
SKRIFTLIG VOTERING I udvalget for forskning, innovation og uddannelse 
 
Fra: Stine Bredager Nielsen  
Sendt: 20. september 2019 11:45 
Til: Lars Gaardhøj <lars.gaardhoej@regionh.dk>; Christoffer Buster Reinhardt 
<christoffer.buster.reinhardt@regionh.dk>; Annie Hagel <annie.hagel@regionh.dk>; Maria Gudme Lund 
Nielsen <maria.gudme.lund.nielsen@regionh.dk>; Martin Baden <martin.baden@regionh.dk>; Erik Rostell 
Gregersen <erik.rostell.gregersen@regionh.dk>; 'soerenburcharth@hotmail.com' 
<soerenburcharth@hotmail.com>; Per Roswall <per.roswall@regionh.dk>; Erik Sejersten 
<erik.sejersten@regionh.dk>; Stinus Lindgreen <stinus.lindgreen@regionh.dk> 
Cc: Diana Arsovic Nielsen <diana.arsovic.nielsen@regionh.dk>; Rasmus Kampff 
<rasmus.kampff@regionh.dk>; Kåre Albrechtsen <kaare.albrechtsen@regionh.dk>; Cecilie Bredenfeld 
Matzen <cecilie.bredenfeld.matzen@regionh.dk>; CRU-FP-Politisk betjening-postkasse <politiskbetjening-
postkasse.center-for-regional-udvikling@regionh.dk> 
Emne: SKRIFTLIG VOTERING I FIU FRIST MANDAG KL. 11 - Ansøgning om hf på Sydkysten Gymnasium  
Prioritet: Høj 
 
Kære FIU 
 
Jeg skriver til jer, fordi administrationen den 16. september 2019 har modtaget vedhæftede 
ansøgning om toårig hf på Sydkysten Gymnasium, som vi er nødt til at sende til jer til skriftlig 
votering med henblik på, at ansøgningen kan behandles i regionsrådet på tirsdag d. 24. 
september sammen med de to andre ansøgninger, som blev behandlet på sidste FIU-møde d. 
27. august.  
 
Fristen for tilbagemelding er derfor på mandag d. 23. september kl. 11.  
 
INDSTILLING 
 
Udvalget for forskning, innovation og uddannelse anbefaler over for forretningsudvalget og 
regionsrådet: 
 

• at det indstilles overfor Undervisningsministeriet, at ansøgningen om hf på Sydkysten 
Gymnasium ikke imødekommes.  

 
Baggrund og ansøgning 
Ansøgning samt høringssvar er vedhæftet. Af ansøgningen fremgår, at Sydkysten Gymnasium, 
som er en del af erhvervsskolen NEXT, ønsker at udvide sit gymnasiale udbud, som i dag 
består af stx, htx og hhx. Ønsket om toårig hf begrundes med, at uddannelsen passer til 
målgruppen af unge i Ishøj kommune, både fordi adgangskravet til hf er lavere end til de 
øvrige gymnasiale uddannelser, og fordi hf giver mulighed for at få adgang til de korte og 
mellemlange videregående uddannelser på erhvervsakademier og 
professionsbacheloruddannelser. 
  
Det fremgår desuden af ansøgningen, at antallet af elever, der i 2019 er optaget på stx, hhx 
og htx på Sydkysten Gymnasium, samlet set svarer til to klasser på stx, og en klasse på hhv. 
hhx og htx. Befolkningsudviklingen for unge i Ishøj over de næste år forventes at være negativ 
i 2020-2022, men derefter igen at komme på niveau med 2019. 
  
Regionsrådet behandlede den 31. januar 2017 en tilsvarende ansøgning om toårig hf på 
Sydkysten Gymnasium. Her besluttede regionsrådet, at det ikke for indeværende indstillede til 
Undervisningsministeriet, at ansøgningen burde imødekommes, men at et ændret 
søgemønster til hf kan medføre, at ansøgningen kunne blive relevant på et senere tidspunkt. 
 
