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UDKAST: Region Sjællands indstilling om udbud af den 2årige hhx på Køge Handelsskole
Region Sjællands Regionsråd har den 8. juni 2020 behandlet ansøgningen fra Køge Handelsskole om udbud af den 2-årige hhx på afdelingen i Campus Køge fra skoleåret 2021-2022.
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I vurderingen af ansøgningen har Regionsrådet taget udgangspunkt i
”Principper og kriterier for vurdering af ansøgninger om udbud og af
gymnasiale uddannelser” af 18. oktober 2016 fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt i Region Sjællands egne vurderingskriterier om bl.a. demografi og elevgrundlag.
Køge Handelsskole har haft ansøgningen i høring. Her indkom høringssvar fra Niels Brock.
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Region Sjællands vurdering
Det er Region Sjællands vurdering, at målgruppen, som Køge Handelsskole vil målrette udbuddet til, hverken er mobil nok til at kunne tiltrækkes fra hele Køge Bugt området og store
dele af Sjælland i øvrigt eller har de nødvendige ressourcer, det kræver at gennemføre en så
intensiv uddannelse som den 2-årige hhx.
På den baggrund betvivler Region Sjælland, at der er et tilstrækkeligt elevgrundlag til at sikre
et bæredygtigt udbud af den 2-årige hhx på Køge Handelsskole. Vurderingen bygger på administrationens dialog med eksisterende udbydere af uddannelsen. Erfaringer fra udbyderne
viser et mismatch mellem de elever, som uddannelsen er tiltænkt og de elever, som faktisk
går på uddannelsen. Skolerne beskriver en elevgruppe, som ofte er udfordret i deres privatliv
og generelt mangler forudsætningerne for at kunne gennemføre en hhx på to år. Dette med et
stort frafald til følge.
Selvom den 2-årige hhx ikke udbydes i Region Sjælland i dag, udbydes den almindelige 3årige hhx dog allerede i Køge, Ringsted og Roskilde. Desuden udbydes et lignende tilbud i
form af den udvidet fagpakke på hf i Roskilde. Den giver på samme måde som den 2-årige
hhx hurtig adgang til lang videregående uddannelse og er et alternativt uddannelsesudbud
for den lidt ældre målgruppe. Det er Region Sjællands vurdering, at det eksisterende gymnasiale uddannelsesudbud i Køge er tilstrækkeligt og varieret. Region Sjælland vurderer, at et
nyt udbud af den 2-årige hhx i Køge risikerer at udvande elevgrundlaget for særligt de mindre
VUC-afdelinger i byerne omkring Køge, som konkurrerer om samme målgruppe samt for udbyderne af den udvidet fagpakke til hf.
Samlet set er det Region Sjællands vurdering, at et nyt udbud af den 2-årige hhx i Køge risikerer at svække uddannelsesdækningen i regionens geografi frem for at styrke den.
Region Sjællands vurdering uddybes i de følgende afsnit.

Tilgængelighed til 2-årigt hhx i området:
Den 2-årige hhx udbydes ikke i Region Sjælland på nuværende tidspunkt, og det nærmeste
udbud findes på Niels Brock i København. Derfor vil et nyt udbud på Campus Køge betyde
væsentligt kortere transporttid for unge bosiddende i Region Sjælland. Et lignende udbud i
form af den 3-årige hhx udbydes dog allerede i Køge, Ringsted og Roskilde og derfor er tilgængeligheden til et tilsvarende udbud i dag god. For uddannelsessøgende, der ønsker hurtigere adgang til de lange videregående uddannelser end den, man opnår på det almindelige
hhx, er den udvidet fagpakke til hf også en mulighed. Den udbydes i dag på to gymnasier i
Roskilde.
Erfaring fra eksisterende udbydere:
Da den 2-årige hhx er en forsøgsuddannelse, som kun udbydes få steder i landet, har administrationen i Region Sjælland været i dialog med Niels Brock og Aalborg Handelsskole for at
indsamle erfaringer om målgruppen. Begge skoler beskriver en tung elevgruppe, hvoraf
mange er udfordret i deres privatliv ved f.eks. at være enlige forsørgere eller psykisk sårbare.
Det betyder, at en stor del af elevgruppen ikke har ressourcerne til at gennemføre en hhx på
to år, hvorfor frafaldet på begge skoler er relativt højt. På Niels Brock er erfaringen, at målgruppen er langt mindre mobil end de elever, der ellers går på skolen. Det vil sige, at optageområdet for denne målgruppe er lille sammenlignet med optageområdet til deres øvrige uddannelser. Niels Brock har to klasser med 2-årig hhx og Aalborg Handelsskole har én klasse.
Målgruppe, elevgrundlag og demografisk udvikling:
Sammenlignet med de øvrige regioner har Region Sjælland den højeste andel 25-årige uden
ungdomsuddannelse (29%) og den højeste andel (13%) 20-24-årige på offentlig forsørgelse.
På den baggrund er der store potentialer for at hæve uddannelsesniveauet for de lidt ældre
unge i Region Sjælland. Ansøger ønsker at målrette uddannelsen til netop denne gruppe, som
står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet, men som er klar til at genoptage eller starte på en ungdomsuddannelse. Region Sjælland er dog betænkelige ved, om denne
målgruppe har forudsætninger for at kunne gennemføre en hhx på to år jf. ovenstående afsnit
”Erfaring fra eksisterende udbydere” og om elevgrundlaget er sikkert nok til, at Køge Handelsskole kan opretholde et bæredygtigt udbud.
Region Sjælland vil frem mod 2030 blive hårdt ramt af den demografiske udvikling med 16%
færre 15-17 årige i hele regionen. Selvom Køge jævnligt tiltrækker nye familier, viser de nyeste
fremskrivninger stadig et negativt fald i befolkningstilvæksten blandt de unge på -23% frem
mod 2030. På trods af, at den 2-årige hhx er målrettet de lidt ældre unge i alderen 18-25 år,
betyder de faldende ungdomsårgange, at elevgrundlaget til ungdomsuddannelserne i Region
Sjælland generelt bliver mindre.
Indvirkning på eksisterende udbydere:
Region Sjælland vurderer, at et udbud af den 2-årige hhx på Køge Handelsskole kan have en
negativ indvirkning på eksisterende udbydere. Særligt kan mindre VUC-afdelinger miste elever, da de konkurrerer om samme målgruppe, herunder de ældre unge. I lyset af de faldende
ungdomsårgange, er konkurrencen om elever strammet til for institutioner i Region Sjælland,
og særligt institutionerne i geografiens yderområder kan risikere at blive lukningstruet, hvis
uddannelsesudbuddet centraliseres omkring regionens større byer, da institutionerne også
rammes hårdt af faldende ungdomsårgange.
Regionsrådets indstilling
Med henvisning til ovenstående indstiller Region Sjælland, at der gives afslag til Køge Handelsskoles ansøgning om oprettelse af den 2-årige hhx fra skoleåret 2021/2022.
Ansøger er orienteret om Regionsrådets beslutning.
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Hvis der er spørgsmål til indstillingen, kan de rettes til specialkonsulent Anja Daugaard Jensen på tlf.: 2977 4967 eller mail: andaj@regionsjaelland.dk.
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Heino Knudsen
Regionsrådsformand

Per Lindberg Bennetsen
Adminsterende direktør
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