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Region Sjællands Regionsråd har den 8. juni 2020 behandlet ansøgningen fra HF og VUC Roskilde om udbud af den 2-årige stx på afdelingen i Roskilde fra skoleåret 2021-2022 og på afdelingen i Campus
Køge fra skoleåret 2022-2023.
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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.
HF og VUC Roskilde har haft ansøgningen i høring. Her indkom høringssvar fra Roskilde Gymnasium, Greve Gymnasium, Roskilde Katedralskole, Solrød Gymnasium, Køge Gymnasium og Himmelev
Gymnasium, VUC Storstrøm, HF og VUC Klar og Nordvestsjællands
HF og VUC.
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Region Sjællands vurdering
Ifølge HF og VUC Roskilde, er der er en stor gruppe dygtige og målrettede ældre unge, som
har de nødvendige faglige og mentale kompetencer, det kræver at gennemføre en stx på 2 år.
Det afspejler dog ikke billedet af den ældre ungegruppe, der søger ungdomsuddannelse, som
Region Sjælland kender og beskæftiger sig med:
Region Sjælland har mange unge i den ældre ungemålgruppe (20-25 årige) uden ungdomsuddannelse, og mange er på offentlig forsørgelse. Derfor er der store potentialer for at hæve
uddannelsesniveauet blandt de lidt ældre unge bosiddende i Region Sjælland. Det er dog Region Sjællands vurdering, at denne målgruppe er en anden end den, HF og VUC Roskilde beskriver som værende målgruppen i det fremsendte ansøgningsmateriale. Det er derfor for
usikkert at fastslå, at der er en tilstrækkelig stor målgruppe med de nødvendige kompetencer,
til at ansøger kan opretholde et bæredygtigt udbud af den 2-årige stx i Roskilde og Køge.
Selvom den 2-årige stx ikke udbydes i Region Sjælland i dag, udbydes et lignende tilbud i
form af den udvidet fagpakke på hf på både Roskilde Gymnasium og Himmelev Gymnasium.
Det er desuden Region Sjællands vurdering, at det eksisterende gymnasiale uddannelsesudbud er stærkt i både Roskilde og Køge. Derudover er der god adgang til uddannelserne på
VUC i form af HF og VUC Roskildes udbud i Roskilde, Køge og Greve og VUC Storstrøms udbud i Faxe.
Region Sjælland vurderer, at et nyt udbud af den 2-årige stx i Roskilde og Køge risikerer at
udvande elevgrundlaget for eksisterende udbydere. Særligt for institutioner, der udbyder den
udvidet fagpakke til hf og for nærtliggende VUC-afdelinger i øvrigt, som konkurrerer om

samme målgruppen. Det er dermed Region Sjællands vurdering, at et nyt udbud af den 2årige stx i Roskilde og Køge risikerer at svække uddannelsesdækningen i Region Sjælland
frem for at styrke den. Region Sjællands vurdering uddybes i de følgende afsnit.
Tilgængelighed til 2-årigt stx i området:
Region Sjælland har i dag ikke et udbud af den 2-årige stx. De nærmeste udbud findes i og
nord for København. For unge bosiddende i Region Sjælland, særligt i den vest og sydlige del
af geografien, vil et nyt udbud i Roskilde og Køge betyde væsentligt kortere transporttid. Et
lignende tilbud allerede udbydes i Region Sjælland i form af den udvidet fagpakke til hf, som
udbydes på Roskilde Gymnasium og Himmelev Gymnasium. Den udvidet fagpakke til hf har
en varighed på to år og giver, som den 2-årige stx, direkte adgang til lange videregående uddannelser. Derfor er tilgængeligheden til et tilsvarende udbud i området i dag god. Søgningen til den udvidet fagpakke til hf er relativt lav hos de to eksisterende udbydere i Region
Sjælland, hvilket peger på en begrænset efterspørgsel blandt målgruppen. Desuden er der i
forvejen er stort udbud af gymnasiale uddannelser i både Køge og Roskilde, som giver unge
gode forudsætninger for at fortsætte på en videregående uddannelse.
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. Det er dog Region Sjællands vurdering, at denne gruppe er i en anden og tungere kategori end dem, ansøger jf. ovenstående beskriver som værende målgruppen. Det er med andre ord Region Sjællands vurdering, at der ikke er en tilstrækkelig stor reserve af ældre unge med de nødvendige faglige og mentale forudsætninger for at kunne gennemføre en 2-årig stx. Region Sjælland vurderer derfor, at elevgrundlaget til en 2-årige stx i
Roskilde og Køge er for usikkert til, at man kan sandsynliggøre opretholdelsen af 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 om områderne i og omkring Køge og Roskilde by tiltrækker nye familier, viser de nyeste fremskrivninger stadig et negativt fald i befolkningstilvæksten blandt de unge på hhv. -9% for Roskilde og -23% for Køge. På trods af, at den 2-årige
stx 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 og elevgrundlag:
Jf. de indkomne høringssvar støtter ingen af de adspurgte institutioner i Region Sjælland oprettelsen af et 2-årigt stx i hverken Roskilde eller Køge. Høringssvarene fremhæver alle, at et
nyt udbud af den 2-årige stx kan risikerer at udtynde elevgrundlaget for de eksisterende udbydere af gymnasiale uddannelser i regionen. Særligt VUC’erne peger på, at mindre VUC-afdelinger i Ringsted og Holbæk kan risikere at blive lukningstruede, da ansøger forventer at
tiltrække ansøgere fra bl.a. de områder. Det er Region Sjællands vurdering, at et nyt udbud af
den 2-årige stx i Roskilde og Køge, hvor uddannelsesdækningen i forvejen er god, kan have
en negativ indvirkning på eksisterende udbydere, herunder særligt på de øvrige VUC’er, som
konkurrerer om samme målgruppe.
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Regionsrådets indstilling
Med henvisning til ovenstående indstiller Region Sjælland, at der gives afslag til HF og VUC
Roskildes ansøgning om oprettelse af 2-årigt stx på afdelingen i Roskilde fra skoleåret
2021/2022 og afdelingen i Campus Køge fra skoleåret 2022/2023.
Ansøger er orienteret om Regionsrådets beslutning.
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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