Administrationens vurdering 
Det er administrationens vurdering, at der på nuværende tidspunkt stadig er stor 
overkapacitet på hf i området omkring Sydkysten Gymnasium. Selvom søgningen til hf på 
Vestegnen er i fremgang, er den endnu ikke stor nok til at give behov for et nyt 
uddannelsessted. Administrationen anerkender dog også, at søgningen til de treårige 
gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) på Sydkysten Gymnasium er lav, og at en fortsat 
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markant stigning i søgningen til hf kan betyde, at et hf-udbud på Sydkysten Gymnasium kan 
give anledning til en anden vurdering på et senere tidspunkt.  
 
Høring af øvrige udbydere 
Ansøgningen er vedlagt høringssvar fra Vestegnen HF & VUC, KBH SYD HF & VUC, Hvidovre 
Gymnasium & HF samt Solrød Gymnasium og Greve Gymnasium. Det fremgår af 
høringssvarene, at de omkringliggende udbydere ikke anbefaler, at der gives tilladelse til et 
nyt hf-udbud i Ishøj, fordi der i forvejen er for stor hf-kapacitet på Vestegnen. Der udtrykkes 
bekymring for, at et nyt udbud vil føre til, at andre hf-uddannelsessteder udfordres yderligere, 
fordi elevgrundlaget bliver mindre. Høringssvarene fremhæver alle, at det kan komme til at 
betyde, at der på sigt bliver færre hf-uddannelsessteder på Vestegnen, fordi nogle 
uddannelsessteder vil ophøre, og at uddannelsesdækningen derfor ikke forbedres på sigt.  
  
Udvikling i søgningen 
Den samlede søgning til de offentlige hf-uddannelser på Vestegnen steg fra ca. 200 ansøgere i 
2018 til ca. 310 ansøgere i 2019. Her skal bemærkes, at det i 2018 kun var ansøgere, der var 
uddannelsesparate til hf, som indgik i ansøgertallet, mens det i 2019 både var parate og ikke-
parate ansøgere, der indgik. Årsagen hertil er en ændring af optagelsesproceduren, og 
konsekvensen er, at tallene ikke er direkte sammenlignelige. I 2019 har en andel af de 310 
ansøgere altså ikke kunnet starte på hf, fordi de ikke levede op til optagelseskravene. 
  
De hf-uddannelsessteder i Region Hovedstaden, der ligger i nærheden af Sydkysten 
Gymnasium, havde i 2019 – på trods af en generelt langt højere søgning til toårig hf – mange 
ledige pladser, efter ansøgerne var fordelt. På KBH SYD HF & VUC, Vestegnen HF & VUC og 
Hvidovre Gymnasium & HF var der samlet 436 ledige pladser. De tre uddannelsessteder havde 
hver især fået ansøgere til 1½-2 klasser. 
  
Uddannelsesdækning 
En kortlægning af den gennemsnitlige rejsetid til ungdomsuddannelserne, som Epinion 
gennemførte for Region Hovedstaden i 2013 viste, at unge i Ishøj kommune i gennemsnit 
havde 26-30 minutters transporttid til toårig hf. Dog er adgangen god, idet Hvidovre 
Gymnasium & HF ligger tre stop på s-togslinjen fra Ishøj, mens KBH SYD HF & VUC ligger fem 
stop fra Ishøj. Ligeledes ligger Vestegnens HF & VUC stationsnært i Albertslund i en afstand på 
6 km fra Sydkysten Gymnasium. Greve Gymnasium ligger to stop på s-togslinjen fra Ishøj og 
Solrød Gymnasium ligger fire stop fra Ishøj. 
  
 
Har I nogle spørgsmål er I mere end velkomne til at tage kontakt! 
 
 
Venlig hilsen 
 
Stine Bredager Nielsen 
Konsulent | Udvalgssekretær 
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