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Til: Regionsrådets møde den 24. september 2019 – pkt. 26 – Høring 
af ansøgninger om nye gymnasiale uddannelsessteder 

Ændringsforslag til pkt. 26 – Høring af ansøgninger om nye gymnasiale uddan-
nelsessteder 
 
Udvalget for forskning, innovation og uddannelse behandlede på deres møde den 27. 
august 2019 sagen ”Høring af ansøgninger om nye gymnasiale uddannelsessteder” 
med følgende indstilling:  
 

1. at det indstilles overfor Undervisningsministeriet, at ansøgningerne om toårigt 
stx på HF & VUC Nordsjælland og HF-enkeltfag på Frederikssund Gymna-
sium imødekommes med forbehold for undervisningsministeriets godkendelse 
af udbyderne til de pågældende uddannelser. 

 
Efter udvalgets behandling af sagen har administrationen den 16. september 2019 
modtaget ansøgning om toårig hf på Sydkysten Gymnasium (vedhæftet). Ansøgningen 
har været sendt til skriftlig votering i udvalget, som har anbefalet ikke at imødekomme 
ansøgningen. 
 
Det foreslås derfor at indstillingen til regionsrådet suppleres med følgende: 
 

2. at det indstilles overfor Undervisningsministeriet, at ansøgningen om HF 
på Sydkysten Gymnasium ikke imødekommes. 
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10. september 2019 

Ansøgning om udbud af hf på Sydkysten Gymnasium  

 

NEXT- Sydkysten Gymnasium søger hermed om godkendelse til at udbyde hf. I forlængelse af 

de ændrede optagelseskrav, er der et øget behov for nye muligheder for et uddannelsesvalg 

for unge i og i omegnen af Ishøj kommune. Elevsegmentet i området er kendetegnet ved at 

være udfordret, og der er derfor brug for en særlig indsats, hvis integrationsopgaven skal lyk-

kedes. Det er skolens vurdering, at et hf udbud vil være et attraktivt tilbud til målgruppen – og 

det vil understøtte de mange unge fra området, der efter deres ungdomsuddannelse fortsæt-

ter på en professionsbacheloruddannelse eller erhvervsakademiuddannelse. 

 

På NEXT Sydkysten Gymnasium tilbyder vi i forvejen stx, hhx, htx og eux merkantil og kan til-

byde et hf, der indgår i et velfungerende fagligt gymnasialt studiemiljø. Sydkysten Gymnasium 

formår at løfte eleverne fagligt og på trods af et lavt karaktergennemsnit fra folkeskolen, har 

studenter fra NEXT Sydkysten Gymnasium haft en høj overgangsfrekvens til videregående ud-

dannelser, da eleverne er meget ambitiøse.  

 

NEXT-uddannelse København udbyder hf på Albertslund gymnasium, og der har været en sti-

gende optag på HF fra 2018 til 2019 og et faldende optag på stx, hvilket må formodes at være 

på grund af de nye krav til karaktergennemsnit. Udbuddet i Albertlund vil gøre det muligt for 

skolen at arbejde videre med de erfaringer, skolen allerede har gjort med udbud af hf. 

 

Fra 2018 til 2019 er antallet af unge, der søger en stx i Ishøj kommune faldet fra 112 til 47 og i 

alt søgte 75 om optagelse på stx Sydkysten Gymnasium. En del blev indstillet til optagelses-

prøve, da de ikke kunne erklæres uddannelsesparate efter de nye optagelsesregler, hvor me-

get få bestod og kun 53 startede på stx den 12. august 2019. Det har betydet et faldende optag 

af unge fra Ishøj og omegn til en gymnasial uddannelse. Nogle af dem vil vi kunne tilbyde en 

gymnasial uddannelse på hf. 

 

Sydkysten Gymnasium er geografisk placeret i et område, hvor de ressourcesvage unge er min-

dre mobile. Vores elever kommer geografisk set fra områder nær s-togslinjen. Med hf vil vi 

kunne tilbyde et mere varieret udbud af uddannelser til unge, som gerne vil gå på en ung-

domsuddannelse i lokalområdet. Alternativet i dag er, at eleverne skal transportere sig 6, 8 el-

ler 11 km til en af de eksisterende udbydere, og det er vores klare vurdering, at den for de 

unge lange afstand gør, at flere vil gennemføre en hf, hvis uddannelsen udbydes i Ishøj. 

 

På denne baggrund ansøger NEXT – Uddannelse København hermed om udbud af hf på Sydky-

sten Gymnasium i Ishøj.  

