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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2017.0-0. Møde 15.5.2017.  Dagsordenspunkt 1  

 

Tematisk punkt: Vejledning i UU og samarbejde med ungdomsskolen om vej-

ledningsopgaver i 10. klasse og i heltidsundervisningen 

 

Oplæg ved centerchef Peter Schantz og souschef/afdelingsleder Ulrick Moesgaard 

 

 

Baggrund 

 

Opgaver, der varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning, København (UU) er 

reguleret i lovbekendtgørelse om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til 

uddannelse, beskæftigelse m.v. 

 

 

Vejledning i grundskolen 

Alle elever i grundskolen får vejledning af deres UU-vejleder fra 7. klassetrin. Vej-

ledningen foregår både kollektivt og individuelt. Formålet med vejledningen i grund-

skolen er at gøre de unge i stand til at træffe et reflekteret, velovervejet og realistisk 

valg af uddannelse, så færre falder fra, efter de er startet på ungdomsuddannelse. 

Vejledningen er i særlig grad målrettet unge, som uden en særlig vejledningsindsats 

har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddan-

nelse eller vælge erhverv. 

 

I 8. klasse bliver alle elever foreløbigt parathedsvurderet af skolen i samarbejde med 

UU-vejlederen. I december 2016 blev 37,4 procent af eleverne 8. klasse i Køben-

havn vurderet foreløbigt ikke uddannelsesparat. Elever, der vurderes uddannelsespa-

rate modtager ikke yderligere individuel UU-vejledning i grundskolen, heller ikke 

forbindelse med endeligt uddannelsesvalg og optagelse. I samarbejde med skolen 

forestår UU-vejlederen specielle forløb til de elever, der ikke er uddannelsesparate. 

Eleverne parathedsvurderes løbende hen imod den endelige uddannelsesparatheds-

vurdering, som foretages i 9. klasse. 

 

Vejledning af de 15-17 årige 

UU skal yde en målrettet vejledningsindsats over for unge under 18 år, som ikke op-

fylder deres uddannelsespligt - det vil sige dem, som ikke er i gang med en uddan-

nelse, i beskæftigelse eller i gang med anden uddannelsesrelevant aktivitet. Vejled-

ningsloven præciserer, at 15-17 årige har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse 

eller anden aktivitet, der sigter mod, at de gennemfører en uddannelse.  

 

Vejledning af 18-24-årige 

UU-vejledningen skal opsøge alle unge under 25 år, som ikke har en ungdomsud-

dannelse. Fokus er dog særligt på unge med størst behov for vejledning for at blive i 

stand til at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse.  
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UU vejledningen arbejder opsøgende og ad flere kanaler for at bidrage til, at de unge 

begynder på en uddannelse eller kommer i gang med en uddannelsesforberedende 

aktivitet. UU tilbyder mentorstøtte i overgangen mellem grundskole og ungdomsud-

dannelse, samarbejder med ungdomsuddannelserne om fastholdelse af de unge, og 

vejleder de unge, der er droppet ud af en uddannelse, over på en ny. Desuden er der 

fokus på særlig støtte og vejledning af socialt udsatte unge. 

  

UU-vejledning i ungdomsskolens heltidsundervisning 

Under ansvar for UU varetager ungdomsskolens vejledere opgaver som UU generelt 

varetager i grundskolen. Ungdomsskolens målgruppe er karakteriseret ved, at alle har 

behov for individuel vejledning og også ofte har haft uregelmæssige/afbrudte skole-

forløb, hvorfor den kollektive vejledning i grundskolen ofte er gået tabt. Som ud-

gangspunkt er alle elever i heltidsundervisningen ikke - uddannelsesparate. Vejled-

ning til uddannelse og job indeholder orientering om uddannelsessystemet, elevens 

muligheder, aktiviteter der bidrager til at gøre eleverne valgparate, uddannelsesvalg 

samt forældresamarbejde om uddannelsesvalg. Ungdomsskolens vejledere og lærere 

foretager en uddannelsesparathedsvurdering som drøftes med UU. UU foretager den 

endelige uddannelsesparathed. I praksis er der altid enighed om vurderingen.  

Efter den unge forlader ungdomsskolen overtager UU – vejledningen. 

 

Vejledning i 10. klasse 

I 10. klasse er det ligesom i 8. og 9. klasse kun de elever, der er erklæret ikke -

uddannelsesparate, der modtager UU-vejledning.   Skolen har ansvaret for øvrige 

vejledningsaktiviteter og laver uddannelsesparathedsvurderinger i samarbejde med 

UU-vejlederen. 

 

Ungdomsskolens egen vejledning i heltidsundervisningen 

Denne del af vejledningen indbefatter især støtte i trivsel og fastholdelsen af eleven i 

ungdomsskolen. Opgaverne knytter sig til de forpligtelser ungdomsskolen har i for-

hold til elevtrivsel, samarbejde med lærere og netværk, skolens samarbejdspartnere 

ved Socialforvaltningens misbrugsindsats og Sundhedsforvaltningens psykologord-

ning. Ungdomsskolevejlederen er skolens ressourceperson, der fungerer som en slags 

tovholder for indsatsen om den unge.  

 

På mødet vil centerchef Peter Schantz og souschef Ulrick Moesgaard fortælle om 

UU’s opgaver, uddannelsesparathedsvurdering og målgruppevurderinger, især i for-

hold til ungdomsskolens elever. De vil yderligere præsentere tanker om vejlednings-

opgavens indhold fremover. 
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Beslutningsprotokol for møde i ungdomsskolens bestyrelse 

onsdag den 15. marts 2017 kl. 16.00-18.00. 
 

 

Mødedeltagere:   Jan Andreasen, Henrik Svendsen, Karina Vestergård 

Madsen, Stefan Ingerslev, Jens Toft, Søren Brinch, Ditte 

Bergholdt Asmussen 

 

Afbud:        Bo Kjærulf 

  

Øvrige:   Frank Størup, Tue Wethje, Kim Brynaa, Kasper Jannæs 

og Gunver Moll Biering 

 

Mødet blev afholdt i 10. klassecentret på Vesterbro Ny skole, 

Slegsvigsgade 6, 1762 København V 

 

Dagsorden 
 

1. Tematisk punkt: Almen 10. klasse og arbejdet med at gøre de unge ud-

dannelsesparate 

 

2. Tematisk punkt: Åben skole og erfaringer med samarbejdet mellem 

ungdomsskolen og folkeskolerne om at give eleverne en mere varieret 

skoledag 

 

3. Forslag om justering i rammerne for ungdomsskolens Åben skole-

indsats 

 

4. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet 14. december 2016 

 

5. Udviklingsplan for ungdomsskolen 2017-2020 

 

6. Status for de strategiske effektiviseringer 2015-2018 herunder forslag 

om samlokalisering 

 

7. Forslag til fordeling af ungdomsskolens budgetramme 2017 

 

8. Orientering om en personalesag – ingen bilag 

 

9. Status for procedurer ved ansættelse af undervisere i almenundervisnin-

gen 

 

10. Meddelelser og orientering 

 

11. Evt. 
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1. Tematisk punkt: Almen 10. klasse og arbejdet med at 

gøre de unge uddannelsesparate 
 

10. Vest er et af ungdomsskolens tre almene 10. klassetilbud. Under punk-

tet vil ansatte og elever fortælle om, hvordan de arbejder med fagene og 

linjerne på skolen, og om hvordan skolen og UU i samarbejde arbejder 

med elevernes personlige og sociale udvikling. Skolens vejleder fortæller 

om arbejdet med elevernes afklaring, som er et af formålene med 10. klas-

se.  

 

Oplæg v/ lærere Stine Kamstrup og Anette Gaardhøj, vejleder Lone Møl-

holm, afdelingsleder Jens Lindberg Rødgaard og to elevrepræsentanter. 

 

Baggrund og formål 

Sammen med 10. klasse på erhvervsskoler og 10. klasse efter ungdoms-

skoleloven udgør almen 10. klasse kommunens største uddannelsesforbe-

redende tilbud til elever, der ved afslutningen af grundskolen ikke er ud-

dannelsesparate.  

 

Målet for elever i den almene 10. klasse er, at de aflægger en 10. klasse-

prøve (FP10) og bliver vurderet parat til en ungdomsuddannelse efter 10. 

klasse. Undervisningen udbydes efter folkeskoleloven og består af en obli-

gatorisk del med traditionelle skolefag samt en linjetoning. Undervisnin-

gen skal ligesom heltidsundervisningen bidrage til strategiske målsætnin-

ger på ungeområdet: at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre 

en ungdomsuddannelse, og at 25 procent vælger en erhvervsuddannelse 

direkte efter 9. eller 10. klasse.  

 

10. klasse kan frit vælges af de elever, der ønsker det. Elever bosiddende i 

kommunen har retskrav på en plads. Der er løbende optag, hvilket betyder, 

at der er løbende udskiftning i elevgruppen. 

 

Eleverne 

Størstedelen af eleverne i den almene 10. klasse er erklæret ikke-

uddannelseparate, det vil sige, at de ikke har de nødvendige faglige, per-

sonlige og sociale kompetencer til at påbegynde og gennemføre en ung-

domsuddannelse. En del af eleverne har dårlige erfaringer med at gå i sko-

le, hvilket har medført manglende motivation for skolegang og lysten til at 

lære.  

 

Af tal fra kvalitetsrapporten 2016 fremgår, at det socioøkonomiske gennem-

snit for eleverne i almen 10. klasse ligger på – 0,99. 1Tallet indikerer, at elev-

gruppen har svagere baggrund end gennemsnittet, og dermed også, at skolerne 

har en stor opgave i forhold til at ruste eleverne til at kunne gennemføre en 

ungdomsuddannelse. 

 

 

                                                 
1 Et negativt tal er udtryk for, at elevgruppens baggrund er svagere end gennemsnittet og 

vice versa. 0 udtrykker gennemsnittet for alle borgere i København mellem 0-24 år. Kva-

litetsrapport 2016 indeholder data om elevgruppen 2014-15. 
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10. Vest  

10. Vest udbyder undervisning på tre linjer: Samfund og psykologi, Stu-

dielinjen/ gymnasieforberedende og Film og medier. Dertil kommer den 2-

årige Verdensklassen, som har fokus på dansk som andetsprog og henven-

der sig til elever fra M3-klasser (modtageklasser i folkeskolen). 

 

10. Vest har til huse i lokaler på Vesterbro Ny skole. Der er netop indgået 

aftale med skolen om at 10. Vest i 2017-18 har adgang til det samme antal 

lokaler som nu.  

