
Beslutningssag: Høring vedr. etablering af ekstra teknisk gymnasium i 
København 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

Københavns Tekniske Skole (KTS) ønsker at udbyde endnu et teknisk gymasium (htx) i København. De har i dag 
udbud på to andre adresser i København. KTS vurderer, at der er behov for et ekstra udbud, da de hvert år må 
afvise flere ansøgere til et af deres eksisterende udbud af htx samt at antallet af unge stiger i København og 
Frederiksberg de næste år. Endvidere ser de en øget efterspørgsel efter nye kompetencer, hvor de 
naturvidenskabelige fag bliver suppleret med humanistiske fag. Endelig ser de muligheder for at styrke 
uddannelsesmiljøet på den nye adresse (Julius Thomsens Gade på Frederiksberg), hvor der idag også udbydes 
erhvervsuddannelser. 
  
Regionsrådet skal ifølge lovgivningen afgive en indstilling til Undervisningsministeren, når en uddannelsesinstitution 
ønsker at etablere en uddannelse på et nyt sted. 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at erhvervs- og vækstudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet 
anbefaler: 
  
at efterkomme Københavns Tekniske Skoles ønske om at etablere et htx gymnasium på Julius Thomsens 
Gade på Frederiksberg med henblik på at styrke variationen i uddannelsesudbuddet i området. 

SAGSFREMSTILLING 

I Region Hovedstadens vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er det et centralt rammevilkår at sikre virksomhederne 
adgang til en kompetent arbejdsstyrke til gavn for vækst og arbejdspladser i virksomhederne og til gavn for 
borgernes beskæftigelsesmuligheder og livskvalitet. Knap 40 % af de rekrutterende virksomheder i regionen melder 
om mangel på faglærte og specialiserede medarbejdere. Det er derfor centrale mål i ReVUS, at flere får en 
erhvervsuddannelse samt at sikre flere talenter. Regionsrådet har endvidere besluttet på møde i februar 2014 at 
styrke uddannelsesdækningen på de erhvervsgymnasiale uddannelser - herunder htx (højere teknisk eksamen). 
  
Ansøgning fra KTS - efterspørgsel efter medie- og kommunikationsuddanelser samt styrket campusmiljø 
KTS ansøgning om at etablere et htx i København, konkret på Julius Thomsens Gade, begrundes med et øget 
uddannelsesbehov som følge af den generelle stigning i ansøgerne til gymnasierne i Region Hovedstaden samt et 
øget antal unge i regionen i de kommende år. Endvidere vurderer de, at der er en efterspørgsel blandt unge efter 
uddannelser, der kombinerer naturvidenskabelige fag på htx med mere humanistiske fag indenfor medie og 
kommunikation. 
  
Konkret er medieuddannelserne beskåret på erhvervsuddannelserne (EUD) vha. ministerielt fastsatte kvoter. Det 
betyder også, at udbuddet af den type erhvervsuddannelser, der også udbydes på adressen i Julius Thomsens 
Gade, bliver reduceret. Konsekvensen heraf er, at de unge får vanskeligere ved at vælge den type uddannelser, selv 
om de unge efterspørger den, ifølge KTS.  
  
Samtidig anfører KTS, at arbejdsgiverne inden for medieområdet i stigende grad ansætter personer med 
videregående uddannelser. KTS vil derfor med htx skærpe fokus på de videre uddannelsesmuligheder inden for 
medieproduktion.  
  
Endelig vil der med udbud af både htx-gymnasier og erhvervsuddannelser på samme adresse etableres et stærkere 
uddannelsesmiljø for de unge, ligesom KTS' erhvervsuddannelser og htx-gymnasier kan fortsætte det eksisterende 
faglige samarbejde mellem de tekniske og mere humanistiske/kommunikative fag. KTS samarbejder aktuelt også 
med TV2 Lorry og Ørestaden Gymnasium om det felt. Ønsket er at skabe sammenhæng i fagene byggeri, energi, 



design og produktion. 
  
Fakta  
Det fremgår af KTS' ansøgning, at KTS allerede i dag udbyder htx to steder. Søgningen til disse er steget med 150 
elever på fem år, særligt til deres udbud i Valby (Sukkertoppen), mens søgning til Østerbro er stabil. Sidste år afviste 
KTS 100 ansøgere til htx i Valby. De afviste blev henvist til TEC på Frederiksberg, til KTS' htx på Østerbro og til 
almene gymnasier. Ambitionen er at etablere en gymnasieafdeling med 5-7 spor. 
  
