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UDKAST

Region Hovedstadens indstilling om udbud af erhvervsuddannelser
Region Hovedstaden har afgivet sin indstilling til ministeriet om placering af erhvervsuddannelsernes grundforløb 1 og 2 i hovedstadsregionen.
Regionen indstiller i det væsentligste udbydernes ansøgninger positivt, idet vi dog ikke kan støtte følgende tre ansøgninger:





Roskilde Tekniske Skole: GF1 Teknologi, byggeri og transport i Frederikssund –
fordi udbuddet ikke vurderes at tilføre medværdi i forhold til de øvrige udbud,
som samles i Campus Frederikssund
Roskilde Tekniske Skole: GF2 Anlægsgartner i København NV – fordi behovet
vurderes at være dækket med ét udbud i hovedstadsregionen
NEXT Uddannelse København: GF2 Skiltetekniker på Frederiksberg – fordi elevtallet er begrænset og antallet af praktikpladser er stærkt nedadgående

Regionen har i den koordinerende dialog med udbyderne af erhvervsuddannelser forud
for ansøgningsfristen lagt vægt på følgende kriterier, der understøtter erhvervsskolereformen:
 Erhvervsuddannelserne skal tættere på de unge.
 Uddannelsesmiljøerne skal forbedre.
 Sammenhængen mellem grundforløb og relevante hovedforløb skal styrkes.
Region Hovedstaden ser den geografiske placering af erhvervsuddannelserne som et
vigtigt element i virkeliggørelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategis målsætning om flere og dygtigere faglærte, der kan opfylde virksomhedernes behov for
kvalificeret og kompetent arbejdskraft og opnå større livskvalitet.
Det er lykkedes i processen at samle skolerne om etablering af samlokalisering og
campusdannelser i områder, hvor der i dag er langt til en erhvervsuddannelse: Furesø,
Høje Taastrup og Tårnby kommuner. Desuden etableres campusdannelse i Frederikssund og Helsingør med eksisterende og nye tilbud. Det bidrager til, at spredningen af
udbuddet både forbedres og forbliver fagligt og økonomisk bæredygtigt.
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Region Hovedstaden vurderer derfor, at det kommende udbud vil bidrage til at gøre
erhvervsuddannelserne til et attraktivt førstevalg for flere unge, så andelen, der vælger
en erhvervsuddannelse direkte efter 9./10. klasse, øges. Desuden vil campusdannelserne bidrage til, at andelen, der gennemfører den uddannelse, de er startet på, også vil
øges.
Region Hovedstaden vil arbejde for, at det i en næste udbudsrunde bliver muligt at
vurdere udbuddet af erhvervsuddannelser i hele Østdanmark som en helhed. Samarbejdet inden for Greater Copenhagen har allerede sat sine spor i forhold til en større
sammenhæng i erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen, og der efterspørges en tilsvarende større sammenhæng i udbuddet af de faglige uddannelser.
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