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BILAG 4 

Til: Erhvervs- og vækstudvalget, forretningsudvalget samt regions-

rådet 

Notat om nye uddannelsessteder (hf, htx og hhx) 

Administrationen har modtaget ansøgninger om 15 nye uddannelsessteder i efteråret 

2016. Til brug for den politiske behandling af disse ansøgninger har administrationen 

udarbejdet dette notat, der klarlægger de faglige vurderinger, der ligger til grund for 

administrationens anbefalinger. Notatet supplerer de oplysninger, der er fremsendt 

med ansøgningerne til den tidligere regerings Ministerie for Børn, Undervisning og 

Ligestilling. 

 

Ansøgningerne om nye uddannelsessteder 

Administrationen har fået ansøgninger om hf på følgende nye uddannelsessteder: 

 
Kommune / 

Skole 

Erhvervsskolen 

NEXT 

Ansøger godkendelse 

af HF på følgende 

adresser 

Erhvervsskolen TEC 

Ansøger godkendelse af 

HF på følgende adresser 

VUC Lyngby 

På TEC i Ballerup 

Ansøger godkendelse 

af HF på følgende 

adresser 

Handelsskolen Niels 

Brock 

Ansøger godkendelse af 

HF på følgende adresser 

Gribskov Gymnasi-

um 

Ansøger godkendelse 

af HF på følgende 

adresse 

Ballerup  Baltorp Gymnasium, 

Baltorpvej 20A, 2750 

Ballerup 

 

 

Telegrafvej 9, 2750 

Ballerup 

  

Ishøj Sydkysten Gymnasi-

um, Vejlebrovej 65 i 

Ishøj 

 

Frederiksberg Københavns Medie-

gymnasium, 

Julius Thomsens Gade 

5 på Frederiksberg 

Stæhr Johansens Vej  5-

7, 2000 Frederiksberg. 

 

Julius Thomsens Plads 

10, 1925 Frederiksberg 

Niels Brock, Handels-

gymnasiet JTP, Julius 

Thomsens Plads 6, 1925 

Frederiksberg C 

Gribskov  Østergade 52, 3200 

Helsinge 

København Sukkertoppen Gymna-

sium, Carl Jacobsens 

Vej 25, 2500 Valby 

  Nørre Voldgade 34, 

1358 København K 

 

Vibenshus Gymnasi-

um, Jagtvej 163 2100 

København Ø 

Kultorvet 2, 1157 Kø-

benhavn K 

Linnésgade 2, 1361 Kø-

benhavn K 
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Derudover har administrationen modtaget ansøgninger om  

• Hhx på Albertslund Gymnasium fra NEXT  

• Htx på Frederikssund Gymnasium fra Erhvervsskolen Nordsjælland 

 

Befolkningsudvikling 

Epinions ”Kapacitetsudredning for stx”, som er udarbejdet for Region Hovedstaden i 

oktober 2016, peger på, at befolkningsudviklingen i regionen betyder, at der frem mod 

2025 kommer væsentlig flere unge i aldersgruppen 15-17 år. Især i Københavns og 

Frederiksberg kommuner forventes en væsentlig befolkningstilvækst i aldersgruppen. 

Der er dog dele af regionen, hvor der forventes en tilbagegang i antallet af 15-17-årige 

– det gælder særligt Albertslund, Ballerup, Furesø, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs 

og Hørsholm kommuner.  

 

Søgning og nuværende kapacitet på hf 

Den tidligere regering har fremsat et udspil til en gymnasiereform, som betyder, at det 

fremover vil blive muligt at søge hf direkte fra 9. klasse. Det tidligere Ministerium for 

Børn, Undervisning og Ligestilling har i flere sammenhænge understreget, at det ikke 

forventes, at der vil komme flere ansøgninger til hf som følge af reformen idet det er 

imod hensigten. Dette påpeges også i en række af de indkomne høringssvar. 

 

I alle fire forpligtende samarbejder i regionen er der ledig hf-kapacitet. Den er primært 

koncentreret på voksenuddannelsescentrene, men der er også ledig kapacitet på en 

række gymnasier. Flere af de indkomne høringssvar peger på, at en række gymnasier 

med eksisterende hf-udbud udvider kapaciteten det kommende skoleår. Kapaciteten på 

hf er derfor tilstrækkelig til at optage alle ansøgere på toårigt hf, også selvom der skul-

le være øget søgning i 2017. 

 

Uddannelsesdækning: kapacitet i forhold til søgefrekvenser og transporttid 

Region Hovedstaden fik i september 2013 Epinion og Pluss Leadership til at udarbej-

de en rapport om ”Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Re-

gion Hovedstaden”. Rapporten konkluderede, at den gennemsnitlige rejsetid er meget 

forskellig alt efter hvilken gymnasial uddannelse, der er tale om. De korteste rejsetider 

findes til stx, mens der generelt er længere til hf, og længst til hhx og htx. 