 

Afdelingen har plads til 125 elever. Pga. det løbende indtag er der løbende 

udskiftninger i klasserne: Der var d. 5.9. indskrevet 114 elever. I perioden 

frem til 1. februar er 20 elever blevet udskrevet, mens 24 nye er optaget. 

De nye elever kommer primært fra gymnasier og efterskoler. 

 

Nedenfor er oversigter over udslusningstal og elevernes placering efter 3 

måneder fra skoleåret 2015-2016: 

 

Udslusningstal Antal Procent 

Gymnasiale uddannelser 54 62 

Erhvervsuddannelser 19 22 

Andre ungdomsuddannelser  1 1 

Forberedende og udviklende aktiviteter (VUC, Produktionsskole) 11 13 

Grundskolen (Kommunal Ungdomsskole) 2 2 

Total 87 100 
 

Tabellen inkluderer elever indskrevet på 10. Vest 1.6.2016 og som boede i København på 

trækningstidspunktet. Udslusningstal viser første indskrivningssted efter 10. klasse. Data 

og kategorier er trukket fra UnoUng. De er suppleret med de konkrete underkategorier,  

som er aktuelle på 10. Vest. 

 

 

Elevernes placering efter 3 måneder Antal Procent 

Gymnasiale uddannelser 51 62 

Erhvervsuddannelser 19 23 

Andre ungdomsuddannelser  0 0 

Forberedende og udviklende aktiviteter (VUC, Produktionsskole) 9 11 

Grundskolen (Kommunal Ungdomsskole) 3 4 

Total 82 100 
 

Tabellen inkluderer elever indskrevet på 10. Vest 1.6.2016. Deres placering er opgjort 

3.10.2016 og tabellen inkluderer elever, der boede i København da. Data og kategorier er 

trukket fra UnoUng. De er suppleret med de konkrete underkategorier, som er aktuelle på 

10. Vest. 
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2. Tematisk punkt: Åben skole og erfaringer med samar-

bejdet mellem ungdomsskolerne og folkeskolerne om at 

give eleverne en mere varieret skoledag 
 

Oplæg v/ afdelingsleder Dennis Shik Christensen og afdelingsleder Mari-

anne Bjørnø Evers 

 

Baggrund 

Ungdomsskolen har en lang tradition for at samarbejde med folkeskoler 

om særlige indsatser, der kan bidrage til elevernes læring. Med folkeskole-

reformen og ændringer i ungdomsskoleloven er der blevet sat blus på dette 

samarbejde, idet ungdomsskolen og folkeskolen nu er forpligtet til at indgå 

samarbejder, der kan bidrage til opfyldelse af folkeskolens formål og mål 

for fag og obligatoriske emner. Målet er styrke børnenes faglige resultater 

og personlige og sociale udvikling gennem mere praktiske, anvendelses-

orienterede og varierede læringsformer.  

 

Omfang og indhold 

Ungdomsskolens Åben skole-indsats varetages af almenområdet. Siden 

lovens ikrafttrædelse i august 2014 har samarbejdet med folkeskoler om 

afvikling af en lang række valgfag, understøttende undervisningstilbud, 

lektiehjælp mv. I 2014-2015 var det samlede antal samarbejder 90, sidste 

skoleår lå det på 95 og i dette skoleår er der foreløbig planlagt 101 samar-

bejdsforløb. Sidstnævnte fremgår af den vedlagte oversigt. 

 

Af de 101 forløb, der gennemføres i dette skoleår, er de 40 særlige work-

shopforløb, som er et nyt tiltag i dette skoleår. Workshopforløbene er en 

del af en særlig indsats, som er muliggjort af en ekstrabevilling på 

1.000.000 kr. i 2016 til udvikling af ungdomsskolens samarbejde med fol-

keskolerne i København, herunder etablering af samarbejder med flere 

skoler og udvikling af nye aktiviteter.  

 

Workshopforløbene er udbudt som et gratis tilbud til skolerne om emner fx 

Performance Lab eller Uddannelsesparathed og Mental styrketræning. 

Målet med forløbene har været, udover at bidrage til elevernes læring, at 

skabe opmærksomhed om ungdomsskolens åben skole-tilbud samt at etab-

lere nye samarbejder. Størstedelen af forløbene er gennemført på skoler, 

som ungdomsskolen ikke tidligere har haft et åben skole-samarbejde med. 

Udover workshopforløbene er den særlige indsats gennemført ved det, at 

ungdomsskolen har etableret en åben skole-koordinatorfunktion på 8 fol-

keskoler. Koordinatorerne har til opgave, at understøtte skolernes åben 

skole-indsatser og afdække mulighederne for nye samarbejder med ung-

domsskolen.  

  

Sideløbende med udvikling af nye indsatser fortsætter ungdomsskolen med 

at udvikle metoder og samarbejdsformer, herunder er der et fortsat fokus 

på udvikling af gode samarbejdsaftaler og præcisering af læringsmål for 

alle fag.  

 

På mødet fortalte Dennis Shik Christensen og Marianne Bjørnø Evers 

nærmere om erfaringerne med samarbejdet og om hvad der kommer ud af 
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det. De vil ligeledes give indblik i de tanker, området har om, hvad der 

skal til for at udvikle samarbejdet fremover.  
 

 

 

3. Forslag om justering i rammerne for ungdomsskolens 

Åben skole-indsats 
 

Ungdomsskolen og folkeskolen skal indgå samarbejder, der kan bidrage til 

opfyldelse af folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner. 

Ungdomsskolen ønsker at justere rammerne for samarbejdet med mål om 

at udvide og udvikle samarbejdet.  

 

INDSTILLING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om ændret timetakst for ungdoms-

skolens samarbejder med folkeskolerne til efterretning, og 

 

2. at bestyrelsen godkender, at ungdomsskolen finansierer 50 % af ud-

gifterne til 20 valgsfagsforløb i skoleåret 2017-18 som en særlig ind-

sats for samskabelse. 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen 

 

PROBLEMSTILLING 

Ungdomsskolen og folkeskolen skal indgå samarbejder, der kan bidrage til 

opfyldelse af folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner. 

Siden dette blev lovpligtigt i august 2014 har ungdomsskolen samarbejdet 

med folkeskoler om afvikling af en lang række valgfag, understøttende 

undervisningstilbud og lektiehjælp.  

 

Efter at ungdomsskolen fra dette skoleår har hævet timeprisen for at få 

dækket udgifter til administration og koordinering, er det imidlertid blevet 

vanskeligere at indgå aftaler om fortsættelse af samarbejder om forløb eller 

at etablere nye. Ligeledes udgør udgifterne til valgfagsforløb en forhin-

dring for at forløbene bliver gennemført i et samarbejde mellem lærere i 

folkeskolen og ungdomsskolen. 

 

LØSNING 

 

Ændring af timetaksten for valgfag 

Ungdomsskolen har fra dette skoleår har hævet timeprisen for at få dækket 

udgifter til administration og koordinering af samarbejdsforløb. Der er 

imidlertid opstået udfordringer i forhold til timetaksten. Flere skoler med-

deler, at de har fravalgt ungdomsskolens tilbud på grund af taksten og nu-
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værende samarbejdsskoler har tilkendegivet at et fremtidigt samarbejde 

potentielt umuliggøres grundet den høje pris.  

 

Ændringerne af timetaksten har altså gjort det vanskeligere at indgå aftaler 

om fortsættelse af samarbejder om forløb eller at etablere nye. Dette kon-

flikter med ungdomsskolens ønske om at udvikle indholdet i samarbejdet 

med skolerne og at udvide samarbejdet til at inkludere flere skoler og i alle 

bydele 
 

For at sikre fortsat vækst i samarbejder og eksponering af ungdomsskolen 

generelt set, vil ungdomsskolen derfor sænke timetaksten fra 445,00 kr. til 

378,71 kr. pr. time, som svarer til undervisningsudgiften.  

 

Særlig indsats for samskabelse om valgfag 

Ligeledes udgør udgifterne til valgfagsforløb en hindring for, at forløbene 

kan udvikles og gennemføres i et samarbejde mellem lærere i folkeskolen 

og ungdomsskolen. Pt. varetages forløbene helt og holdent af ungdoms-

skolen som ekstern aktør af den årsag, at det er dyrt for skolerne, både at 

betale for ekstern undervisning og stille eget personale til rådighed samti-

dig. Som konsekvens er der et stort potentiale for gensidig læring, foran-

kring og udvikling på tværs af ungdomsskolen og folkeskoler, der ikke 

udnyttes. 

 

Derfor vil ungdomsskolen igangsætte et tiltag, hvor forløb skabes og gen-

nemføres i et samarbejde mellem lærere fra både ungdomsskole og folke-

skole. Det er forventningen, at dette kan føre til forløb, der er endnu mere 

målrettet den konkrete elevgruppe samt til gensidig kompetenceudvikling 

mellem ungdomsskole og folkeskole, der kan komme elever til gode frem-

over også gennem at viden og metoder deles og forankres.  

Tiltaget indebærer at ungdomsskolen i det kommende skoleår udbyder 20 

valgfagsforløb til 50 % af den ordinære pris. En skole kan maksimalt få et 

af disse forløb og det er en forudsætning af skolen selv stiller en lærer til 

rådighed i halvdelen af timerne. 

 

ØKOMONI 

 

Ændring af timetaksten for åben skole-samarbejder giver en samlet om-

kostning på ca. 350.000 kr. årligt. 

 

Udgiften til finansiering af 50 % af udgifterne til 20 valgfag i skoleåret 

2017-18 er 222.000 kr.  

 

 

4. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet den 14. 

december 2016 
 

INDSTILLING 

 

 

 
Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender beslutningsprotokollen fra mødet den 14. 

december 2016. 
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BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

 

5. Udviklingsplan for ungdomsskolen 2017-2020   
 

I denne indstilling orienterer ungdomsskolen om et igangværende arbejde, 

der skal føre til udarbejdelse af en udviklingsplan for ungdomsskolen frem 

mod 2020.  

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

BESLUTNING 

 

Bestyrelsen godkendte indstillingen, idet bestyrelsen tilkendegav ønske om 

at blive inddraget i processen. 

 

PROBLEMSTILLING 
 

Lørdag den 28. januar 2017 var medarbejdere og ledere i ungdomsskolen 

samlet til den årlige temadag. Emnet for dagen havde i bred forstand fokus 

på ungdomsskolens kerneopgave og kernefortælling. Her fik medarbejder-

ne med hjælp fra Dogmekompagniet lejlighed til at give deres bidrag til en 

forståelse af ungdomsskolens identitet anno 2017 med udgangspunkt i 

deres daglige erfaringer og faglighed.  Temadagen udgør første skridt på 

vejen til formulering af en kernefortælling om ungdomsskolen og udarbej-

delse af en udviklingsplan frem mod 2020.  

