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Høring om ansøgning om nyt hhx udbudssted på Rungsted Gymnasium. 
 
 
      28.juni 2017 
 
På baggrund af, at erhvervs- og vækstudvalget den 21. juni 2017 behandlede en ansøgning fra Rungsted 
Gymnasium om at etablere et udbud af hhx, er Knord blevet bedt om at redegøre yderligere for 
konsekvenserne af et udbud i Rungsted. Derefter skal sagen behandles i Regionsrådets forretningsudvalg 
den 15. august 2017 
 
Vi ønsker dog at fremhæve et par punkter i forbindelse med vores svar, som er så væsentlige, at de bør 
indgå i forretningsudvalgets drøftelser. 
 
I loven for de gymnasiale uddannelser er der ikke hjemmel til dette udbud i Rungsted. Loven er vedtaget af 
en meget bred kreds af Folketingets partier, og en ændring vil kræve enighed blandt forligspartierne i 
Folketinget. Nedenfor er redegjort for denne problemstilling, som den fremgår af vores tidligere svar: 
 

”Man har i lovgivningen specifikt behandlet udbud af de erhvervsgymnasiale uddannelser. I ”Lov om 

ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om 
institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love” i § 2 stk. 2., fremgår det tydeligt, at de 
erhvervsgymnasiale uddannelser kun kan udbydes af institutioner, der gennemfører grundforløb i henhold 
til lov om erhvervsuddannelser, jf. nedenfor.  
§ 2. Stk. 2. Institutioner godkendt efter denne lov eller andre institutioner, der gennemfører grundforløb i 
henhold til lov om erhvervsuddannelser, kan godkendes af undervisningsministeren til at udbyde 
uddannelsen til merkantil studentereksamen og uddannelsen til teknisk studentereksamen.  
Godkendelsen til at udbyde erhvervsuddannelser sker ved en særlig udbudsrunde, med efterfølgende 

behandling og indstilling fra de faglige udvalg inden for de respektive fagområder, hvorefter 

undervisningsministeriet endelig godkender retten til udbud. Der har netop været gennemført en 

udbudsrunde, og der vil gå adskillige år, inden en ny finder sted.” 

I ansøgningen anføres fortsat urigtigt, at det har været undersøgt, om der kunne findes 

samarbejdspartnere, der er godkendt til udbud af hhx. Rungsted Gymnasium har aldrig kontaktet Knord, 

der er langt den største udbyder af hhx i området. Dette er ikke sket, til trods for regionsrådet tidligere 

svar, ligesom vi er bekendt med, at embedsmændene i Regionen har tilbudt Rungsted Gymnasium at 

indkalde parterne til et fællesmøde, hvilket er blevet afvist af Rungsted Gymnasium. Der er således ikke 

forsøgt at etablere et fagligt partnerskab med Knord.  

Konsekvenser for elevoptag på Knord. 

Rungsted gymnasium har i sin ansøgning anført, at man ønsker at rekruttere ansøgere til hhx fra Hørsholm, 

Fredensborg og Rudersdal kommuner. På den baggrund har vi undersøgt antallet af hhx elever på Knord fra 

netop disse kommuner. 

Knord har i alt 309 elever på hhx fra disse kommuner hvilket svarer til ca. 11 – 12 klasser. Vi har 65 elever i 

Hillerød – primært fra Fredensborg kommune og 244 elever på vores afdeling i Lyngby primært fra 

Hørsholm og Rudersdal kommuner. Det årlige optag fra området som Rungsted Gymnasium peger på de vil 

rekruttere fra, er således en klasse i Hillerød og tre klasser i Lyngby. 
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Et udbud på Rungsted Gymnasium vil således få væsentlig indflydelse på Knord. Vi har igennem de senere 

år udbygget og tilpasset vores faciliteter i såvel Hillerød som Lyngby, så det svarer til den fremadrettede 

søgning. En ændring i søgningen på grund af et yderligere udbud, vil således få store konsekvenser for 

Knord. Det vil komme til at berøre eleverne, da det kan betyde, at det kan være vanskeligere at oprette et 

varieret udbud af studieretninger, blive vanskeligere at tilbyde valgfag i et omfang, som vi hidtil har været i 

stand til, ligesom det kan blive nødvendigt at gennemføre yderligere besparelser, der vil påvirke elever og 

medarbejdere. 

Region Hovedstaden har tidligere fået udarbejdet en kapacitetsudredning med udgangspunkt i stx af 

Epinion. Undersøgelsen omfatter flere scenarier og viser bl.a., at der i Nordsjælland vil være et faldende 

børnetal. Kun i Allerød og Rudersdal kommune sker der en svag stigning i befolkningstilvæksten for 15-17 

årige på hhv. 2% og 1%.   

Undersøgelsen ser også på en mulig effekt af erhvervsuddannelsesreformen og konkluderer, at der frem 

mod 2020 sker et fald i søgningen til stx, på baggrund af den demografiske udvikling, samtidig med at 

andelen, der tager EUD, forventes at stige lidt. 

Region Hovedstadens egen kapacitetsudredning peger således ikke på behov for større gymnasiekapacitet i 

Nordsjælland. 

Rungsted Gymnasium anfører også i sin ansøgning, at man sidenhen ønsker at udbyde eux business. Også 

her giver loven ikke adgang til dette, da det kræver en godkendelse på baggrund af en indstilling fra de 

faglige udvalg inden for området. Dette sker via en udbudsrunde, der netop har været afholdt, og som ikke 

finder sted før formentlig om minimum 4 år. 

Vi har til orientering opgjort antallet af eud/eux elever på Knord fra hhv. Hørsholm, Fredensborg og 

Ruderdal kommuner, og de fremgår nedenfor. 

På Knord har vi 65 elever fra kommunerne Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg – 29 på vores afdeling i 

Hillerød og 36 på vores afdeling i Lyngby. 

På den baggrund mener vi ikke, der er behov for yderligere kapacitetsudbygning med hhx i Rungsted – men 

at der i langt højere grad bør være meget større fokus på erhvervsuddannelserne i den nordlige del af 

København – såvel tekniske som merkantile, da tilgangen til disse uddannelser i den nordlige del er 

katastrofal lav, og er den laveste i Danmark. 

Såfremt Regionen ønsker en yderligere uddybning står vi naturligvis til rådighed. 

 

Med venlig hilsen 

Knord 

 

Jes Damsted  René van Laer  Ivar Ørnby 

Bestyrelsesformand Direktør  Uddannelsesdirektør 


