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Region Hovedstaden 

 
Udvalget for Forskning, Innovation og Uddannelse 

   

Udtalelse vedr. oprettelse af HF-enkeltfag på 
Frederikssund Gymnasium 
 

Frederikssund Gymnasium har bedt mig give en udtalelse i forbindelse 
med deres ansøgning af den 7. august 2019 om udbudsretten til HF-

enkeltfag i Frederikssund Kommune.  

 
Da Regionsrådet behandlede VUC-Nordsjællands lukning af HF-enkeltfag 

i Frederikssund Kommune på deres møde den 15. februar 2019, 
godkendte rådet nedlæggelsen med følgende bemærkning:  

 

"Det er vigtigt med et bredt og varieret uddannelsesudbud i hele 
regionen, og derfor udtrykker et enigt udvalg [Erhvervs-, vækst- og 

forskningsudvalget] bekymring ved, at HF og VUC Nordsjælland ikke 
finder det muligt at opretholde lokale uddannelsestilbud i 

Frederikssund og Frederiksværk pga. kommende Forberedende 

Grunduddannelse (FGU). Vi anerkender, at HF og VUC’s vurdering og 
ret til at tilpasse sin virksomhed, og tager dermed konklusionen til 

efterretning. Men vi ved af erfaring, at afstand til uddannelse betyder 
meget, og derfor støtter vi op om lokale tiltag i Frederikssund for at 

bevare et udbud af bl.a. HF enkeltfag i tilknytning til Campus 
Frederikssund, og vi opfordrer VUC Nordsjælland til at samarbejde 

herom, evt. i en periode frem til andre aktører i Frederikssund kan 

udbyde HF enkeltfag mv."  
 

Jeg kan tilslutte mig Regionsrådets tilkendegivelse af, at der fortsat bør 
udbydes HF-enkeltfag i Frederikssund Kommune. Jeg er desuden enig i 

Regionsrådets tilkendegivelse om, at afstand har betydning for valg af 

uddannelse.  
 

I Frederikksund Kommune er målgruppen for et lokalt placeret HF-
enkeltfagstilbud de af kommunens borgere, der er motiverede for at 

opkvalificere sig, men hvor en fuld 2-årig HF eller at anvende flere timers 
transport til HF-enkeltfag ikke er realistiske muligheder. Disse borgeres 

behov er en fleksibel gymnasial uddannelse, der ligger i en realistisk 
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geografisk afstand til deres hjem eller arbejdsplads. Findes dette tilbud 

ikke, kan det betyde, at disse borgere fravælger uddannelse.  
 

Med et udbud af HF-enkeltfag på Frederikssund Gymnasium vil det ligge i 
en realistisk geografisk afstand fra potentielle brugere af HF-enkeltfag i 

kommunen. Herudover har gymnasiet de rette fysiske rammer og et 

relevant fagligt miljø. Da behovet for HF-enkeltfag vurderes at være til 
stede i kommunen, og eftersom Frederikssund Gymnasium ses som en 

velkvalificeret udbyder, anbefales det, at Frederikssund Gymnasium 
gives udbudsretten til at tilbyde HF-enkeltfag.  

 

 
 

Venlig hilsen 
 

John Schmidt Andersen 
Borgmester 

 

 

 