 

Ungdomsskolen har bedt Dogmekompagniet om at facilitere en proces, der 

skal resultere i en færdig udviklingsplan for ungdomsskolen som bredt 

inddrager de ansatte i processen. Udviklingsplanen skal være færdig i ef-

teråret 2017. 

 

LØSNING 

 

Udviklingsplanen skal udstikke kursen for ungdomsskolens udvikling frem 

mod 2020.  Målet er at udvikle en langsigtet plan på tværs af ungdomssko-

lens områder. Slutmålet er en skriftlig udviklingsplan, der klart og kortfat-

tet præsenterer ungdomsskolens strategiske mål, handlinger og effekter.  

 

Det er ungdomsskolens ønske, at denne proces involverer både medarbej-

dere, ledelse og brugere for at bringe ejerskab til udviklingsplanen.   

 

Udviklingsplanen skal bl.a. indeholde: 

  

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.   
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- Fælles mål og ambition på tværs af alle områder, der styrker ungdoms-

skolens kernefortælling  

 

- En omverdenanalyse, der kortlægger ungdomsskolens position blandt 

brugere og interessenter 

- Konkrete strategiske pejlemærker for de enkelte områder frem mod 

2020  

  

- En handleplan med effekter: Med andre ord en operationalisering af 

pejlemærkerne, der kan bringe ungdomsskolen fra hensigt til handling 

 

Dogmekompagniet har på denne baggrund udarbejdet en procesplan i to 

dele: 

 

Del 1: Ungdomsskolens kernefortælling (forår 2017) 

Ungdomsskolens kernefortælling er afsæt for udviklingsplanen. Kernefor-

tællingen skal fremhæve ungdomsskolens styrke og værdi på tværs af om-

råderne. Arbejdet med kernefortællingen danner afsæt for en konkret ope-

rationaliserings- og optimeringsproces i en fremtidig udviklingsplan- Det 

danner ligeledes grundlag for udvikling strategisk planlægning af kommu-

nikationsindsatsen.     

 

Målet er at tydeliggøre de fire centrale dimensioner: ambition, målgruppe, 

værdi og tilgang. Denne fase involverer materialet fra temadagen, inter-

views med lærere og elever samt en ledelsesworkshop, der tydeliggør den 

fælles ambition.      

 

På baggrund af dette formuleres kernefortællingen i en kort skriftlig frem-

stilling, som efterfølgende kvalificeres og konkretiseres af ungdomssko-

lens interessenter.  

 

Del 2: Fra fortælling til færdig udviklingsplan (sensommer/efterår 

2017)  

Formuleringen af udviklingsplanen skal bringe ungdomsskolen fra hensigt 

til handling.  

 

Med udgangspunkt i kernefortællingen afvikler Dogmekompagniet work-

shops med ledergruppen. Disse workshops har til formål at formulere am-

bitioner og mål og grundlaget for udviklingsplanen og fastsætte strategiske 

mål og pejlemærker.  På baggrund af disse workshops skal ungdomssko-

lens mål, handlinger og effekter formuleres. Denne del vil være medarbej-

derorienteret og have til formål at generere konkrete inputs til udviklings-

planens handlepunkter og effekter.    

 

Dogmekompagniet udarbejder et manus til udviklingsplanen. Den endelige 

udviklingsplan forventes færdig i løbet af oktober 2017 og vil blive præ-

senteret på bestyrelsesmødet i december 2017.     

 

Forankring 

I forlængelse af ovenstående proces vil ungdomsskolen forankre kernefor-

tælling og udviklingsplan i organisationen via en række team-coaching 
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sessioner med medarbejderne. Formålet er at skabe grundlaget for operati-

onalisering af udviklingsplanen samt at sikre ejerskab og engagement 

blandt medarbejderne.      

 

VIDERE PROCES 

 

Ungdomsskolen forventer at kunne præsentere et færdigt oplæg til ung-

domsskolens kernefortælling på bestyrelsesmødet i maj måned. Her vil 

bestyrelsen ligeledes blive orienteret om det videre arbejde med udvik-

lingsplanen. 

 

 

6. Status for de strategiske effektiviseringer 2015-2018 her-

under forslag om samlokalisering 
 

Som et led i effektiviseringsstrategien skal ungdomsskolen i perioden 

2015-18 finde besparelser på 5,8 procent af 2014-budgetrammen, svarende 

til ca. 4 mio. kr. Ungdomsskolen har allerede gennemført effektiviseringer 

i 2015-2016 på 1,8 mio. kr. Børne- og Ungdomsforvaltningen er i gang 

med at undersøge muligheder for at finde de resterende effektiviseringer 

ved at samlokalisere dele af ungdomsskolens virksomhed i andre lejemål 

under Børne – og Ungdomsforvaltningen. 

 

INDSTILLING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

BESLUTNING 
 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Som et led i effektiviseringsstrategien skal ungdomsskolen i perioden 

2015-18 finde besparelser på 5,8 procent af 2014-budgetrammen, svarende 

til ca. 4 mio. kr.  

 

I forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2015 blev 

ungdomsskolen pålagt to effektiviseringer på i alt ca. 1,3 mio.kr.: Bespa-

relser på 0,9 mio. kr. til almenundervisning under åben skole samt nedlæg-

gelse af 1 administrativ stilling til 0,4 mio. kr. I løbet af 2016 har ung-

domsskolen i samarbejde med Fagligt Center fundet yderligere effektivise-

ringer på ca. 0,6 mio.kr. gennem omlægning af IT-funktioner og system-

ejerskab. 

 

Ungdomsskolen har altså effektiviseret for 1,9 mio. ud af 4 mio. kr., og der 

udestår effektiviseringer/besparelser på ca. 2,1 mio. kr. Fagligt Center har 
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igangsat en undersøgelse af, om midlerne kan findes i ungdomsskolens 

udgifter til husleje gennem samlokalisering af dele af ungdomsskolens 

virksomhed i andre lejemål under Børne- og Ungdomsforvaltningen.  

 

LØSNING 

 

Med afsæt i den politiske beslutning om, at effektiviseringer/besparelser 

primært skal findes ved at reducere udgifter til husleje arbejder Børne- og 

Ungdomsforvaltningen med følgende forslag: 

 

1. Flytning af ungdomsskolens sekretariat fra 4.sal i Fredericiagade 39 til 

Ungdommens Uddannelsesvejledning, København (UU) på adressen 

Korsgade 30 samt flytning af fritidsundervisningens ledelse fra den tid-

ligere skolebetjentbolig på Hovmestervej til UU, København i Korsga-

de. Den forventede besparelse er kr. 600.000 ved genudlejning af area-

let, som fordeles ligeligt mellem UU og ungdomsskolen. 

 

2. Flytning af Byhøjskolen på Kapelvej til ungdomsklublokaler + flytning 

af fritidsundervisning fra samme sted til lokaler på folkeskoler. For-

ventet besparelse: 1,4 mio.kr. 

 

3. Flytning af undervisningstilbuddet Nye Veje på adressen Gammel 

Kalkbrænderi Vej til ungdomsklublokaler + flytning af fritidsundervis-

ning fra samme sted til lokaler på folkeskoler. Forventet besparelse: 

0,4 mio.kr. 

 

Ad. 1: 

For at få plads til ungdomsskolens medarbejdere i Korsgade skal der ske 

en ombygning af lokalerne. Som et led i undersøgelserne har Fagligt Cen-

ter derfor haft et arkitektfirma til at vurdere muligheden. Det er arkitekt-

firmaets vurdering, at Korsgade kan rumme medarbejderne fra ungdoms-

skolen, og at et eksisterende ventilationsanlæg kan bringes til at fungere, 

så problemer med luftkvaliteten kan løses. På baggrund af arkitekternes 

vurdering har Fagligt Center besluttet at gå videre med at konkretisere for-

slaget.  

 

Arkitektfirmaet estimerer omkostningerne til en samlokalisering til i alt kr. 

2.936.000. Forslaget har været fremlagt som en business case på Børne- og 

Ungdomsudvalgets budgetseminar i februar 2017. 

 

Ad. 2 og 3: 

Fagligt Center er i samspil med ungdomsskolen i færd med at undersøge 

alternative placeringer af heltidsundervisning og fritidsundervisningen på 

Gl. Kalkbrænderivej og Kapelvej. Der foregår pt. i samarbejde med BUF-

områderne en afsøgning af hvilke klubfaciliteter, der har den nødvendige 

størrelse til at huse heltidstilbuddene. 

 

Forvaltningen forventer at fremlægge en business case med tilknyttet inve-

stering på disse samlokaliseringer til behandling i Børne- og Ungdomsud-

valgets møde 7. juni med henblik på at forslaget kan indgå i budgetfor-

handlingerne. 



 

 

Side 11 af 20 
 

 

 

Andre forslag 

Udover de forslag, som undersøges af Fagligt Center, har ungdomsskolen 

udarbejdet en række forslag til effektiviseringer/besparelser som supple-

ment eller alternativ til ovenstående for at kunne realisere de nødvendige 

effektiviseringer. Forslagene har været forelagt ungdomsskolens Lokal-

MED. De er beskrevet under dagsordenens punkt 7. 

 

 

7. Forslag til fordeling af ungdomsskolens budgetramme 

2017 
 

Med denne indstilling redegør ungdomsskolen for forslag til fordeling af 

budgetrammen for 2017. 

  

INDSTILLING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender forslag til fordeling af ungdomsskolens bud-

getramme for 2017, som det fremgår af bilaget Ungdomsskolen - virk-

somhed og budget 2017, 

 

2. at bestyrelsen tager orienteringen om effektiviseringer/besparelser til 

efterretning, 

 

3. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens regnskab 2016 

til efterretning. 

 

BESLUTNING 
 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Ungdomsskolebestyrelsen har kompetence til at fastlægge indhold og om-

fang indenfor den tildelte beløbsramme. Indstillingens forslag til fordelin-

gen af rammen sker ud fra de vedtagne mål og rammer for ungdomssko-

lens virksomhed.  

I 2017 er ungdomsskolens budgetramme på 87.065.487 kr. inklusive bud-

get til 10. klasse. Rammen forventes tilført 1.181.922 kr. i overførte midler 

fra 2016 (mindreforbrug). Den samlede budgetramme er derfor 88.247.409 

kr. 

I forbindelse med Effektiviseringsstrategien 2015-2018 udestår der ca. 2,1 

mio. kr. som skal findes i ungdomsskolens samlede bevilling. 
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Ungdomsskolen har afsluttet 2016-regnskabet med et mindreforbrug på ca. 

1,1 mio.kr. svarende til ca. 1,3 procent af den samlede ramme. 

