Undervisningsministeriet

Køge 10. marts 2020

Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Ansøgning om udbud af den 2-årige højere handelseksamen hhx
I brev af 7. februar 2020 har Styrelsen udsendt:
Ansøgningsprocedure og vurderingskriterier for ansøgninger om nye gymnasiale udbud i skoleåret
2021/22

Køge Handelsskole ansøger hermed om udbud af den 2-årige uddannelse til højere handelseksamen hhx.
Den gennemføres pt. kun i København og Køge Handelsskole ønsker også at give dette tilbud til de voksne i
Region Sjælland.
Baggrunden er, at der i Køge Bugt området og i region Sjælland er en gruppe voksne, som er bogligt og
socialt velfungerende, men som af forskellige andre grunde har valgt at afbryde en uddannelse eller at have
haft erhvervsarbejde siden en vellykket afslutning af deres folkeskole med ”Folkeskolens Afgangsprøve”.
Målgruppen er altså de lidt ældre elever over 18 år.
Dette tilbud vil styrke mulighederne for de voksne, som står uden uddannelse, udenfor arbejdsmarkedet og
som er vurderede uddannelsesparate i kommunernes jobcentre.
Vi vurderer, at der i vores område samlet er en stor gruppe voksne, som kunne have interesse i og
motivation for samt ikke mindst forudsætningerne for at gennemføre en merkantil gymnasial uddannelse
på 2 år, og som har interesse for især de merkantile akademiuddannelser og andre merkantile
videregående uddannelser.
Det faglige niveau vil på lige fod med det eksisterende forsøg være på niveau med den 3-årige merkantile
gymnasieuddannelse og vil selvfølgelig være adgangsgivende til videregående uddannelser.
I ministeriets brev af 7. februar 2020 lægges vægt på 3 områder:

1. Sikring af fagligt bæredygtige uddannelsesmiljøer.
2. Sikring af et lokalt og/eller regionalt dækkende udbud under hensyn til søgningen.
3. Sikring af at eksisterende rammer og kapacitet så vidt muligt udnyttes.

Ad.1:
Køge Handelsskole er en skole med et stort udbud af den 3-årige hhx og med en lang række studieretninger
og med et højt fagligt niveau. Vi gennemfører endvidere den 3-årige hhx som engelsksproget – også her

med et højt fagligt niveau. Vi har knapt 60 undervisere på hhx alle med de rette akademiske kvalifikationer.
Vi vil benytte de samme undervisere på den 2-årige hhx som i vores øvrige hhx studieretninger.
Ad.2:
På hele Sjælland – Region Hovedstaden og Region Sjælland er det udelukkende Niles Brock i København,
som udbyder den 2-årige hhx uddannelse. Med et udbud af den 2-årige hhx på Køge Handelsskole vil
voksne fra hele Sjælland også få muligheden for dette uddannelsestilbud – et tilbud de ikke har i dag pga.
de store afstande fra de mange små byer på Sjælland til det indre af København. Køge Handelsskole ligger
centralt for tog og busser samt tæt på de store motorveje.
Ansøgningen om udbud af den 2-årige hhx på Køge Handelsskole støttes af Niels Brock Handelsskole – en
skole vi har et tæt erfanetværk med på alle niveauer.
./. Se vedlagte udtalelse fra Niles Brock Handelsskole.

Ad.3:
Med et udbud i Køge underminerer vi ikke andre udbydere og deres kapacitetsudnyttelse idet den eneste
anden udbyder er Niels Brock i det indre København. Køge Handelsskole har ikke behov for ny
bygningskapacitet til den 2-årige hhx, idet vi har mulighed for at optimere vores bygningskapacitet.

Fagene vil være som følger:
(Der kan søges merit for de fag, som tidligere er gennemført på de angivne niveauer).
Obligatoriske fag:











Dansk A
Engelsk A
Tysk B, fortsætter
International økonomi B
Virksomhedsøkonomi B
Afsætning B
Samtidshistorie B
Matematik C
Erhvervsret C
Samfundsfag C

Studieretningsfag:



Virksomhedsøkonomi A
Afsætning A

Valgfag på 2. år:




Skolens sprogpakke alt efter forudsætninger og med forbehold for holdstørrelsen: Tysk, Fransk,
Spansk og Kinesisk.
Matematik B

Optagelseskravene vil være:



Mindst 4 i gennemsnit fra folkeskolen i fagene: Dansk, engelsk og matematik.
Dokumentere erhvervserfaring
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