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Udfordringerne i Thy og på Mors 

Afgørende faktorer, som den demografiske udvikling og etableringen af FGU-uddannelsen har gjort, at 

skolen siden 2016 har oplevet en aktivitetsnedgang. Åreelevtallet er faldet fra 530 årselever i 2016 til 392 

årselever i 2020. Som en følge heraf, har Thy-Mors HF & VUC været igennem en omstillingsproces. De 

kommende år bliver fortsat udfordrende i forhold til at kunne fastholde skolens aktivitet. Især på AVU ser vi 

ind i en fremtid, hvor der kan forventes en forsat nedgang i aktiviteten. Med henblik på også fremadrettet, 

at kunne drive en skole med en sund økonomi og et godt uddannelsesmiljø for kursister og elever, må en 

fortsat stram økonomistyring gå hånd i hånd med innovation og nytænkning.  

De potentielle strategiske udfordringer for Thy-Mors HF & VUC 

• Faldende årgange   

• Kontinuerligt fald i taksametret  

• Etableringen af FGU 

• Konkurrence fra de øvrige ungdomsuddannelser i Thy og på Mors 

• Et uddannelsespolitisk ønske om flere unge på de erhvervsfaglige uddannelser 

En ny strategi til skoles FVU- og OBU-aktivitet 

En øget aktivitet indenfor den virksomhedsrettede FVU- og OBU-undervisning må vurderes at være tilstede. 

(Underbygges i EVA-rapport fra 2019).  

FVU-undervisning er målrettet voksne, der ønsker at afklare, forbedre og supplere deres grundlæggende og 

funktionelle færdigheder i læsning, stavning, skrivning, regning, digital opgaveløsning og engelsk. OBU-

undervisning (ordblindeundervisning for voksne) er et tilbud til alle, som har basale vanskeligheder med at 

tilegne sig skriftsproget, og som ønsker at forbedre deres muligheder for at klare sig i sammenhænge, der 

kræver skriftlighed. 

Stigende beskæftigelse har betydet, at FVU- og OBU-aktiviteten i højere grad er blevet et tilbud til de 

beskæftigede.  

Den virksomhedsrettede FVU-aktivitet i regionen 

Virksomhedsrettet FVU 2018 2019 2020 
AOF Nord i Aalborg 5,39 8,95 5,91 

AOF Aalborg Daghøjskole 13,09 12,42 16,95 

EUC Nord 0,23 0,4   

UCplus A/S, Dansk – Farsø   1,55 3,43 

AOF Center Vendsyssel 4,34 6,7 2,13 

HF&VUC NORD 25,1 44,04 39,64 

Thy-Mors HF & VUC 2,12 4,46 15,82 

  50,27 78,51 83,88 
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OBU-undervisning i regionen 

 
Oplæg til bestyrelsen  

Skolen iværksætter initiativer, som har fokus på virksomhedstilrettelagt undervisning og udbud af 

undervisning. Ledelsen har en ambition om at forøge den virksomhedstilrettelagte FVU- og OBU- 

undervisning med 25%.  

HF2 – Styrkelse af særlige profiler 

Med de to profiluddannelser (HF-Cold Hawaii og HF-Imagine) har skolen et godt grundlag i forhold til, at 

kunne kompensere for virkningerne af faldende ungdomsårgange i Thy og på Mors, da disse to uddannelser 

hovedsageligt rekrutterer elever fra andre dele af Danmark. 

 

HF2 optag marts 2021 2021 
HF-Cold Hawaii 31 

HF-Imagine 18 

HF2-Thisted 5  

HF2- Nykøbing 19 

 

Oplæg til bestyrelsen 

Skolen iværksætter initiativer, som sikrer en forsat udvikling i aktivitet på HF-Imagine og HF-Cold Hawaii. 

Ledelsen har en ambition om, at den samlede aktivitet i 2022 på disse to uddannelser skal udgøre 100 

årselever.  

 