 

LØSNING 

 

Generelle bemærkninger til forslag til fordeling af budgetramme 2017 

Budgetrammen på 87.065.487 kr. forventes tilført 1.181.922 kr. i overførte 

midler fra 2016. 

 

Fordeling af lønmidler 

Forslag til fordeling af budgetrammen 2017 tager udgangspunkt i princip-

perne for fordeling af lønmidler, som bestyrelsen vedtog i forbindelse med 

udmøntning af budgetrammen for 2016. Principperne er beskrevet i afsnit 

3.1 Principper for budgetfordelingen i bilag 1. 

 

Fordeling af driftsmidler 

Forslag til fordeling af budgetrammen 2017 tager udgangspunkt i princip-

perne for fordeling af driftsmidler, som bestyrelsen vedtog i forbindelse 

med udmøntning af budgetrammen for 2016. Principperne er beskrevet i 

afsnit 3.1 Principper for budgetfordelingen i bilag 1. 

 

Budgetramme til 10. klasse 

Ungdomsskolens budgetramme for 2017 er blevet tillagt 12/12 af budget-

midlerne for de kommunale 10. klasser. Budgetmidlerne er baseret på det 

faktiske elevtal i 10. klasse pr. 5.9. 2016. Budgettet vil blive justeret på 

basis af det faktiske elevtal pr. 5.9.2017. 

 

Bevilling til Ungdomsskolens 8+9.klasse 

I forbindelse med udløb af ungdomsskolens midlertidige bevillinger til 

Ungdomsskolens 8+9. klasse, lykkedes det i 2016 for Børne- og Ung-

domsudvalget at etablere en varig bevilling for det samlede tilbud.  

 

Dette betyder, at det samlede tilbud på 8+9. klassen nu er en del at ung-

domsskolens samlede bevillingsudmelding. Dermed er der blevet etableret 

en budgetsikkerhed for tilbuddet til gavn for både elever, ansatte og den 

fortsatte udvikling af tilbuddet. 

 

Effektiviseringsstrategi 2015-2018 

På lige fod med de øvrige bydækkende institutioner har ungdomsskolen 

udarbejdet et katalog med forslag til Effektiviseringsstrategien 2015-2018. 

Effektiviseringsforslagene for 2015 skulle svare til 5,8 pct. af budgetram-

men, svarende til ca. 4 mio.kr.. Kataloget blev indsendt til Børne- og Ung-

domsforvaltningen, som bearbejdede samtlige forslag med henblik på poli-

tisk behandling på Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar 2015. 

 

I forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2016 blev 

ungdomsskolen pålagt to effektiviseringer på i alt ca. 1,3 mio.kr. 

 

Effektiviseringerne skulle udmøntes på følgende områder: 

 Almenundervisningen blev pålagt en effektivisering på 900.000 kr., 

som skal modsvare en finansiering fra folkeskolerne på samarbejdet om 



 

 

Side 13 af 20 
 

Valgfag, Understøttende undervisning samt Lektiehjælp og Faglig for-

dybelse. Effektiviseringen blev indregnet i budgetrammen til almenun-

dervisning i budget 2016. 

 

 Administrationen blev pålagt en effektivisering på 400.000 kr. svarende 

til 1 årsværk. Ungdomsskolen havde en dialog med forvaltningen, da 

det var en forudsætning for effektiviseringen, at forvaltningen fandt en 

lokation, hvor administrationen kunne samles. Denne forudsætning blev 

ikke blevet imødekommet. Effektiviseringen blev indregnet i budget-

rammen til administration i budget 2016. 

 

Med effektiviseringer i 2016 på 1,3 mio. ud af de i alt 4 mio. kr. betyder 

det, at ungdomsskolen fortsat skal finde effektiviseringer/besparelser for 

ca. 2,7 mio.kr. 

 

I løbet af 2016 har ungdomsskolen, i samarbejde med Fagligt Center i for-

valtningen, fundet yderligere effektiviseringer på ca. 0,6 mio.kr. og derved 

udestår der en manglende effektivisering/besparelse på ca. 2,1 mio.kr. 

 

Ungdomsskolen er i dialog med Fagligt Center i forvaltningen, hvordan 

disse effektiviseringer/besparelser kan findes. Forvaltningen er i gang med 

en undersøgelse af, om midlerne kan findes i ungdomsskolens udgifter til 

husleje. 

 

Udover de forslag som undersøges af Fagligt Center, har ungdomsskolen 

udarbejdet en række forslag til effektiviseringer/besparelser som supple-

ment eller alternativ til ovenstående for at kunne realisere de nødvendige 

effektiviseringer. Forslagene har været forelagt ungdomsskolens Lokal-

MED. Forslagene er oplistet i nedenstående tabel. 

 

Forslag til effektiviseringer i ungdomsskolen 2017-2020: 

Taget - ledelse, kapacitetsopbygning Mio.kr. 

Forudsat samlokalisering af matrikler i 10. klasse 0,3 

Forudsat samlokalisering af matrikler i heltidsundervisningen 0,5 

Huset - undervisning/kerneopgaven   

Omlægning af undervisningstilbuddet Radio One Hour til Åben skole 0,5 

Udmøntning af rammebesparelse i almenundervisningen 0,4 

Fundament - ejendomsdrift, administration, IT   

Administrativ besparelse 0,2 

Udmøntning af besparelse til teknisk bistand til 10. klasse 0,2 

I alt 2,1 

 

Ungdomsskolen har tidligere gjort Effektiviseringsprogrammet i Børne- og 

Ungdomsforvaltningen opmærksom på at ungdomsskolen har indfaset 10. 

klasseopgaven inden for den samme ledelsesbemanding, hvilket ungdoms-

skolen mener, er en effektivisering svarende til ca. 1,2 mio. kr. 

 

Regnskab 2016 
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Med en samlet budgetramme på 89.525.257 kr. og et endeligt regnskab på 

88.358.413 kr. har ungdomsskolen i 2016 et mindreforbrug på 1.181.922 

kr. 

 

Den primære årsag til ungdomsskolens mindreforbrug i 2016, var usikker-

heden om finansieringen til ungdomsskolens 8+9. klasse. I den situation 

valgte ungdomsskolen at begrænse optaget af nye elever, for at undgå at 

optage for mange, som der siden skulle findes alternative skoletilbud til fra 

1. januar 2017, hvis tilbuddet ikke kunne fortsættes. Derfor blev den fulde 

kapacitet ikke brugt i 2016. Med etableringen af den varige bevilling ar-

bejder ungdomsskolen, i samarbejde med det særlige visitationsudvalg, på 

at øge optaget, op imod den fastsatte kapacitet på op til 78 elever.  

 

Herudover er der mer- og mindreforbrug på tværs af budgetområderne. 

 

I 2016 oplevede ungdomsskolen et fald i søgning til 10. klasserne, hvilket 

medførte at ungdomsskolen måtte nedlægge 6 stillinger frem mod skole-

året 2016/2017. Efter iværksættelsen af de påtænkte afskedigelser steg der 

en stigning i søgningen, og det blev muligt for ungdomsskolen at trække 

en af de påtænkte afskedigelser tilbage. Derved blev antallet af stillinger, 

der skulle nedlægges reduceret til 5 stillinger, hvoraf den ene stilling var 

midlertidigt besat, så det var i alt 4 ansatte, der blev varslet afsked. Ud af 

disse 4 viste det sig muligt at tilbyde de 3 anden beskæftigelse i Børne- og 

Ungdomsforvaltningen. 

 

Da 10. klasse-bevillingen er baseret på det faktiske elevtal, monitorerer 

ungdomsskolen løbende om der er balance mellem den elevafhængige be-

villing og lønudgifterne. 

 

VIDERE PROCES 

 

Forslaget til fordeling af ungdomsskolens budget har været drøftet i ung-

domsskolens LokalMED på møde den 1. marts 2017. LokalMED inddra-

ges løbende på møder i 2017 om udviklingen i ungdomsskolens budget og 

regnskab. 

 

Ungdomsskolechefen er ansvarlig for, at Børne- og Ungdomsforvaltningen 

og ungdomsskolens bestyrelse orienteres om udviklingen i ungdomssko-

lens budget og regnskab. Ungdomsskolechefen vil således orientere ung-

domsskolebestyrelsen, hvis der sker væsentlige afvigelser i forholdet mel-

lem budget og aktivitet. Se uddybning af ungdomsskolens løbende øko-

nomistyring i afsnit 3.2 Økonomistyring i bilag 1. 

 

 

8. Orientering om en personalesag  
 

Lukket punkt. 

 

 

9. Status for procedurer ved ansættelse af undervisere til 

almenundervisningen 
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På møderne den 28. september 2016 og den 14. december 2016 orientere-

de ungdomsskolen bestyrelsen om de personalejuridiske problematikker i 

rekrutteringen af undervisere i ungdomsskolens almenundervisning, som 

Koncernservice har rejst. Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltnin-

gen, ungdomsskolen og kommunens Koncernservice er løbende i dialog 

om, hvordan ungdomsskolen kan overholde kommunens regler og proce-

durer ved ansættelser i tidsbegrænsede stillinger som timelærer i almenun-

dervisningen. 

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

BESLUTNING 

 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Personalejura og Forhandling i Kommunens Koncernservice har i et notat 

fra september 2016 fremført en række kritikpunkter af ungdomsskolens 

rekrutterings- og ansættelsespraksis i almenundervisningen. En del af disse 

punkter er behandlet i de tidligere indstillinger 28. september og 

14.december 2016. 

 

Borgerrepræsentationen har på mødet den 15. december 2016 besluttet, at 

grænsen for hvornår tidsbegrænsede stillinger kan undlades besættelse ved 

offentligt opslag hæves fra ansættelse på 5 måneder til ansættelse på 9 må-

neder. Borgerrepræsentationens beslutning medfører, at størstedelen af 

ungdomsskolens tidsbegrænsede stillinger ikke nødvendigvis skal besættes 

efter opslag, da ansættelsesperioden ikke overstiger 9 måneder.  

 

LØSNING 

 

Lærerne i almenundervisningen er tidsbegrænset ansat, hovedsageligt i 

perioden fra medio september til medio marts eller fra august til medio maj 

i forløb under Åben Skole. 

 

I forlængelse af kritikken af ungdomsskolens rekrutterings- og ansættel-

sespraksis i almenundervisningen og af Borgerrepræsentationens beslut-

ning om ændrede grænser for, hvornår en tidsbegrænset stilling kan undla-

des besættelse ved offentligt opslag, har ungdomsskolen revideret den 

samlede fremgangsmåde for ansættelse i tidsbegrænsede stillinger.  

