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Cecilie Bredenfeld Matzen

Fra: Cecilie Bredenfeld Matzen

Sendt: 23. oktober 2017 13:51

Til: Cecilie Bredenfeld Matzen

Emne: HHX på Rungsted Gymnasium

 

Fra: Mogens Hansen [mailto:mh@rungsted-gym.dk]  
Sendt: 18. oktober 2017 08:28 
Til: Mads Monrad Hansen <mads.monrad.hansen@regionh.dk>; Bente Liss Hartbøl 
<bente.liss.hartboel@regionh.dk> 
Emne: HHX på Rungsted Gymnasium 

  
Kære Mads 
  
Jeg har skrevet følgende til Erhvervsudvalget og vil naturligvis også informere pressen om dette. 
  
Jeg finder, at nedenstående bekræfter, at I administrationen, jf. min tidligere kritik, så forkert, da I ikke ville støtte vores 
ansøgning. 
  
Med venlig hilsen 
  
Mogens Hansen 
Rektor 
  
 

 
  
  
Rungsted Gymnasium • Stadionallé 14   
DK-2960 Rungsted Kyst • Tlf. 45 86 33 11   
Mail: mh@rungsted-gym.dk 
Mobil: 00 45 23 61 71 97 
www.rungsted-gym.dk 
  
  
Kære medlemmer af Erhvervsudvalg/region Hovedstaden  
  
PÅ trods af en meget veldokumenteret og gennemarbejdet ansøgning afviste I for et stykke tid siden at støtte Rungsted 
Gymnasiums ansøgning om etablering af en HHX-uddannelse. Efter min opfattelse var det et eksempel på, at politikere 
siger et og gør noget andet. I årevis har man efterlyst flere unge til erhvervsuddannelser, men det viste sig at hensynet til 
andre institutioner ( = andre instutioners lobbyisme?) var vigtigere end at leve op til de erklærede politiske målsætninger. 
Det kan jeg jo bare konstatere. 
  
Heldigvis havde vi på Rungsted Gymnasium en plan B, nemlig muligheden for at tone sin STX-eksamen ved at vælge 
virksomhedsøkonomi på B-niveau, dvs, en pæn toning i merkantil retning. I min argumentation for at etablere en HHX-
uddannelse på Rungsted Gymnasium fremhævede jeg bl.a., at en del af vores egne STX-elever ville vælge HHX, hvorfor 
konkurrencen i forhold til andre institutioner ville være begrænset. Nu kan vi så konstatere, at mere end 40 af vores 
elever har valgt virksomhedsøkonomi på B-niveau og når jeg taler med dem er de selvfølgelig rigtig glade for det, for 
alternativt ville de have overvejet at vælge HHX. Bl.a. transportforholdene gjorde, at de valgte STX på Rungsted 
Gymnasium. 
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Tilbage står jeg så med den konklusion, at jeg har sikret, at flere elever vælger STX fremfor at overveje HHX. Det kan jeg så 
bl.a. takke Regionsrådet for. Jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at eleverne vælger Rungsted Gymnasium og at vi har evnet 
at udvikle STX-uddannelsen, så der formodentlig er færre elever fra vores område, der søger HHX andre steder – det giver 
os elever, som vi heldigvis har mulighed for at tilbyde en STX-eksamen med et merkantilt præg, men det giver ikke flere 
HHX-elever. 
  
Jeg finder det hensigtsmæssigt at informere jer om konsekvenserne af jeres beslutning. Jeg vil naturligvis også informere 
pressen om dette. 
  

 

 
 
Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig 
venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den. 