 

1. Hf 

Andelen af ansøgere til hf er relativt lav sammenlignet med stx. Den gennemsnitlige 

rejsetid til nærmeste hf-uddannelse er relativ lav i de fleste kommuner. I 23 ud af 29 

kommuner er den gennemsnitlige rejsetid under 30 minutter, og i 11 ud af 29 kommu-

ner er den under 20 minutter. I Gribskov kommune er den gennemsnitlige rejsetid til 

hf over 30 minutter, og i Ishøj er den på 26-30 minutter. 
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Vurdering af ansøgningerne om nye hf uddannelsessteder 

Under hensyntagen til uddannelsesdækning, transporttid, søgemønstre og kapacitet 

indstiller administrationen, at regionsrådet indstiller til Undervisningsministeriet, at 

ansøgningen om hf på Gribskov Gymnasium imødekommes samt at regionsrådet ikke 

afgiver indstilling vedr. hf på Sydkystens Gymnasium i Ishøj. De øvrige ansøgninger 

om nye hf-uddannelsessteder indstilles ikke til regionsrådets anbefaling. 

 

• Helsinge 

Gribskov Gymnasium, Østergade 52, 3200 Helsinge  
Den gennemsnitlige rejsetid til hf er over 30 minutter med kollektiv transport. Som 

det fremgår af kort 4 ovenfor, er rejsetiden blandt de længste i regionen. I Grib-

skov kommune er der kun ét ungdomsuddannelsestilbud (stx på Gribskov Gymna-

sium), og kommunen ligger på 7. pladsen i regionen i opgørelser over, hvor fær-

rest unge søger ungdomsuddannelser. Desuden har Arbejderbevægelsens Er-

hvervsråd1 i 2014 dokumenteret, at Gribskov kommune er blandt de, der har fær-

rest mønsterbrydere i landet, idet kun 37-50 % af børn af ufaglærte forældre gen-

nemfører en ungdomsuddannelse, inden de er 25 år. Den store gruppe unge, der 

ikke får en ungdomsuddannelse, er også i fokus i Gribskov kommunes Beskæfti-

gelsesplan 2016, hvoraf det fremgår, at kommunen vil fokusere på at skabe større 

sammenhæng mellem de omkringliggende ungdomsuddannelser og øvrige tiltag 

rettet mod de unge.2Borgmesteren i Gribskov kommune anbefaler, at der oprettes 

hf i Helsinge. 

 

                                                      
1
 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ”Fattigdom mærker børns fremtid”, 2014 (s. 50-52). 

2
 Gribskov kommune, ”Beskæftigelsesplan 2016”,  (s.5). 
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Administrationen bemærker, at der af netop disse årsager blev oprettet hf på Fre-

derikssund Gymnasium i 2014. Erfaringerne viser, at det har givet en positiv ud-

vikling i antallet af mønsterbrydere i området. 

 

Frederiksværk Gymnasium og HF bemærker i sit høringssvar, at hf på Gribskov 

Gymnasium vil være med til at sikre ungdomsuddannelsernes geografiske spred-

ning i regionen, og at etablering af hf har stor betydning for fastholdelsen af ele-

ver, der er frafaldstruede. Desuden har det for institutionen stor betydning at ud-

byde både stx og hf, fordi det understøtter et bredt udbud af valgfag for eleverne. 

 

HF & VUC Nordsjælland og Frederiksborg Gymnasium og HF bemærker i deres 

samlede høringssvar, at hf på Gribskov Gymnasium vil øge en allerede for stor 

kapacitet på hf i Nordsjælland. Det bemærkes, at dette kan betyde, at søgningen til 

begge institutioner vil falde, og at det generelt er svært at skabe et attraktivt hf-

uddannelsesmiljø med 1-2 klasser pr. årgang. Hf-reformen vurderes at forstærke 

dette, fordi institutionerne skal udbyde forskellige fagpakker, der skal sikre valg-

muligheder for eleverne. 

 

Administrationen vurderer, at en hf-uddannelse i Helsinge vil gavne variationen i 

kapaciteten og understøtte et øget uddannelsesniveau i forhold til andre målgrup-

per end den typiske stx-ansøger. 

 

• Ishøj  

Sydkysten Gymnasium, Vejlebrovej 65 i Ishøj (NEXT) 

I Ishøj udbyder NEXT en bred vifte af ungdomsuddannelser inden for både de 

gymnasiale ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelserne. Den gennemsnitlige 

rejsetid til hf i Ishøj kommune er26-30 minutter. I sin rapport fra 2014 har Arbej-

derbevægelsens Erhvervsråd dokumenteret, at Ishøj kommune er blandt de, der 

har flest mønsterbrydere i landet, idet 60-80 % af børn af ufaglærte forældre gen-

nemfører en ungdomsuddannelse inden de er 25 år3. Ishøj kommune har en meget 

lille gruppe unge i alderen 15-17 år, idet den er fjerdemindst blandt gruppen af 

15-17-årige i alle 28 sjællandske kommuner i Region Hovedstaden i 20164 og for-

ventes at være blandt de mindste også i fremadrettet. 