 

Fremgangsmåden er beskrevet i to procedurer, der hænger sammen med 

stillingens varighed: 

Ungdomsskolen indstiller,  

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Stillinger på under 9 måneders varighed (primært i almenundervisningen): 

 

 Stillingerne besættes typisk uden offentligt opslag, da ledelsen i en stor 

del af tilfældene er bekendt med den bedst egnede kandidat til stillingen 

– fx fra ansættelser i tidligere sæsoner – jf. Borgerrepræsentationens be-

slutning af 15. december 2016. 

 

 Forud for ansættelse indhenter ungdomsskolen Børne- og Straffeattest 

 

 Hvis der er tale om ansatte, som ikke for nyligt har været ansat i almen-

undervisningen, vil der blive taget referencer på de ansatte. 

 

 Der er nedsat et stående bedømmelsesudvalg, som inddrages i ansættel-

sesprocessen. Bedømmelsesudvalget er repræsenteret ved medarbejder-

ne og der tilstræbes en ligelig kønsfordeling. 

 

Stillinger på mere end 9 måneders varighed (primært under Åben skole): 

 

 Alle stillinger på mere end 9 måneders varighed vil blive slået op of-

fentligt gennem Københavns Kommunes rekrutteringssystem. 

 

 Stillingsopslaget vil indeholde en beskrivelse af opgaven samt øvrige 

ansættelsesvilkår, så retningslinerne for stillingsopslag overholdes. Op-

gavenbeskrivelsen vil være klar når aftalerne mellem folkeskolen og 

ungdomsskolen er på plads i foråret før skoleåret går i gang. 

 

 Der indhentes Børne- og Straffeattest på alle. 

 

 Der indhentes referencer på alle, hvor det er muligt. 

 

 Der er nedsat et stående bedømmelsesudvalg som inddrages i ansættel-

sesprocessen. Bedømmelsesudvalget er repræsenteret ved medarbejder-

ne samt der tilstræbes en ligelig kønsfordeling.  

 

 Alle der søger stillingerne, vil modtage et svar på deres ansøgning – 

uanset om de tilbydes et job eller ej. 

 

Ungdomsskolen har været i dialog med Koncernservice, Jura og Forhand-

ling, som har meddelt, at ungdomsskolen med den ovenfor beskrevne re-

krutteringspraksis samt de tidligere justeringer, som ungdomsskolen har 

foretaget, efterlever gældende regler på området. 

 

 

10. Meddelelser og orientering 

INDSTILLING 

 

 

 
Ungdomsskolen indstiller, 

 

2. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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BESLUTNING 

 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

1. Trivselsundersøgelse 2017 

Fra 22. februar til den 14. marts 2017 gennemfører Københavns Kom-

mune den tværgående trivselsundersøgelse på kommunens arbejds-

pladser. Trivselsundersøgelsen skal give et billede af trivslen blandt 

kommunens medarbejdere og fungere som et udgangspunkt for at ud-

vikle trivslen og arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Fra ungdomsskolen 

indgår alle medarbejdere, der var ansat på månedsløn 1. november 

2016. Ungdomsskolen orienterer bestyrelsen om resultaterne på besty-

relsesmødet den 15. maj 2017.  

 

2. Deltagelse på Ungdommens Folkemøde 2017 

Ligesom sidste år deltager ungdomsskolen sammen med UU Køben-

havn med en fælles stadeplads med en række aktiviteter samt en work-

shop på Ungdommens Folkemøde 2017.  Det foregår 7. - 8. september 

i Søndermarken på Frederiksberg. 

 

Ungdommens Folkemøde er Danmarks største demokratiske ungdoms-

festival inspireret af Folkemødet på Bornholm. Ambitionen med Ung-

dommens Folkemøde er at skabe et frirum for unge, hvor fokus er på 

demokratisk dialog og deltagelse i praksis, på oplevelsen af demokra-

tisk indflydelse og medborgerskab. Det er åben for unge fra hele lan-

det. Bag initiativet står nonprofitorganisationen Ungdomsbureauet.  

 

Ungdommens Folkemøde blev afviklet for første gang i 2016. De to 

dage bød på debatter og underholdning på to scener, samtalesaloner og 

omkring 300 events i organisationernes stadepladser. Der var ca. 

10.000 deltagere pr. dag. 

 

3. Projektansøgning til Nordplus 

Ungdomsskolen er i med en fælles projektansøgning for netværket 

N2C- Nordic Second Chance. N2C har eksisteret siden 2009 og består 

af Second Chance skoler er i Malmö, Linköping, Norrköping, Tyresjö 

og København. Netværker tager udgangspunkt i, at der på trods af de 

store ligheder mellem landene, skolerne og deres målgrupper, eksiste-

rer forskellige tilgange og metoder, som er relevante for de andre sko-

ler at få indblik i. De store ligheder mellem landene og skolerne gør at 

metoder og tilgange let kan overføres fra den ene skole til den anden.  

 

Netværket har tidligere gennemført en række erfaringsudvekslingsmø-

der samt et flerårigt jobskygge- projekt, der var støttet af Nordplus. 

Som en del af netværksudviklingen har netværket nu inkluderet en sko-

le fra Norge, som indgår i en projektansøgning til Nordplus. Projektet 

har fokus på fælles efteruddannelse/erfaringsudveksling for lærere. Der 

forventes svar på ansøgningen inden 1. juni 2017. 
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4. 10. klassebasar  

Tirsdag den 24. januar var ungdomsskolen vært for 10. klassebasar i 

Nørrebrohallens Multisal. På basaren var samtlige 10. klassetilbud i 

København repræsenteret – både ungdomsskolens egne tilbud og til-

buddene fra erhvervsskolerne. Det anslås, at der i løbet af dagen var ca. 

400-500 besøgende. Ungdomsskolens evaluering viser, at vejlederne 

var meget tilfredse med initiativet og anser det som et brugbart vejled-

ningsværktøj i mødet med eleverne.  UU København og ungdomssko-

len har besluttet at fortsætte det gode initiativ og planlægningsarbejdet 

for 10. klassemesse i 2018 er allerede i gang. 

 

5. Film om 10. klasse  

Ungdomsskolen udsendte i december 2016 en kort introduktionsfilm 

om 10. klasse i samarbejde med producenten WickedMedia. Filmen er 

beregnet til sociale medier og web og har titlen ”10. klasse – din drøm 

starter her”. I den knap 2 minutter korte film følger vi tre 10. klasse-

elever på en skoledag, som fortæller om, hvad de får ud af 10. klasse, 

og hvorfor de har valgt det. Filmen er blevet delt på Facebook, You-

Tube, ungdomsskolens hjemmeside, UU’s hjemmeside og video.kk.dk.   

På ungdomsskolens deling på Facebook har videoen nået knap 23.000 

personer mellem 13-17 år og fået 8,3 tusinde visninger. Det overgår 

langt nogen af ungdomsskolens tidligere opslag.   

 

Ungdomsskolen er nu i gang med en film på fritidsområdet i samarbej-

de med WickedMedia. Filmen skal vise paletten af tilbud, når undervi-

serne er på f.eks. skolebesøg eller når forældre eller elever besøger vo-

res hjemmeside.  

 

6. Elevtrivselsmåling  

Igen i år gennemfører ungdomsskolen og Børne- og Ungdomsforvalt-

ningen en trivselsmåling blandt eleverne i almen 10. klasse, 10. klasse 

på erhvervsskoler og alle undervisningstilbud i heltidsundervisningen. 

Trivselsmålingen gennemføres fra 13. marts til 7. april 2017.  

 

Elevtrivselsmålingen indeholder spørgsmål indenfor 5 kategorier: Ele-

vernes generelle syn på skolen, deres syn på undervisningen, deres syn 

på lærerne, deres oplevelse af trivsel og tryghed og deres syn på facili-

teterne. 

 

Resultatet af undersøgelsen skal give ungdomsskolen viden om elever-

nes trivsel med mulighed for opfølgning. Bestyrelsen bliver orienteret 

om resultaterne på bestyrelsesmødet i maj måned. 

 

7. UCC forskningsprojekt om potentielt marginaliserede unge 

Ungdomsskolens heltidsområde er blevet en del af et forskningsprojekt 

under UCC om potentielt marginaliserede unges muligheder i forbin-

delse med uddannelse. Intentionen er at få en forståelse af, hvilke pro-

cesser og dynamikker de unge oplever som afgørende for deres egen 

livssituation. I den forbindelse foretager UUC en række interviews 

med elever på flere af heltidstilbuddene i løbet af februar og marts.  
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Projektet forventes klart til afrapportering inden sommerferien, og det 

er aftalt, at ungdomsskolen får mulighed for at få præsenteret resulta-

terne af projektet på et møde.    

8. Kvalitetsrapport 2017  

Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen er i disse måneder i 

gang med at udarbejde en samlet kvalitetsrapport for 10. klasse og 

ungdomsskolens heltidsundervisning.  

 

Det er andet år at Børne- og Ungdomsforvaltningen laver en kvalitets-

rapport for ungdomsskolen og indhold og form er derfor stadig i pro-

ces. I år er ungdomsskolen indbudt til et arbejdsmøde sammen med 

Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvor der i fællesskab udarbejdes en 

skriftlig vurderinger af tallene og af eventuelle indsatser, som resulta-

terne giver anledning til. Vurderingen vil være en del af den endelige 

kvalitetsrapport. 

 

Kvalitetsrapporten vil blive forelagt bestyrelsen på mødet den 15. maj 

2017.  

 

9. Besøgsrapport fra Arbejdstilsynets tilsyn 

Arbejdstilsynet har den 1. marts 2017 været på besøg hos ungdomssko-

lens fritidsafdeling på Hovmestervej 17, 2400 København NV. Ar-

bejdstilsynet har meddelt, at man på besøget ikke har konstateret nogen 

arbejdsmiljøproblemer, og at afdelingen er tildelt en grøn smiley. 

 

10. E2C Europe  

Københavns Kommune har siden 2001 været medlem af E2C Europe 

(The Eropean Association of Cities for Second Chance Schools and In-

stitutions). E2C Europe arbejder med elevudvekslinger, sommerskole, 

lærersamarbejde, udvikling af læringsmiljøer inddragelse af unge og 

bedre information til unge. Ungdomsskolen og erhvervsgrunduddan-

nelsen (EGU) indgår i det pædagogiske arbejde. Aktuelt er 8 byer og 

37 skoler medlem af foreningen. 

 

Borgerrepræsentationen har på sit møde den 10. november 2016 god-

kendt, at Jan Andreasen udpeges som repræsentant for Københavns 

Kommune i indeværende funktionsperiode, der løber frem til 1. no-

vember 2017. 