 

Med venlig hilsen  

Lene Müller, Rektor,  

Sydkysten Gymnasium 
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Bilag: 

 

Befolkningsfremskrivning 2019 efter alder, område og tid  
Enhed: antal        

    2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

16 år Brøndby 411 424 388 383 420 426 414 

  Hvidovre 593 624 611 637 679 619 694 

  Ishøj 290 242 272 267 297 279 295 

  Rødovre 406 427 439 448 452 480 493 

  Vallensbæk 210 179 200 200 222 231 225 

  Greve 672 668 655 641 691 620 661 

  Solrød 339 317 326 371 312 328 333 

Danmarks Statistik, 11.09.2019 

 

 

Ansøgere til Sydkysten Gymnasium fra optagelse.dk 18/19 

 

 
 

 

Ansøgere Sydkysten Gymnasium 2019 

Optagelse.dk 12.august (1. skoledag)  

Stx  75 53  

Hhx  51 33  

Htx  28 25  

 

 

 

 



 

4 
 

Høringssvar 
 

Høringssvar til NEXT Sydkysten Gymnasium vedrørende ansøgning om oprettelse af HF på 

Sydkysten Gymnasium 

Vestegnen HF & VUC takker for invitationen til at afgive høringssvar på NEXT Sydkysten Gym-

nasiums ansøgning om at oprette HF på Sydkysten Gymnasium i Ishøj. 

 

Vestegnen HF & VUC kan ikke støtte oprettelsen af flere HF-spor i denne del af regionen, idet 

der i forvejen er overkapacitet af HF-spor.  

 

Det er vores opfattelse, at en forøgelse af spor hos NEXT vil ’kannibalisere’ nuværende ud-

budssteder i umiddelbar nærhed af Sydkysten Gymnasium og dermed skabe smallere faglige 

miljøer på andre institutioner og indebære reel risiko for, at det samlede antal udbudssteder i 

denne del af regionen vil falde, da endnu et udbud kan tvinge andre institutioner til at lukke 

deres 2 årige HF-udbud. Dermed vil kravet til elevers mobilitet ikke mindskes ved oprettelse af 

nyt udbud i Ishøj, men blot flyttes til andre steder i regionen, hvor udbudssteder lukkes på 

grund af den øgede konkurrence i en region, hvor der i forvejen er overkapacitet. 

 

Med venlig hilsen  

 

Tue Sanderhage 

Direktør  

 

Vestegnen HF & VUC  

Gymnasievej 10  

2620 Albertslund  

 

Tlf: 21165708 

tus@vucv.dk  

 
 

Kære Lene 

 

Du har glemt os i din indhentning af høringssvar, det antager vi må være en fejl. 

 

Vi er efter vores opfattelse særdeles relevante - vores skole, der et et hf-center og VUC ligger ca 

15 minutters transport fra Sydkystens Gymnasium. Vi er det største hf-center i det sydvestlige 

mailto:tus@vucv.dk
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hovedstadsområde. Vi  ligger i Hvidovre umiddelbart ved siden af Åmarken Station og har et 

ikke ubetydeligt antal elever fra Ishøj. 

 

Vi mener ikke, at der er behov for et yderligere hf udbud i vores del af Vestegnen, hvor der alle-

rede er en betydelig hf overkapacitet.  

 

Tværtimod mener vi, at det vil kunne svække flere skoler, enkelte måske endda alvorligt, såle-

des at uddannelsesmulighederne på Vestegnen vil forringes som konsekvens af yderlige udtyn-

ding af skolerne. Det er yderst betænkeligt, at svække de nuværende udbudssteders robusthed i 

en tid, der er svær for en række institutioner. 

 

Der er mange gode tilbud og elever fra Ishøj har relevante og let fremkommelige tilbud f.eks. i 

Avedøre, i Albertslund og altså her ved Åmarken i Hvidovre.  Også Syd for Ishøj, f.eks i Solrød 

og Greve er der gode tilbud. 

 

Det vil efter vores vurdering kunne true bæredygtigheden på et eller flere af de nuværende ud-

budssteder, så vi må bestemt råde til at denne udbudstilladelse ikke gives. 

 

Til afslutning vil jeg sige, at vi er meget forbløffede over, at der tales om “erhvervsrettethed”. 

Det er efter vores opfattelse misvisende i forhold til lovgivningen. 

 

Du meget gerne bekræfte, at dette høringssvar kommer til at indgå i den videre behandling af 

ansøgningen, og således også bliver videresendt til Region H og ministeriet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Peter Z 

 

****************************************************************************** 

 

Peter Kjølbye Zinckernagel 

Rektor 

PZ@kbhsyd.dk 

Tlf: 40156505 

 

 

 

mailto:PZ@kbhsyd.dk
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Solrød d. 13. sep-
tember 2019 

 

Høringssvar vedr. ansøgning om udbud af 2-årigt HF på Sydkysten Gymnasium 
 

Solrød Gymnasium har modtaget Sydkysten Gymnasiums ansøgning om udbudsret til 2-årig 

HF uddannelse. Høringssvaret afgives som et fælles svar fra Greve Gymnasium og Solrød 

Gymnasium. 