 

I sit høringssvar påpeger det forpligtende samarbejde Vest, at der generelt er en 

overkapacitet på hf på Vestegnen, og at kapaciteten vil øges yderligere, når Høje 

Taastrup Private Gymnasium etablerer hf fra 2017. Mange ansøgere rejser til Re-

gion Sjælland for at tage hf. 

 

På baggrund af nuværende søgemønstre er det vanskeligt for administrationen at 

vurdere, om søgningen til hf i Ishøj vil være tilstrækkelig, mens det står klart, at 

transporttiden til hf vil forbedres af en hf-uddannelse. Administrationen anbefaler 

                                                      
3
 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ”Fattigdom mærker børns fremtid”, 2014 (s. 50-52). 

4
 Befolkningstal er hentet fra Danmarks Statistik. Bornholm er ikke medregnet i denne sammenhæng. 
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derfor, at regionsrådet ikke afgiver indstilling til Undervisningsministeriet om hf i 

Ishøj. 

 
• Ballerup 

Baltorp Gymnasium, Baltorpvej 20A i Ballerup (NEXT) samt Telegrafvej 9 i Bal-

lerup (VUC Lyngby)  
I Ballerup er der adgang til både stx, hhx, htx og eud. Den gennemsnitlige rejsetid 

til hf er 21-25 minutter, og der er flere hf-uddannelser inden for denne afstand.  

 

Det Forpligtende Samarbejde Centrum bemærker i sit høringssvar, at ansøgnin-

gerne om hf i Ballerup bør ses i sammenhæng med det vigende befolkningstal i 

området og anbefaler, at ansøgningerne ikke imødekommes. 

 

På baggrund af nuværende søgemønstre vurderer administrationen, at hf i Balle-

rup vil påvirke kapaciteten på hf bl.a. på Herlev Gymnasium & HF og Egedal 

Gymnasium & HF negativt. Sidstnævnte blev markant påvirket, da der blev givet 

tilladelse til hf på Frederikssund Gymnasium i 2014, og en yderligere negativ på-

virkning af kapaciteten som følge af nye uddannelsessteder i nærheden kan få 

markant negative konsekvenser for udbuddet af hf i Egedal kommune. 

 

Administrationen anbefaler derfor ikke, at regionsrådet indstiller til Under-

visningsministeriet, at ansøgningen imødekommes. 

 

• København og Frederiksberg 

Københavns Mediegymnasium, Julius Thomsens Gade 5 på Frederiksberg 

(NEXT) 

Stæhr Johansens Vej 5-7 på Frederiksberg (TEC) 

Julius Thomsens Plads 10 på Frederiksberg (Niels Brock) 

Niels Brock, Handelsgymnasiet JTP, Julius Thomsens Plads 6 på Frederiksberg C 

(Niels Brock) 

Nørre Voldgade 34 i København K (Niels Brock) 

Kultorvet 2 i København K (Niels Brock) 

Linnésgade 2 i København K (Niels Brock) 

Sukkertoppen Gymnasium, Carl Jacobsens Vej 25 i Valby (NEXT) 

Vibenshus Gymnasium, Jagtvej 163 på København Ø (NEXT) 

I Københavns Kommune er den gennemsnitlige transporttid til hf 15-20 minutter, 

og i Frederiksberg kommune er den under 15 minutter. Hf-uddannelserne ligger 

således ganske tæt. Flere af de ansøgte uddannelsessteder ligger inden for få mi-

nutters gang af hinanden og eksisterende hf-uddannelsessteder.  

 

Det forpligtende samarbejde i Centrum bemærker i sit høringssvar, at der med 

nye udbydere vurderes at være en alvorlig risiko for at udtynde de nærliggende 

eksisterende hf-uddannelser og dermed ikke få det fulde udbytte af de meget vel-

fungerende hf-uddannelsesmiljøer i Centrum. Især fremhæves det, at det virker 
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påfaldende og uhensigtsmæssigt, når specielt Niels Brock ønsker fem nye hf-

uddannelsessteder placeret inden for en meget lille radius i Centrum. 

 

TEC bemærker i sit høringssvar, at det ikke er hensigtsmæssigt med en kraftig ud-

videlse af hf-tilbuddet og at vejen frem for nye hf-uddannelser bør være et forplig-

tende samarbejde mellem nuværende udbydere af hf og interesserede erhvervssko-

ler. Det sidste synspunkt deles af Handelsskolen K Nord. 