 

Kort efter nytår modtog foreningens medlemmer besked om, at for-

eningens formand, Borgmester i Portoforstaden Matosinhos, Guilher-

me Pinto er død. Efter foreningens vedtægter fungerer foreningen 

næstformand, Thomas Idenas fra Byrådet i Norrköping, nu som for-

mand. Bestyrelsen holder møde i Matoshinos den 31. marts 2017. Fra 

ungdomsskolen deltager Kim Brynaa og Tue Wethje. 

 

11. A Network for NEET Mobility 

Ungdomsskolen indgår i et strategisk samarbejdsprojekt mellem euro-

pæiske skoler, institutioner og virksomhedsnetværk om at få flere ud-

satte unge ud i virksomhedspraktikforløb. Projektet er støttet med mid-

ler fra Det Europæiske Erasmus+ Program for mobilitet på ungdoms-
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området. Projektformålet er mere konkret at arbejde med kompetence-

udvikling af udsatte unge til at kunne varetage jobfunktioner på tværs 

af landegrænser og at skabe af et netværk af virksomheder, som vil ta-

ge imod de unge i praktikforløb. Projektet ledes af Det Italienske Han-

delskammer i Marseille. I projektet indgår deltagere fra i alt 15 part-

nerorganisationer. Fra ungdomsskolen indgår elever og lærere fra 

Kombineret Ungdomsuddannelse. NEET er et akronym for ”Not in 

Education, Employment and Training. 

 

 

11. Eventuelt 
 

Intet til dette punkt. 

 

 

 
   Jan Andreasen, 

   Bestyrelsesformand 

 

                                               / Kim Brynaa 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

 

J.nr. 2017.0-0. Møde den 15.5.2017. Dagsordenspunkt 3  

 

Kvalitetsrapport for 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning 

 

Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet en samlet 

kvalitetsrapport for 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning. I denne 

indstilling orienterer ungdomsskolen bestyrelsen om indholdet i kvalitetsrapporten. 

 

 

INDSTILLING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender Kvalitetsrapport 2017 for 10. klasse og ungdomsskolens 

heltidsundervisning 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen har på linje med folkeskolerne udarbejdet en 

kvalitetsrapport for ungdomsskolen. Kvalitetsrapporten skal give forvaltningen, 

ungdomsskolebestyrelsen og Børne- og Ungdomsudvalget et samlet overblik over en 

række forskellige områder, der betyder noget for vurderingen af kvaliteten i 

ungdomsskolens tilbud. 

 

Kvalitetsrapporten er et styringsværktøj i den samlede kvalitetsstyring i Børne- og 

Ungdomsforvaltningen. Kvalitetsrapporten danner grundlag for den faglige 

ledelsesdialog mellem centerchef og ungdomsskolens ledelse om skolens resultater og 

eventuel beslutning om nye tiltag og/eller særlig support. Ungdomsskolebestyrelsen kan 

give skolelederen input til ambitionsniveauet for ungdomsskolens resultater 

fremadrettet. 

 

Kvalitetsrapporten omfatter 10. klasse og heltidsundervisning.  

 

 

LØSNING 

 

Om rapporten 

Kvalitetsrapporten for 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning er inspireret af 

og struktureret efter nogle af de pejlemærker, som Børne- og Ungdomsudvalget har 

besluttet for den københavnske folkeskole. Det gælder pejlemærkerne Faglighed, 

Ungdomsuddannelse og Trivsel. Børne- og ungdomsforvaltningen har i dialog med 

ungdomsskolen tilpasset disse pejlemærker for folkeskolen til 10. klasse og 

heltidsundervisning, med henblik på at det udvalgte datagrundlag kan udgøre et validt 

fundament for vurderingen af kvalitet og effekt i 10. klasse og heltidsundervisning. 
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Datagrundlaget i Kvalitetsrapport 2017 er hentet fra skoleåret 2015/2016. Det er 

forklaringen på, at både Niels Brock, som ikke længere udbyder 10. klasse og Valby 10, 

som fra dette skoleår er lagt sammen med Amager 10, fremgår af tabellerne.  

 

Samlet set giver kvalitetsrapporten indblik i effekten af det enkelte 10. klassetilbud på 

basis af elevernes opnåede karakterer, fremmøde og overgang til ungdomsuddannelser 

samt deres trivsel og tilfredshed.  

 

 

Indhold i rapporten 

 

Beskrivelse af målgruppen 

Rapporten bliver indledt med en beskrivelse af målgruppen og en overordnet 

beskrivelse af skoletilbuddene.  

 

Datagrundlaget for beskrivelse af målgruppen er elevernes socioøkonomiske baggrund. 

For eleverne i ungdomsskolens heltidsundervisning vises også andre betydende 

baggrundsfaktorer: bevilliget kontaktpersoner, diagnoser, perioder uden reel skolegang, 

forbrug af rusmidler og kriminalitet. De socioøkonomiske tal viser, at alle tilbuddene 

retter sig mod målgrupper, der er langt svagere end gennemsnittet og dermed også, at 

alle tilbuddene har en stor opgave i forhold til at ruste eleverne til at kunne gennemføre 

en ungdomsuddannelse. Samtidig viser tallene, at der er forskelle mellem elevgrupperne 

i de enkelte tilbud.  

 

Oversigten over andre betydende faktorer for eleverne i heltidsundervisningen viser, at 

de forskellige tilbud og deres målgruppe er præget af en række af de samme 

udfordringer, men med forskellig vægtning på de enkelte tilbud.  

 

 

Mål og datagrundlag 

De udvalgte pejlemærker har i rapporten nedenstående mål og datagrundlag. Som en del 

af kvalitetsrapporten har Børne- og Ungdomsforvaltningen efter hvert afsnit skrevet sine 

vurderinger af tallene. Disse fremgår af den vedlagte kvalitetsrapport. 

 

Faglighed 

10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning skal bidrage til målsætningen om, at 

alle unge skal blive så dygtige som de kan; både fagligt, personligt og socialt. 

Overordnet skal de unge hjælpes med at tilegne sig de kompetencer, som skal til for at 

kunne være en aktiv medborger i et åbent og demokratisk samfund. Konkret skal 

ungdomsskolen øge de unges kompetencer, så de kan deltage i og drage nytte af en 

ungdomsuddannelse. 

 

Som indikator på elevernes faglige udvikling inddrager rapporten data for 

prøvekarakterer, udvikling i karakterer fra 9. til 10. klasse, oplysninger om andelen af 

elever med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik og for elever i 

heltidsundervisningen: udvikling i sociale og personlige kompetencer. 
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Det er intentionen, at fremtidige rapporter endvidere skal inddrage oplysninger om 

andelen af elever, der er erklæret uddannelsesparate i løbet af skoleåret. 

 

Tallene viser, at det faglige niveau bedømt på prøvekarakterer generelt er markant højere 

for de mundtlige discipliner end for de skriftlige. Hvad angår udviklingen fra 9. 

klasseprøven til 10. klasseprøven kan man konstatere, at der samlet set er en positiv 

udvikling i elevernes præstationer når det gælder de mundtlige prøver. De samlede tal er 

mindre entydige når det gælder udviklingen ved de skriftlige prøver. Udviklingen er 

størst indenfor de mundtlige prøver og generelt er niveauet en hel del højere i dansk end i 

matematik. 

 

Ser man på andelen af elever med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik, er det 

umiddelbart nogle gode resultater, når man tager elevgruppernes baggrund i betragtning. 

Andelen fra heltidstilbuddene er 50 %, hvilket ligger noget under de andre samlede tal 

fra erhvervsskolerne (84 %) og kommunale 10. klasser (73 %). Dette skal ses i forhold til 

at andelen i heltidstilbuddene, der kommer uden forudgående FP9 eller FP10 ligger på 

59 % i dansk og 60 % i matematik og ligeledes er karaktergennemsnittet for de, der 

tidligere har taget prøver er meget lavt. 

 

Hvad angår tallene for heltidsundervisningselevernes personlige og sociale udvikling, 

viser tallene, at det indenfor hvert enkelt målepunkt er lykkedes at rykke ca. en tredjedel 

af eleverne positivt. Andel af eleverne, der har rykket sig indenfor de to områder 

Relationsevner og Bevidsthed om egne styrker og udfordringer er blandt de højeste på 

samtlige af de skoler, der måler på dette.  

 

Ungdomsuddannelse 

Ungdomsskolen og 10. klasse skal bidrage til målet om, at 95 procent af en 

ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Opgaven for ungdomsskolen 

er derfor at give de unge, der efter grundskolen ikke er klar til eller er faldet fra en 

ungdomsuddannelse, de bedst mulige forudsætninger for at kunne påbegynde og 

fuldføre en ungdomsuddannelse. Ligeledes skal 10. klasse samt ungdomsskolens 

heltidsundervisning bidrage til at fastholde unge med en løs skole- og 

uddannelsestilknytning i en uddannelsesorienteret retning.  

 

Arbejdet skal ligeledes bidrage til kommunens mål om, at 50 procent af udsatte børn og 

unge gennemfører en ungdomsuddannelse samt at 25 % skal påbegynde en 

erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.  

 

Som indikator inddrager rapporten data for elevernes overgang til 

ungdomsuddannelse henholdsvis 3 og 15 måneder efter afsluttet forløb. Data er 

baseret på elever, der er bosiddende i København på måletidspunktet.  

 

Tallene viser, at andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse efter 3 

måneder ligger på 85 % for 10. klasser på erhvervsskoler, på 80 % for de kommunale 

10. klasser og på 41 % for heltidsundervisningen. Efter 15 måneder er tallet 78 % for 

erhvervsskolerne, 75 % i de kommunale 10. klasser og 44 % for heltidsundervisningen.  
Igen ligger heltidsundervisningen noget lavere i forhold til de andre – også her er det 

væsentlig at holdes sig for øje, at elevgruppen i heltidstilbuddene er væsentligt mere 



    

                                                    
 

 

Side 4 af 4 

 

udfordrede, hvorfor en sammenligning er vanskelig. Ligeledes, hvis man tager 

udgangspunkt i målsætningen om at eleverne generelt set fastholdes i en 

uddannelsesorienteret retning er andelen væsentlig større idet samlet 85 % af eleverne i 

heltidsundervisningen efter 3 måneder enten er i gang med ungdomsuddannelse eller anden 

forberedende uddannelse. Andelen af unge, der starter på en erhvervsuddannelse direkte 

efter 10. klasser ligger for de kommunale 10. klasser på 23 %, hvilket er tæt på den 

kommunes målsætning på 25 %. 

 

 

Trivsel 

Eleverne i 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning skal trives. De unge skal 

finde eller genfinde en glæde ved at gå i skole, der kan motivere dem og understøtte 

deres læring.   