Skolen ligger placeret tæt på Forum Metrostation og flere buslinjer. Det kan give en god transporttid for elever 
bosiddende på bl.a. Amager og København v/Enghave, som gymnasiet forventer at tiltrække elever fra, og som 
forventes at opleve en kraftig befolkningsvækst de næste år. 
  
Høring af andre uddannelsesinstitutioner 
KTS har sendt deres ønske om etablering af htx i høring hos de omkringliggende erhvervsgymnasier. CPH West i 
Ishøj noterer i høringssvaret, at man bør være opmærksom på, hvordan tendensen med, at flere unge søger til byen 
for at tage en ungdomsuddannelse påvirker søgningen til de mere yderligt liggende gymnasier. TEC på 
Frederiksberg er bekymrede over et nyt htx udbud på Frederiksberg. TEC er selv i færd med at opruste afdelingen 
på Frederiksberg og er bekymrede for, at et nyt udbud fører til to mindre stærke htx frem for et stærkt tilbud.  
  
De almengymnasiale skoler som tilbyder studentereksamen og højere forberedelseseksamen bemærker generelt, 
at et nyt uddannelsessted bør være betinget af et tydeligt behov og kun tildeles, hvor der ikke er eksisterende udbud 
af samme type, der dækker det lokale behov. Konkret bemærker skolerne om en medieprofil på det tiltænkte nye 
tekniske gymnasium, at særligt Ørestad Gymnasium med sit fagudbud i vid udstrækning dækker dette behov, og at 
Frederiksberg Gymnasium hvert år har 2 klasser med mediefag i studieretningen. De almengymnasiale skoler 
bemærker i øvrigt, at de ikke forventer at få vanskeligheder med at finde plads til alle stx og hf elever og hvert år er 
lykkedes hermed. 
  
Administrationens vurdering og indstilling 
Region Hovedstaden arbejder for ekspansive vidensmiljøer, bedre ungdomsuddannelsesmiljøer og bedre 
tilgængelighed til erhvervsuddannelser. Formålet er at opnå flere talenter og flere faglærte til gavn for vækst og 
udvikling i regionen. 
  
Der er i dag et udbud af offentlige almene gymnasier (stx) 35 steder i Region Hovedstaden, mens der er 10 udbud af 
htx og 8 udbud af hhx (handelsgymnasier). Der er således langt færre udbud og også langt færre elever på de 
erhvervsgymasiale uddannelser end på de almene gymnasier, hhv. godt 3.600 elever og knap 13.000. 
  
Administrationen vurderer, at der på det foreliggende grundlag og på den helt korte bane ikke er behov for ekstra 
kapacitet på htx, da de eksisterende htx tilbud kan optage alle elever, herunder de elever, der ikke får plads på htx i 
Valby. Administrationen vurderer dog, at et udbud af htx på Julius Thomsens gade vil: 

l styrke variationen i uddannelsesdækning og bl.a. forbedre uddannelsesmiljøet på KTS i Julius Thomsens 
Gade.  

l bidrage til at skabe et campus med både htx gymnasium og erhvervsuddannelser, der ligger samme sted.  

l få flere til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse, og ikke mindst skabe attraktive 
erhvervsuddannelsesmiljøer. Det kan understøtte regionens målsætning om flere, dygtigere faglærte.  

l reducere transporttiden til htx for elever på Enghave og Amager en anelse. (Transporttiden til 
erhvervsuddannelserne reduceres ikke herved). 

l bidrage til arbejdsmarkedets efterspørgsel efter bredere kompetencer, her en kombinationen af 
naturvidenskabelige fag med kommunikative fag. Det kan bl.a. understøtte efterspørgslen inden for kreativ og 
smart vækst. 



Administrationen vurderer samlet, at et ekstra tilbud vil styrke uddannelsesmulighederne for de unge, idet der kan 
skabes et mere varieret uddannelsesudbud. 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. 

KOMMUNIKATION 

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. 
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Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. november 2015 og regionsrådet 17. november 2015. 
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