 

København Syd HF & VUC bemærker vedrørende ansøgning om hf på Sukkertop-

pen Gymnasium, at institutionen tidligere har fået afslag på at udbyde hf ved Ny 

Ellebjerg Station af hensyn til omkringliggende hf-uddannelser. I 2016 havde Kø-

benhavn Syd HF & VUC ledig kapacitet både i Hvidovre og på Amager.  

 

Idet der er tilstrækkelig kapacitet til at optage alle ansøgere til hf i dag, vurderer 

administrationen, at kapaciteten på hf på institutioner i nærheden af de ansøgte 

uddannelsessteder vil blive påvirket negativt. Administrationen anbefaler derfor 

ikke, at regionsrådet indstiller, at Undervisningsministeriet imødekommer ansøg-

ningen. 

 

2. Hhx 

Søgningen til hhx er størst i de vestlige kommuner (Frederikssund, Høje-Taastrup, Is-

høj og Vallensbæk). Godt en fjerdedel af de unge i disse kommuner, som går på hhx, 

har valgt et uddannelsessted i Region Sjælland, men hovedparten søger en hhx-

uddannelse i Region Hovedstaden. Den gennemsnitlige rejsetid til hhx er relativt høj 

sammenlignet med stx og hf. 

 

 
 

Vurdering af ansøgningen om nyt hhx-uddannelsessted 
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Under hensyntagen til uddannelsesdækning, transporttid, søgemønstre og kapacitet 

indstiller administrationen, at regionsrådet indstiller, at Undervisningsministeriet imø-

dekommer ansøgningen om hhx på Albertslund Gymnasium.  

 

• Albertslund Gymnasium (NEXT) 
Den gennemsnitlige rejsetid til andre hhx-uddannelser i Region Hovedstaden er 

over 30 minutter. Søgningen til hhx i Albertslund kommune er på 11-15 %, og i 

Høje-Taastrup kommune på 16-20 %. I dag rejser en del elever fra Vestegnen til 

Region Sjælland for at tage en hhx-uddannelse. Et hhx-uddannelsessted i Alberts-

lund vil give muligheden for at tage uddannelsen lokalt. NEXT anfører i sin an-

søgning, at der skal bygges et nyt Vestskoven Gymnasium, som samler NEXT’s 

uddannelser i Albertslund og skaber et moderne, tidssvarende læringsmiljø og et 

alsidigt studiemiljø, hvor flere uddannelsesretninger samles. 

 

Erhvervsskolen K Nord stiller sig i sit høringssvar positiv overfor at hhx udbydes 

på Albertslund Gymnasium. 

 

Administrationen bemærker, at der i en årrække har været ledig kapacitet på både 

stx, hf og htx på Albertslund Gymnasium samt at befolkningsfremskrivninger ikke 

giver anledning til at forvente et stigende befolkningsgrundlag. De omkringlig-

gende hhx-uddannelser i Ishøj og Ballerup hører begge under NEXT, og det sam-

me gælder stx, hf og htx på Albertslund Gymnasium. Administrationen har ikke 

grundlag for at vurdere, hvordan et nybygget gymnasium vil påvirke søgningen til 

uddannelserne. 

 

 

3. Htx 

Søgningen til htx er relativt høj i Vestegnskommunerne og i Allerød kommune. De 

unge på Vestegnen har generelt et mere varieret søgemønster til ungdomsuddannelse 

idet søgningen spreder sig over alle fire gymnasiale uddannelser (stx, hf, htx og hhx). 

Den gennemsnitlige rejsetid til htx er relativt høj i forhold til stx og hf. I 13 ud af 29 

kommuner i regionen er der gennemsnitligt mere end 30 minutters rejsetid til nærme-

ste htx-uddannelse.  

 



   Side 8  

 

 
 

Vurdering af ansøgningen om nyt htx-uddannelsessted 

Under hensyntagen til uddannelsesdækning, transporttid, søgemønstre og kapacitet 

anbefaler administrationen, at regionsrådet indstiller overfor Undervisningsministeriet, 

at ansøgningen om htx på Frederikssund Gymnasium imødekommes.  

 

• Frederikssund Gymnasium (Erhvervsskolen Nordsjælland) 
Den gennemsnitlige rejsetid til htx i Frederikssund og omkringliggende kommuner 

er over 30 minutter, og det vil derfor gavne uddannelsesdækningen, hvis der pla-

ceres en htx-uddannelse i Frederikssund. Der har tidligere (2010-11) været et 

kortvarigt udbud af htx i Frederikssund, som blev lukket pga. økonomiske vanske-

ligheder.  

 

Erhvervsskolerne K Nord, TEC samt NEXT stiller sig i deres høringssvar positive 

overfor at htx udbydes på Frederikssund Gymnasium. 

 