 

Som indikator for elevernes trivsel og tilfredshed inddrager rapporten data for trivsel på 

baggrund af udvalgte spørgsmål i elevtilfredshedsundersøgelse. 

 

Tallene viser, at den generelle trivsel er størst blandt eleverne i heltidsundervisningen 

og i 10. klasse på erhvervsskolerne, hvor 62 % af eleverne har svaret at de meget tit eller 

tit er glade for deres skole. Andelen er 53 % for eleverne i de kommunale 10. klasser. 

Hvad angår elevernes vurdering af, hvor tilfredse de alt i alt er med undervisningen, er 

tilfredsheden størst i heltidsundervisningen. Tilfredsheden er faldet inden for alle tre 

typer af skoletilbud.  

 

I dette års kvalitetsrapport er medtaget tal for elevfravær, og tallene viser, at fraværet 

generelt er højt. Det gælder særligt indenfor heltidsundervisningen, hvilket bl.a. kan 

have baggrund i historik med ingen eller løs skoletilknytning, indlæggelser og sygdom i 

forbindelse med psykiske diagnoser mv. Nye Veje har den højeste fraværsprocent på 

47,9 %. På Nye Veje giver det dog ikke mening at opgøre fraværet på samme måde som 

i de andre tilbud, da Nye Veje er et afklaringstilbud og arbejder med individuelle aftaler 

omkring mødefrekvens tilpasset elevernes situation og øvrige forpligtelser.  

Arbejdet med at nedbringe elevfravær er et fortsat fokusområde i alle afdelinger under 

ungdomsskolen. 

 

 

VIDERE PROCES 

 

Kvalitetsrapporten danner grundlag for den faglige ledelsesdialog mellem centerchef og 

ungdomsskolens ledelse om skolens resultater og eventuel beslutning om nye tiltag 

og/eller særlig support.  

 

BILAG 

 

Kvalitetsrapport 2017 for 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning 
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Indledning 

Denne kvalitetsrapport har til hensigt at give læseren et indblik i kvaliteten af ungdomsskolens 

heltidsundervisning samt af de københavnske 10. klasser.  

 

I vurderingen af kvaliteten af disse tilbud er det væsentligt at inddrage kvantitative data. Det er dog 

vanskeligere at vurdere kvaliteten på baggrund af kvantitative data for denne type tilbud, end det 

f.eks. er på det almene folkeskoleområde. Dette skyldes bl.a., at elevgrupperne er forholdsvis små 

og består af meget forskellige elever på tværs af de forskellige tilbud. Der er, med andre ord, tale 

om elever, der ikke går den direkte vej fra folkeskolen til ungdomsuddannelse. Denne omvej kan 

have mange forskellige begrundelser. 

 

Dette er bl.a. baggrunden for, at indledningen indeholder en overordnet beskrivelse af tilbuddene og 

målgruppen, og at der er medtaget data om elevernes baggrund (herunder data om socioøkonomi og 

elevkarakteristika). Denne baggrundsviden er nødvendig og vigtig, når man vurderer de kvantitative 

resultater igennem rapporten. 

 

Rapporten er inspireret af og struktureret efter nogle af de pejlemærker, der i København er politisk 

besluttet af Børne- og Ungdomsudvalget. Fokus er derfor på pejlemærkerne: 

 Faglighed 

 Ungdomsuddannelse  

 Trivsel 

 

Rapporten vil indgå i kvalitetsdialogen mellem ungdomsskolens ledelse, ungdomsskolens 

bestyrelse og Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Rapporten vil desuden indgå i 

dialogen med erhvervsskolerne, når der drøftes fornyelse af driftsoverenskomster for 10. klasse. 

 

Faglighed 

10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning skal bidrage til målsætningen om, at alle unge 

skal blive så dygtige, som de kan – både fagligt, personligt og socialt. Overordnet skal de unge 

hjælpes med at tilegne sig de kompetencer, som skal til, for at kunne være en aktiv medborger i et 
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åbent og demokratisk samfund. Konkret skal ungdomsskolen støtte udviklingen af de unges 

kompetencer, så de kan begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse. 

 

Ungdomsuddannelse 

Ungdomsskolen og 10. klasse skal bidrage til det nationale mål om, at 95 % af en ungdomsårgang 

skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Opgaven for ungdomsskolen er derfor at give de unge, der 

efter grundskolen ikke er klar til, eller er faldet fra en ungdomsuddannelse, de bedste 

forudsætninger for at kunne deltage i og drage nytte af en ungdomsuddannelse. Ligeledes skal 10. 

klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning muliggøre, at unge med en løs skole- og 

uddannelsestilknytning fastholdes i en uddannelsesorienteret retning.  

 

Arbejdet har også til hensigt at bidrage til kommunens mål om, at 50 % af udsatte børn og unge 

gennemfører en ungdomsuddannelse, samt at 25 % af de københavnske unge påbegynder en 

erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.  

 

Trivsel 

Eleverne i 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning skal trives. De unge skal finde eller 

genfinde en glæde ved at gå i skole, der kan motivere dem og understøtte deres læring.  

 

Datamæssigt kortlægges det generelle niveau og udviklingen i tallene for den enkelte enhed og 

samlet for tilbudstypen. På denne måde bliver det muligt at kigge nærmere på, hvordan eleverne har 

udviklet sig i løbet af deres tid på det pågældende tilbud. Den historiske udvikling for selve 

tilbuddet kan være nyttig og optræder derfor, hvor det er muligt i rapporten.  

 

Det har været intentionen at kunne understøtte et sammenlignende perspektiv på elev-niveau 

datamæssigt, hvilket dog ikke har været muligt for alle områder i nærværende rapport.  

I de enkelte afsnit vil dokumentationen for de forskellige områder være uddybet.  

 

Generelt om data når man skal vurdere kvalitet 

Det er anden gang, der er udarbejdet en kvalitetsrapport på området, hvilket har betydning for 

kvaliteten af data, der er tilgængelig. Det har ikke i alle tilfælde været muligt at skabe et 

datagrundlag, der dækker de forskellige områder tilfredsstillende. Det vil løbende blive beskrevet i 
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rapporten, hvis der fremadrettet er en ambition om at skabe et bedre og større datagrundlag, der kan 

understøtte vurderingen af den faglige kvalitet.  

 

På denne måde er kvalitetsrapporten ikke udelukkende et dokument, der præsenterer en række 

nøgletal på et område. Rapporten er ligeledes en manifestation af ambitionen om at skabe et mere 

systematisk og gennemsigtigt billede af et område, der er vanskeligt at vurdere. Denne proces blev 

sat i gang med rapporten fra 2016, men skal altså opfattes som fortløbende. Derfor er det også 

forventningen, at de næste versioner af rapporten vil være stadig mere fyldestgørende.  

Det er en blivende forudsætning, at ikke alle områder nødvendigvis skal afdækkes, og et klart mål 

ikke at skabe unødig dokumentation eller bruge mange ressourcer på registrering.  

 

Det er vigtigt at påpege, at selvom rapporten udgives i 2017 dækker tallene forskellige årgange på 

de forskellige tilbud. Fx er karakterer for de årgange, der har forladt de forskellige tilbud i 2015 og 

2016 (da 2016/17-årgangen endnu ikke har været til afgangsprøve). Til gengæld er de nyeste tal for 

elevtrivsel fra de årgange, der stadig er i gang på nuværende tidspunkt (maj 2017). 

 

Om tilbuddene 

Heltidsundervisning 

Ungdomsskolens heltidsundervisning er rettet mod unge, som ikke er uddannelsesparate, fordi de 

har manglende faglige, sociale eller personlige forudsætninger for at kunne gennemføre en 

ungdomsuddannelse. De unge har ofte dårlige erfaringer med at gå i skole, hvilket for størstedelen 

af eleverne har betydet en manglende motivation for skolegang og lysten til at lære. Nogle unge har 

mange skoleskift bag sig og har  haft lange perioder uden skolegang, andre er frafaldet flere 

ungdomsuddannelser, nogle er kriminalitetstruede, andre har indlæringsmæssigevanskeligheder og 

andre har psykiske diagnoser som f.eks. angst, ADHD, OCD, asperger mv. Fælles for de unge er, at 

de er udsatte og har brug for et mere individuelt rettet forløb med ekstra støtte i form af særlige 

undervisningstilbud i overgangen til en ungdomsuddannelse. Ungdomsskolens heltidsundervisning 

består af forskellige skoleforløb rettet mod forskellige målgrupper inden for ovennævnte 

beskrivelse. Det gælder tilbud rettet mod unge med faglige, sociale og personlige udfordringer samt 

unge med en kombination heraf. Heltidsundervisningen har også et undervisningstilbud til 

undervisningspligtige i 8. og 9. klasse, der ikke trives i grundskolen, og et tilbud rettet mod sent 

ankomne unge.  Dele af ungdomsskolens heltidsundervisning fører frem mod 10.-klasseprøven 
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(FP10) i dansk, engelsk og matematik, andre tager 9.-klasseprøven (FP9), mens nogen dele af 

undervisningen ikke er eksamensrettet. 

De fleste skoleforløb har en varighed af 1 år, men i enkelte tilbud har eleverne et længere forløb. 

Der er visitation til heltidstilbuddene, som varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Alle 

tilbud modtager elever løbende henover skoleåret. 

 

Kommunal 10. klasse 

Københavns Kommunes almene 10.-klassetilbud er fordelt på fire 10.-klassecentre. Målet for elever 

i den almene 10. klasse er, at de aflægger 10.-klasseprøven og bliver vurderet parate til en 

ungdomsuddannelse efter 10. klasse. Undervisningen består af en obligatorisk del med traditionelle 

skolefag samt en linjetoning som f.eks. design og kunst, sundhed og sport eller 

gymnasieforberedende linjer.  

 

10. klasse på erhvervsskoler 

Københavns Kommune har tegnet driftsoverenskomst med seks forskellige erhvervsskoler, der 

udbyder 10.-klasselinjer med hver deres toning. På disse 10.-klasselinjer er der – som i den 

kommunale 10. klasse – en forventning om, at eleverne afslutter forløbet med 10.-klasseprøven.  

Nogle af disse linjer er organiseret for en del år siden, mens den sidst tilkomne, på Niels Brock, er 

etableret i skoleåret 2015/16, men ikke vil blive forlænget fremadrettet. 

  

De komunale 10. klasser og 10. klasser på erhvervsskolerne kan frit vælges af de elever, der ønsker 

det. Der er løbende optag, og elever bosiddende i kommunen har retskrav på en plads. Elever fra 

andre kommuner kan også gå i 10. klasse tilbuddene , som i så fald afregnes via den 

mellemkommunaleudligning. 

