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Til: Regionsrådets møde den 31. januar 2016 – pkt. 14 – Ansøgninger 
om HF, HHX og HTX  

Ændringsforslag til pkt. 14 – Ansøgninger om HF, HHX og HTX 
 
Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti foreslår følgende nye 5. at-
punkt: 
 
5. at godkende, at det indstilles til Undervisningsministeriet, at der gives tilladelse 
til at oprette hf uddannelse på én af de erhvervsskoler i København eller Frede-
riksberg, der har søgt om det. Tilladelsen gives på forsøgsbasis og ordningen skal 
evalueres efter to år bl.a. med henblik på at observere mulige ændrede ansøg-
ningsmønstre. 
Endvidere indstilles, at regionsrådet høres om, hvilken én af ansøgningerne, der 
kan imødekommes. 
 
Baggrund: 
Der er et stort antal Erhvervsskoler, som har søgt om at få lov til at oprette hf-
uddannelse. Vi mener ikke, at samtlige ansøgninger skal imødekommes, da vi kan væ-
re bekymrede for kvaliteten af hf-uddannelsen, hvis tilbuddet spredes til alt for mange 
steder med et lille volumen. Især da der allerede på nuværende tidspunkt er overkapa-
citet på området. 
På den anden side, er der heller ingen, der siger, at den model, vi på nuværende tids-
punkt har for udbud af uddannelsen, lige præcis giver det bedste tilbud for de unge. Fx 
oplever vi i dag at 500 ansøgere til STX i København ikke får deres 1. ønske opfyldt, 
heraf ca. 160 unge, der bor i København. 
Det er derfor vores opfattelse, at der bør indhentes viden om, hvilke ændringer det fx 
vil medføre i ansøgningsmønstre, skift mellem ungdomsuddannelserne og muligheder 
for flere STX-pladser på gymnasierne, hvis hf-uddannelsen også udbydes på Er-
hvervsskolerne. 
Vi er klar over, at der allerede kører en forsøgsordning i Esbjerg, men vi synes også, 
det kunne være godt med nogle erfaringer fra Københavnsområdet, hvor der måske 
kan være andre forhold, der gør sig gældende. 
 

 


