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Notat om htx på Hotel- og Restaurantskolen 

Indledning 

Dette notat er udarbejdet af administrationen til brug for vurderingen af den betyd-

ning, som htx på Hotel- og Restaurantskolen vil kunne få. Notatet supplerer de oplys-

ninger, som er fremsendt med ansøgningen til Undervisningsministeriet. 

 

Kapacitet i forhold til søgefrekvenser og transporttid 

I københavnsområdet er der langt flere unge, der søger en almengymnasial uddannelse 

(stx) end en højere teknisk forberedelseseksamen (htx). Søgefrekvensen til stx ligger 

på 61-70 pct. mod 5-10 pct. på htx, og opgjort efter transporttid er uddannelsesdæk-

ningen er i København bedre på stx-området end på htx-området, jfr. kortene 1 og 2. 

 

Kort 1: Kilde Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort 2: Kilde Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden 
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 Uddannelsesdækning og transporttid 

I den konkrete situation bemærker administrationen, at et htx-tilbud på Hotel- og Re-

staurantskolen vil komme til at ligge 4 min. fra eksisterende tilbud om htx på hhv. 

KTS (Københavns Tekniske Skole) afdeling ”Sukkertoppen” på Carl Jacobsens Vej 

25, 2500 Valby hhv. 10 min. fra TEC (Teknisk Erhvervsskole Center), afdeling ”Fre-

deriksberg Tekniske Gymnasium” på Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg. Der 

er således ikke belæg for et yderligere tilbud om htx under hensyn til uddannelses-

dækningen og elevernes transporttid. 

 

 Søgning 

Nøgletal fra TEC og især fra KTS viser en vækst i optaget på htx de senere år.  

 

Antallet af htx-årselever på KTS er i perioden 2008-2012 vokset med 398 elever, og lå 

i 2012 på 892 årselever. 600 af disse årselever går ifølge KTS’ hjemmeside på skolens 

adresse på Sukkertoppen. 

 

Administrationen har ikke oplysninger om, hvordan htx-institutionerne hidtil har for-

delt overskydende elever, der har søgt en htx-adresse til andre htx-lokaliteter.  

 

Ifølge oplysninger fra den ”Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse” fra Under-

visningsministeriet, UNI:C udgør søgningen til KTS afdeling Sukkertoppen 280 unge 

i 2013 mod 273 unge i 2011. Med i alt 600 htx-elever på 1.-3.g og et gennemsnit på 

200 elever per klassetrin kan der således være 70-80 elever årligt, der er omfordelt til 

andre htx-lokaliteter end Sukkertoppen.  

 

Både KTS og TEC har udtalt sig til fordel for etablering af htx på Hotel- og Restau-

rantskolen.  

 

På denne baggrund vurderer administrationen, at der kan være behov for at styrke htx-

kapaciteten i området – også fordi ansøgere fra dele af Amager vil få en uhensigts-

mæssig lang transporttid, såfremt de ikke får opfyldt deres ønske om htx på KTS Suk-

kertoppen, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby eller TEC, Stæhr Johansens Vej 7, 

2000 Frederiksberg. 

 

 STX og HTX 

Det er administrationens vurdering, at tilbud om htx på Hotel- og Restaurantskolen 

næppe vil påvirke kapaciteten på de nærliggende stx-institutioner negativt.  

 

Administrationen har hidtil stillet sekretariat til rådighed for stx- og hf-institutionernes 

arbejde med at fordele elever til overansøgte institutioner. På den baggrund bemærker 

administrationen, 

 At de unge typisk ikke søger stx med htx som alternativ. Den typiske stx-

ansøger, søger derimod alternativt flere forskellige almene gymnasier. 

 At de almene gymnasier ikke har oplevet en vigende søgning – heller ikke til 

de naturvidenskabelige studieretninger – i den periode, hvor de to erhvervs-

gymnasier KTS og TEC har oplevet en vækst i søgningen til htx. 

 



   Side 3  

 

Undersøgelser fra Undervisningsministeriet viser, at htx-eleverne i højere grad end 

stx-eleverne kommer fra hjem, hvor forældrene har en erhvervsfaglig eller kort vide-

regående uddannelse. Htx-studenter har også i forhold til stx-studenter en lidt højere 

tendens til at tage en erhvervsfaglig eller en kort videregående uddannelse – se neden-

for i tabel 2. 

 

 

 

Overgang til uddannelse i 

procent  

stx htx 

Erhvervsfaglige uddannelser 5 9 

KVU 5 10 

MVU 73 68 

Uoplyst/ukendt 17 14 

Erhvervskompetencegivende 

uddannelse i alt  

83 86 

Kilde UNI-C databank (EAK), 2009 tal. Tallene er udtryk for et øjebliksbillede 27 måneder efter studentereksamen, det 

vil sige dem der på det tidspunkt går på, eller har taget, en anden uddannelse. 

 

Det er derfor administrationens vurdering, at en styrkelse af htx-tilbuddet vil gavne 

variationen i kapaciteten i forhold til andre målgrupper end den typiske stx-ansøger. 

 

Konklusion 

 

Administrationen indstiller, at regionsrådet anbefaler undervisningsministeren, at Ho-

tel- og Restaurantskolen får tilladelse til at oprette htx, for at imødekomme den stigen-

de efterspørgsel og imødegå transporttidsproblemer på Amager samt for at styrke 

gymnasiale tilbud for flere målgrupper end stx. 
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