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Ansøgning om etablering af en HHX-uddannelse på Rungsted Gymnasium  

Rungsted Gymnasium søger hermed om tilladelse til at udbyde HHX på skolen fra skoleåret 

2017/2018, dvs. at det skal med i udbuddet i efteråret 2017.  

Ansøgning sker med baggrund i følgende passus fra forliget af 3. juni 2016 om de gymnasiale 

uddannelser: 

”I områder, hvor det sandsynliggøres, at der mangler et erhvervsgymnasialt udbud, kan 

skolesamarbejder og udlagt undervisning være en vej til at få oprettet nye udbudssteder. 

Egentlige nye udbudssteder kan også komme på tale”. 

Vi er naturligvis klar over, at lovgivningen på området stadig indebærer, at udbud af HHX skal ske 

som en udlægning fra en institution, der i forvejen er godkendt til at varetage HHX-uddannelsen. 

Når vi alligevel søger om mulighed for at udbyde HHX-uddannelsen sker dette af tre grunde: 

For det første – jf. nedenfor – er det skolens vurdering, at der er et stort behov for en HHX-

uddannelse i området. 

For det andet har det ikke været muligt at finde en eksisterende institution, der har ønsket at 

udlægge en HHX-uddannelse på Rungsted Gymnasium.  Der er således opstået den situation, at 

den politiske intention om at styrke de erhvervsgymnasiale uddannelser, ikke mindst i områder, 

herunder Rungsted/Hørsholm-området, hvor der mangler et sådan de facto ikke kan lade sig gøre. 

For det tredje vil vi pege på, at der i gymnasieforliget nævns¨, at egentlige nye udbudssteder kan 

komme på tale. 

 

 



Forløbet frem til ansøgningen 

Inden selve sagsfremstillingen skal det oplyses, at borgmester Morten Slotved, Hørsholm 

Kommune og undertegnede i efteråret 2015 kontaktede Undervisningsministeren vedr. et udbud 

af HHX.  

I forlængelse af dette blev der primo januar 2016 afholdt møde med Undervisningsministeriets 

embedsmænd. På dette møde var der en positiv tilkendegivelse af mulighederne, men det blev 

også præciseret, at det inden for den nuværende lovgivning er nødvendigt at finde en 

samarbejdspartner, der allerede er godkendt som udbyder af HHX, og som kan indgå i 

samarbejdet om at etablere en HHX-uddannelse på Rungsted. 

Det har siden da været undersøgt, om der kunne findes en samarbejdspartner, der er godkendt 

som udbyder af HHX, og som ville være interesseret i at indgå i et samarbejde om etablering af en 

HHX-uddannelse på Rungsted Gymnasium. Disse forhandlinger har ikke båret frugt, hvorfor 

Rungsted Gymnasium nu vil ansøge ministeriet om at oprette et campus på Rungsted Gymnasium 

med både STX og HHX. På sigt kunne det også overvejes, om der også skulle udbydes en EUX-

uddannelse i forbindelse med en sådan campus. 

 

Baggrunden for ansøgningen 

Rungsted/Hørsholm-området er karakteriseret ved en meget høj overgangsfrekvens til de 

gymnasiale uddannelser (godt 70%), hvoraf langt hovedparten er til STX. Ca. 8 % går til HHX i 

Hørsholm Kommune, hvilket er en andel, vi ønsker at udvide. I nabokommunerne Rudersdal og 

Fredensborg er andelen af de unge, som søger HHX hhv. ca. 5 % og ca. 6% (9. klasse). Dertil 

kommer, at ca. 15% af 10.klasse-eleverne i Fredensborg Kommune søger HHX. Der er således 

allerede nu et elevgrundlag for en HHX-uddannelse i Rungsted, men der er også basis for en øget 

søgning til HHX-uddannelsen. 

 

De nærmeste HHX-institutioner er placeret i Lyngby, Hillerød og Helsingør med deraf følgende 

relativ lang transporttid for de unge, der ønsker en erhvervsgymnasial uddannelse.  

 

I absolutte tal søgte ca. 40 elever fra Hørsholm Kommune, den nordlige del af Rudersdal 

Kommune samt den sydlige del af Fredensborg Kommune HHX i skoleåret 2015/2016. En uofficiel 

rundspørge i de klasser på Rungsted Gymnasium, som p.t. går på vores økonomilinjer har mellem 

1/3 og 1/2 tilkendegivet, at de ville have søgt HHX, hvis det havde ligget i nærheden af deres 

bopæl, dvs. i Rungsted. Det er således vurderingen, at det nuværende 10-spors STX gymnasium vil 

kunne udvikle sig til et gymnasium med 9 STX spor og 2 – 3 HHX spor. Man må også forvente en 

generel større interesse for HHX-uddannelsen, når den geografisk bliver placeret i Rungsted og 

dermed kan nås af rigtig mange elever. 

