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Fusion som samarbejdsform skaber bedre økonomi, bæredygtighed og nye faglige miljøer 

 

Rundt omkring i det danske uddannelseslandskab ses flere eksempler på selvejende ungdomsuddannel-

sesinstitutioner, der har valgt at samarbejde med hinanden ved at fusionere to eller flere uddannelsesin-

stitutioner. Formålet med fusionerne er oftest at skabe større og stærkere enheder, der er fagligt og 

økonomisk bæredygtige. 

 

Nogle steder har institutioner valgt at fusionere inden for samme uddannelsestype, hvilket i 2010 er set 

i forbindelse med den nye uddannelsesinstitution Gefion Gymnasium. Her har Metropolitanskolen og 

Østre Borgerdyd Gymnasium valgt at lægge sig sammen til én institution, der udbyder stx-uddannelsen. 

De strategiske overvejelser i forbindelse med fusionen har blandt andet været, at der var en rationalise-

ringsgevinst at hente i form af stordriftsfordele på det økonomiske og driftsmæssige område. 

 

I den seneste årrække er der også set eksempler på nye variationer af fusioner i form af fusioner på tværs 

af uddannelsestyper. De gymnasiale institutioners overgang til selvejet har for eksempel skabt mulighed 

for, at et alment gymnasium kan fusionere med en erhvervsskole. Dette har man valgt at gøre i Struer, 

hvor sammenlægningen af Struer Statsgymnasium og Struer Erhvervsskole har skabt en ny institution, 

der blandt andet udbyder stx-, hg- og hhx-uddannelser. Institutionen fortsætter under navnet Struer 

Statsgymnasium. Formålet med fusionen var blandt andet at sikre elevtilgangen og gøre den nye institu-

tion økonomisk bæredygtig. 

 

Den samme model ses på den fusionerede uddannelsesinstitution CPH West ved Ishøj, hvor formålet 

især har været at styrke uddannelsesprofilerne ved at oprette et tværfagligt og attraktivt uddannelsesmil-

jø for brugerne af institutionen. Herigennem har institutionen opnået en række fordele i form af nogle 

synergieffekter så som bedre anvendelse af lærerkræfter, større udbud af fag og kurser, videndeling og 

kulturel sparring. 

 
Fusioner på uddannelsesområdet kan også omfatte sammenlægninger af uddannelsesinstitutioner, der 
henvender sig til flere forskellige aldersgrupper. Campus Bornholm er et eksempel på en fusion, der, 
udover det almene gymnasium og erhvervsskolen, også omfatter et voksenuddannelsescenter, som til-
sammen skal sikre uddannelsesudbuddet og væksten på Bornholm.  
 
Ovenstående er eksempler på, at en fusion kan have forskellig karakter alt efter, hvilke uddannelsesin-
stitutioner, der er tale om samt i forhold til, hvilke behov og muligheder, de enkelte institutioner har. 

 
 


