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Bilag 1: Opmærksomhedspunkter vedr. udbydernes ansøgninger om udbud af
erhvervsuddannelser fra 1. august 2017

Særlige opmærksomhedspunkter vedr. skolernes ansøgninger
1. Generelt
Udbudsretten er en ret og ikke en pligt. Derfor er det ikke givet, at udbyderne reelt udbyder alle de grundforløb (eller hovedforløb), de opnår ret til
at udbyde.
2. Frederikssund
Roskilde Tekniske skole ansøger om at udbyde GF1 inden for Fødevarer og
GF1 inden for Teknologi. Det giver sammenstød med ESNord GF1 inden
for Teknologi. Administrationen vurderer, at et udbud fra RTS om GF1
Teknologi ikke giver øget værdi i forhold til den øgede konkurrence om
eleverne, og anbefaler derfor, at denne ansøgning ikke støttes.
3. København - Glostrup
Roskilde Tekniske Skole, RTS, ansøger om GF2 Anlægsgartner på Titangade KBH N, hvilket giver sammenstød med NEXT’s udbud af GF2 Anlægsgartner på Fabriksparken, Glostrup. Det er nyt for begge skoler at ansøge om GF2 Anlægsgartner i hovedstadsregionen. RTS havde, ifølge ministeriet, et stabilt antal årselever på hovedforløbet i hhv. 2012, 2013 og
2014: 89,3, 85,8 og 88,9. Administrationen vurderer, at der er grundlag for
ét udbud af GF2 Anlægsgartner i hovedstadsregionen, og anbefaler, at
NEXT’s ansøgning støttes.
4. København – TEC versus NEXT
TEC angiver i deres ansøgning er der er sammenstød mellem deres og
NEXT’s ønsker om udbud af GF2 til tre tekniske uddannelser: Elektriker,
Murer og Skiltetekniker. Ministeriet har udsendt oplysninger om elevtal,
herunder for de tre uddannelser på TEC, men uddannelserne fremgår ikke
af ministeriets oversigt for NEXT (KTS og CPH WEST). Vores egne tal er
alene opgjort på hovedområder.
1. TEC udbyder GF2 elektriker fire steder og forventer at samarbejde
med NEXT om fortsat udbud i Ishøj. NEXT udbyder yderligere

GF2 Elektriker i KBH N. På hovedforløbet til elektriker har TEC i
årene 2012, 2013 og 2014 haft følgende antal årselever: 198,4,
196,9 og 202,5. Administrationen vurderer, at behovet for elektrikere vil være stigende, og anbefaler derfor, at alle udbud af GF 2
Elektriker støttes.
2. Begge skoler ansøger om et udbud af GF2 Skiltetekniker i hhv.
Gladsaxe og Frederiksberg. På hovedforløbet til Skiltetekniker har
TEC i årene 2012, 2013 og 2014 haft følgende antal årselever: 22,3,
31,4 og 34,6. Til gengæld er antallet af årselever i praktikcenteret
samtidigt steget fra 77,4 til 115,9 årselever. Administrationen vurderer derfor, at elevtallet er begrænset, og antallet af praktikpladser
er stærkt nedadgående. Derfor anbefales det alene at støtte udbuddet
af GF2 Skiltetekniker i Gladsaxe (TEC).
5. Vestegnen
DEKRA AMU Center ansøger om nyt udbud af en række chaufføruddannelser i Brøndby. UCPlus A/S ansøger om fortsat udbud af buschaufføruddannelsen i Ballerup.
6. Bornholm
Professionshøjskolen UCC, der bl.a. har pædagoguddannelsen, ansøger om
udbud af GF2 PAU både på Bornholm og i København V. Det giver sammenstød med Sundhedsskolen Bornholm i Rønne og med SOPU, der fremover udbyder GF 2 til både PAU og SOSU i Skelbækgade i Kbh V. UCC
havde 2012 – 2014 et stabilt antal årselever på PAU hovedforløbet på
161,5, 165,4 og 169,6 årselever. De har ikke eksisterende udbud på Bornholm, men angiver i ansøgningen, at udbuddet på Bornholm flytter sammen
med Campus Bornholm i 2017/18. Administrationen vurderer, at udbuddet
på Bornholm skal besluttes ud fra en faglig vurdering af ministeriet, hvorfor det indstilles at støtte begge ansøgninger om GF2 PAU i Rønne.
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