 
Vi vil i den forbindelse fremhæve følgende: 

 
At der i området er rigelig kapacitet, tenderende til overkapacitet, på HF-om-
rådet. 

 
At vi ikke er bekendt med undersøgelser eller materialer som viser, at der 

er opstået eller vil opstå et nyt behov på HF-området. Afhøringslisten 

fremgår det endvidere, at ansøger ikke har overblik over hvilke hf-tilbud 

der allerede findes på Vestegnen og i Køge Bugt området. Os bekendt har 

minimum to gymnasier med kortere afstand til Sydkysten Gymnasium end 

Solrød Gymnasium ikke fået tilsendt ansøgningen til høring. 

 
At kvaliteten allerede er til stede gennem et bredt udbud af fagpakker og gode 

studiemiljøer på Vestegnen og i Køge Bugt 

 
At flere HF-uddannelser i området med al sandsynlighed vil føre til, at HF-uddan-

nelserne spredes endnu mere, hvorved det kan blive vanskeligt at opretholde stu-

diemiljøer med ligesindede på de eksisterende HF-uddannelser. Vi har erfaring 

for, at der minimum skal være 2 spor med HF på den enkelte institution, for at de 

unge studerende oplever en reel tilknytning og et studiefællesskab, hvilket er 

særdeles vigtigt for HF-studerende. 

 
Vi kan derfor ikke anbefale etablering af en 2-årig HF-uddannelse på Sydkysten Gymna-
sium. 

 
Afslutningsvis vil vi anke over den meget korte svarfrist. Ansøgningen til høring er 

fremsendt til Solrød Gymnasium onsdag d. 11. september kl 15:35 med frist for afgi-

velse af høringssvar d. 13. september. 
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Den 13. september 2019 
 

Partshøringssvar: Ansøgning om HF på Sydkysten Gymnasium 2020. 

 
Vi har på Hvidovre Gymnasium & HF hvert år en del elever på HF, som bor i Ishøj. 

 
Der er præcis 7 minutter med S-tog fra Ishøj Station til Avedøre Station, og Hvidovre Gymnasium 

& HF ligger lige ved siden af Avedøre Station. 

 
Vi har to spor på HF, og en enkelt årgang (2017-2019) havde vi kun en HF-klasse på årgangen. 

 
Følger de unge fra Ishøj S-togslinjen sydpå, er der også gymnasiale tilbud den vej. 

 
Sydkysten Gymnasium har i forvejen tre gymnasiale uddannelser. De har ganske vist faldende 

søgning, men det har de til fælles med de fleste af vestegnens gymnasiale uddannelser og i øv-

rigt også vestegnens erhvervsuddannelser. En vigtig pointe er her, at de faldende søgetal ikke 

skyldes demografi, dvs. faldende ungdomsårgange. Som bl.a. dokumenteret af EVA i deres rap-

port om elevernes søgemønstre 2016 er problemet et helt andet, nemlig den stigende tendens 

til social og etnisk segregering af eleverne på gymnasierne. Konkret indebærer det for Vesteg-

nen, at ressourcestærke elever (først de etnisk danske "hvide" elever, og i næste omgang også 

de ressourcestærke elever med anden etnisk baggrund) søger væk fra Vestegnen mod gymna-

sier i hhv København og Roskilde. Således har jeg f.eks. via data fra Ungdommens Uddannel-

sesvejledning dokumentation for, at det mest søgte gymnasium blandt de unge i Ishøj Kom-

mune er Greve Gymnasium. 

 
Der er her tale om et strukturelt problem, som kalder på politisk handling, og problematikken er 

da også adresseret af vores nye undervisningsminister i udtalelser i medierne. 

 
Det er et problem, som vi ikke løser ved at oprette nye uddannelsestilbud og udtynde de eksi-

sterende tilbud. Hvis der udbydes 2-årigt HF på Sydkysten Gymnasium, må vi forudse, at der 

typisk vil blive et spor i Ishøj og et på Hvidovre Gymnasium & HF. Det vil påvirke kvaliteten ne-

gativt i den forstand, at det vil være svært at oprette valghold og vanskeligt at fastholde og for-

sat udvikle HF-faglighed og HF-didaktik. 

 
På den baggrund må vi konstatere, at der ikke er brug for et yderligere udbud af 2- årigt 

HF på Vestegnen, som ønsket af Sydkysten Gymnasium. 

 
Hvidovre Gymnasium & HF 

 
Blytækkerporten 2 DK-2650 Hvidovre 

 
T: +45 3634 3434 

 
info@hvidovregymnasium.dk hvidovregymnasium.dk 

 
Med venlig hilsen 

 

Rektor 

 

mailto:info@hvidovregymnasium.dk

