde frafaldstruede elever. Desuden er det for institutionen 

en mulighed for at samlæse valgfag, som dækker både hf og stx. Herved styrkes 

både uddannelsesdækningen og fastholdelsen af elever i regionens yderområder.  

 

• Hhx i Albertslund og htx i Frederikssund 

Høringssvarene er generelt positive overfor udbud af hhx på Albertslund Gymna-

sium (NEXT) og htx på Frederikssund Gymnasium i samarbejde med Erhvervs-

skolen Nordsjælland. 

 

Desuden har Greve og Solrød Gymnasier sendt en udtalelse til administrationen. Disse 

gymnasier indgår ikke i de forpligtende samarbejder, der koordinerer kapaciteten i 

Region Hovedstaden. I udtalelsen bemærkes, at der er overskydende kapacitet på hf på 

både Vestegnen og i Region Sjælland, og derfor argumenteres imod oprettelsen af hf 

på Sydkysten Gymnasium i Ishøj.  


