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Læserbrev: 
ENHEDSLISTEN PÅ LOLLAND VENTER PÅ MINISTEREN 
HF i Maribo – en gevinst for hele Lolland Kommune! 
 
HF kan noget som andre ungdomsuddannelser ikke kan. Den appellerer til grupper i 
samfundet, som slet ikke ville have mod på at påbegynde en ungdomsuddannelse, hvis 
der ikke fandtes et HF. Derfor er det en brandgod ide, at Nakskov Gymnasium & HF og 
Maribo gymnasium er gået sammen om at arbejde for oprettelse af HF i både Nakskov 
og Maribo. I praksis skal det ske ved at Nakskov Gymnasium & HF forlægger en del af 
deres virksomhed til Maribo i samarbejde med Maribo Gymnasium. De to 
uddannelsesinstitutioner håber gennem samarbejdet at styrke hinanden.  
 
Der er solide argumenter for forslaget om HF i Maribo. Vi befinder os i en kommune, hvor 
store grupper har et uddannelsesefterslæb. Vi bliver nødt til at eksperimentere os frem. 
Vi må gøre langt mere for dem, der ikke umiddelbart har mod på boglige studier, men vi 
må også give tilbud til dem, som ønsker en overskuelig uddannelse efter 10. skoleår. Det 
gælder de unge men måske også folk lidt op i årene, der vil have et uddannelsesmæssigt 
løft. Formlen er enkel. Jo kortere afstand og jo større tilgængelighed, der er til en 
uddannelse, jo flere vil søge ind på den pågældende uddannelse. Ungdommens 
Uddannelsesvejledning Lolland Falster har skønnet ud fra elevtal, at der vil være 
elevgrundlag for mindst en ekstra HF klasse. Forsøget må gøres. 
 
Derfor er det godt, at Lolland Kommune har givet ideen fuld opbakning. Derfor er det 
også godt, at et flertal af politikere i Regionen endelig besluttede sig til at støtte ideen. Nu 
mangler vi blot ministeren. Vi forventer en positiv holdning. 
 
Vi forventer, at Lolland Kommune er parate til at anvise det nødvendige antal boliger til 
HF studerende fra områder med begrænset kollektiv trafik, der vil flytte til Maribo. Ellers 
skal vi sandelig nok være behjælpelig med forslag. 
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