 

Interessen for det merkantile område ses også på den store interesse, der er for fag som 

erhvervsøkonomi og innovation. Begge fag er meget populære valgfag på Rungsted Gymnasium. 

 



En yderligere indikator på, at unge i området er meget interesserede i det erhvervsrettede område 

er, at rigtig mange elever efter endt studentereksamen på Rungsted Gymnasium fortsætter deres 

uddannelse på CBS, dvs. den mere erhvervsrettede del af de videregående uddannelser (ca. ¼ af 

samtlige studenter på en årgang). 

 

En HHX-uddannelse i Rungsted kan tiltrække unge fra et relativt stort område: Hørsholm 

Kommune, den nordlige del af Rudersdal Kommune samt den sydlige del af Fredensborg 

Kommune, alt sammen områder, hvor der ellers er langt til en HHX-uddannelse. 

 

Det er således opfattelsen, at der vil bære en solid basis for en HHX-afdeling på mindst to spor på 

Rungsted Gymnasium. Det er naturligvis vigtigt, at der en vis volumen på en HHX-afdeling, så der 

er et fornuftigt udbud af studieretninger og valgfag.  

 

 

Sikring af HHX-faglighed 

 

Det er naturligvis vigtigt, at der i forbindelse med etablering af en HHX-uddannelse på Rungsted 

Gymnasium sikres en stærk HHX-faglighed på den nye HHX-uddannelse i Rungsted. Konkret skal 

dette ske på følgende måder: 

 

• Lærersamarbejde med andre HHX-institutioner i form af udveksling af lærere og fælles 

kompetenceudvikling for de involverede lærere. Dette gælder ikke mindst områder inden 

for innovation og virksomhedssamarbejde. 

• Samarbejde på ledelsesniveau om sikring af løbende kvalitetsudvikling og evaluering af 

resultaterne på HHX-uddannelsen 

 

Det skal i denne sammenhæng understreges, at Rungsted Gymnasium allerede i dag har en stærke 

kompetencer inden for det merkantile område og innovation, bl.a. en cand. merc. med 

undervisningserfaring i erhvervsøkonomi og markedsføring, en engelsklærer med mange års 

erfaring fra HHX samt en lærer i erhvervsøkonomi og innovation med næsten 30 års erfaring i 

internationalt erhvervsliv. Vi mener med andre ord at have en række lærerkompetencer, der kan 

være grundlagt for en stærk HHX-profil på skolen. Dertil kommer den meget stærke placering af 

økonomi-studieretningerne på skolen med et omfattende samarbejde mellem fx erhvervsøkonomi 

og matematik.  

 

Der skal desuden peges på, at Rungsted Gymnasium er ved at etablere et netværk med 

omkringliggende virksomheder, f.eks. DHI, Velux, Mannaz og IBM. HHX vil kunne styrke 

samarbejdet med disse virksomheder. 

 

Rungsted Gymnasium har meget stærke kompetencer inden for engelsksproget undervisning. Det 

vil derfor være naturligt, at en af de studieretninger, der udbydes, kunne være delvis 

engelsksproget, evt. kombineret med studieophold i udlandet. Endelig har vi stærke kompetencer 

inden for innovation og innovativ pædagogik, hvorfor en studieretning med fokus på dette vil være 



oplagt. Vi påtænker således som den sidste studieretning at udbyde Afsætning A; International 

Økonomi og Innovation B evt. C. Vi udbyder dermed en række studieretninger som bidrager med 

noget nyt til hhx og kan således bidrage til at øge søgningen til det erhvervsgymnasiale område. 

Videre perspektiver – EUX (merkantil) 

 

Med etablering af en HHX-uddannelse på Rungsted Gymnasium vil første skridt være taget til en 

styrkelse af det erhvervsgymnasiale område. På sigt skal det undersøges, om der er basis for 

etablering af en EUX-uddannelse med vægt på det merkantile område. Det vil være en oplagt 

mulighed for de elever, som ønsker en anden vej gennem ungdomsuddannelsessystemet. På 

Rungsted Gymnasium er der som nævnt ovenfor allerede et tæt samarbejde med en række af de 

mange virksomheder, der er i lokalområdet. Det vil derfor være oplagt at undersøge mulighederne 

for at udvide dette samarbejde, således at der kan etableres de nødvendige praktikforløb på 

virksomhederne. Når dette er undersøgt vil der således kunne fremsendes en ansøgning om dette 

til ministeriet. 

Ansøgningen er naturligvis besluttet i gymnasiets bestyrelse. 

Skolen står naturligvis til rådighed for yderligere oplysninger. 

 

Med venlig hilsen 

 

Mogens Hansen 

Rektor 

Rungsted Gymnasium 

 

Kopi til Region Hovedstaden og det forpligtende samarbejde i Nordsjælland 