Man kan læse mere om de forskellige 10.-klassestilbud i hæftet ”10. klasse – et godt tilbud til dig på 

vej mod en ungdomsuddannelse”, der kan findes på linket: 

http://ipaper.ipapercms.dk/KKBUF/UngdommensUddannelsesvejledning/10klasse1516/ 

 

Elevernes baggrund 

Hvilke elever, der benytter et uddannelsestilbud, har stor betydning, når man skal analysere og 

vurdere de forskellige data, der præsenteres gennem rapporten. F.eks. kan man have en berettiget 

http://ipaper.ipapercms.dk/KKBUF/UngdommensUddannelsesvejledning/10klasse1516/
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forventning om, at elever fra uddannelsesfremmede hjem generelt vil have vanskeligere ved at 

klare sig godt i uddannelsessystemet end elever, hvis forældre har videregående uddannelser.  

Derfor præsenteres her en oversigt, der viser et socioøkonomisk gennemsnit for de elevgrupper, 

der benytter de forskellige tilbud, som rapporten omhandler.  

Elevernes baggrund 
Data er baseret på de elever, der var indskrevet på 

de forskellige tilbud ultimo juni 2016 (skoleåret 

2015/16). Data er beregnet på baggrund af 

oplysninger fra Danmarks Statistik.  

Antal elever i 

alt 

Antal elever 

med 

oplysninger 

Socioøkonomisk 

gennemsnit 

CPH West 31 31 -0,80 (-0,91) 

Hotel- og Restaurantskolen 56 52 -0,68 (-0,58) 

KTS 93 84 -0,61 (-0,75) 

Niels Brock 92 81 -0,79 

SOPU 51 38 -1,25 (-1,21) 

TEC 98 83 -0,89 (-0,94) 

10. klasse på erhvervsskoler 421 369 -0,80
1
 (-0,90)

 

    
Amager 10 104 73 -1,11 (-1,08) 

Ø 10 121 101 -0,94 (-0,87) 

Valby 10 86 53 -1,14 (-0,87) 

10 Vest  118 82 -0,78 (-1,01) 

Kommunale 10. klasser  429 309 -0,97 (-0,99) 

    

Dagkursus  26 22 -1,19 (-1,42) 

Ungdomsskolens 8. og 9. klasse
2
 66 50 -1,36 (-1,30) 

Ungdomsskolen i Hindegade  Ingen data – oprettede ikke 10. klasse i skoleåret 2015/16 

Byhøjskolen 67 57 -0,52 (-0,93) 

Nye Veje 50 38 -0,99 

Ungdomsskolens heltidsundervisning 209 167 -0,97 (-1,18) 

 

Det socioøkonomiske gennemsnit udtrykker samlet, hvilken hjemmebaggrund eleverne i de 

forskellige tilbud har. Et negativt tal er udtryk for, at elevgruppens baggrund er svagere end 

gennemsnittet og vice versa. 0 udtrykker gennemsnittet for alle borgere i København mellem 0-24 

år. Den første kolonne i tabellen viser hvor mange elever, der har været indskrevet i tilbuddet på 

tidspunktet for datatrækket, og den anden kolonne viser hvor mange af disse, som Danmarks 

Statistik har haft oplysninger for. Jo mindre andel af eleverne, der har været oplysninger for, jo 

mere usikkert er tallet. Samtidig ved vi dog at mange af de elever, der mangler oplysninger for, 

har en meget svag baggrund.  

 

                                                           
1 Det samlede socioøkonomiske gennemsnit for 10. klasse på erhvervsskoler, kommunale 10. klasser og ungdomsskolens 

heltidsundervisning er vægtet i forhold til antallet af elever med oplysninger på de enkelte skoler. 
2 Data om det socioøkonomiske gennemsnit for ungdomsskolens 8. og 9. klasse indeholder også eleverne fra 10. PULS. Grundet 

anonymisering er det ikke muligt at separere dem fra hinanden. 
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Generelt kan man sige, at alle tilbuddene retter sig mod målgrupper, der er langt svagere end 

gennemsnittet, hvilket betyder, at alle tilbuddene har en stor opgave i forhold til at få rustet 

eleverne til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Samtidig er der stor forskel mellem 

tilbuddene. Tabellen viser også den store forskel fra skoleår til skoleår, hvor gennemsnittet kan 

ændre sig væsentligt.  

 

For eleverne i ungdomsskolens heltidsundervisning suppleres de socialøkonomiske data med 

yderligere viden om eleverne og de udfordringer, der hos en del af målgruppen gør sig gældende 

ved blandt andet; bevilligede kontaktpersoner, diagnoser, perioder uden reel skolegang, forbrug af 

rusmidler samt kriminalitet. For at give et dybere indblik i elevgrupperne er tabellen i år blevet 

tilføjet informationer omkring elevernes tidligere skolegang – herunder afgangsprøver og skoleskift. 

Data baserer sig på vejledernes indmeldelsessamtaler med elever, forældre, kontaktpersoner m.fl. 

og de oplysninger, de selv har givet. Der er ikke indhentet data fra eksterne parter.  

 

Elevdata 2015/16 

(antal elever) 

Andel 

med en 

kontakt

person 

Andel 

med 

en 

diagno

se* 

Andel med 

perioder 

uden reel 

skolegang 

(gennemsnitli

gt antal 

måneder)  

Andel 

med et 

kendt 

forbrug 

af 

rusmidl

er 

Andel 

der har 

begået 

krimina

litet 

Andel 

uden 

FP9 

eller 

FP10 i 

dansk 

Andel 

uden 

FP9 

eller 

FP10 i 

mate

matik 

Andel 

elever, 

der har 

haft min. 

3 

skoleskift 

i løbet af 

grundskol

en 

Dagkursus (39) 33 % 8 % 32 % (11 mdr.) 5 % 10 % 68 % 74 % 28 % 

Ungdomsskolens 8. 

og 9. klasse (71) 

32 % 19 % 60 % (5 mdr.) 16 % 27 % - - 23 % 

Byhøjskolen (68) 8 % 37 % 38 % (8 mdr.) 4 % 0 % 45 % 45 % 17 % 

Nye Veje (102) 29 % 32 % 56 % (9 mdr.) 15 % 16 % 38 % 38 % 38 % 

10. PULS (15) 7 % 50 % 43 % (6 mdr.) 27 % 40 % - - 60 % 

Ungdomsskolens 

heltidsundervisnin

g (295) 

26 % 27 % 50 % (8 

mdr.) 
12 % 16 % 59 % 60 % 31 % 

* Enkelte elever kan tælle dobbelt ved multiple diagnoser. 

 

Data viser, at de forskellige tilbud og deres målgruppe er præget af en række af de samme 

udfordringer, men med forskellig vægtning på de enkelte tilbud. 
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Faglighed 

Pejlemærket Faglighed er et af fem pejlemærker, der er vedtaget for skoleområdet i Københavns 

Kommune. I København er det målet at: 

 

Alle elever skal være dygtigere  

Udgangspunktet er, at alle børn skal blive så dygtige, som de kan. Det gælder både fagligt, 

personligt og socialt. Livsduelighed, demokratisk dannelse og medborgerskab bliver her centrale 

begreber.  

 

Som det fremgår, er pejlemærket bredere end blot snævre, faglige mål. Ligesom i grundskolen 

skal det forstås som dækkende for både faglige, personlige og sociale kompetencer. Dertil skal det 

tilføjes, at der – især i forbindelse med ungdomsskolen og 10. klasser – kan være fokus på at øge 

andre kompetencer end de rent faglige som en forudsætning for en faglig udvikling.   

 

Dokumentation 

De enkelte skolers arbejde med at gøre deres elever dygtigere dokumenteres gennem forskellige 

indikatorer på faglighed. Disse indikatorer består af forskellige visninger af karakterer inden for 

fagene dansk og matematik. For heltidsundervisningsområdet inkluderes vurderinger af elevernes 

udvikling inden for sociale og personlige parametre henover skoleåret. Det har i denne udgave 

ikke været muligt at medtage en central indikator – elevernes uddannelsesparathedsvurdering. Det 

er forvaltningens forhåbning, at denne indikator vil kunne indgå i fremtidige versioner af 

kvalitetsrapporten.  

 

Ud over karakterniveauet fordelt på de forskellige tilbud, kigges der på elevernes faglige 

udvikling målt ved karakterniveau fra 9.-klasseprøven til 10.-klasseprøven. Da forvaltningen kun 

har adgang til 9.-klassesdata fra elever, der har haft deres skolegang i Københavns Kommune, er 

det ikke muligt at medtage samtlige af tilbuddenes elever.  

 

De valgte indikatorer giver naturligvis hverken et fyldestgørende billede af alle de kompetencer, 

eleverne tilegner sig, eller hvad de lærer gennem deres skoleår i enten 10. klasse eller i 
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ungdomsskolens heltidsundervisning. De giver dog en indikation på, om det er lykkedes at flytte 

eleverne i en positiv retning.  

 

Karakterniveau 

Tabellen nedenfor viser karaktergennemsnit for dansk og matematik i både mundtlige og 

skriftlige discipliner. Data er baseret på afgangsprøveresultater fra juni 2016.  

Karaktergennemsnit (antal 

eksaminerede elever) 
Dansk Matematik 

mundtlig skriftlig mundtlig skriftlig 

CPH West 7,2 (18) 4,9 (18) 5,0 (18) 4,7 (18) 

Hotel- og Restaurantskolen 6,5 (42) 4,7 (41) 5,3 (43) 3,2 (40) 

KTS 7,9 (77) 4,1 (81) 7,5 (78) 4,9 (82) 

Niels Brock 6,0 (87) 3,5 (90) 5,9 (84) 4,3 (89) 

SOPU 4,7 (34) 2,8 (34) 6,4 (34) 2,2 (34) 

TEC 7,4 (31) 5,2 (80) 6,9 (77) 5,1 (82) 

10. klasse på erhvervsskoler 6,8 (339) 4,2 (344) 6,4 (334) 4,3 (345) 

   
Amager 10 5,5 (96) 4,0 (101) 6,1 (98) 2,9 (97) 

Ø10 6,9 (97) 6,2 (103) 4,4 (96) 4,2 (103) 

Valby 10 5,7 (59) 3,9 (64) 3,7 (61) 3,6 (64) 

10 Vest  7,3 (97) 4,5 (84) 6,1 (85) 4,0 (101) 

Kommunale 10. klasser  
6,4 (349) 4,7 (352) 

5,2 

(340) 
3,7 (365) 

   
Dagkursus 6,1 (25) 3,7 (27) 4,2 (13) 2,6 (14) 

Byhøjskolen 6,9 (56) 5,2 (61) 3,9 (62) 3,5 (62) 

Nye Veje Ingen data – Undervisningen er ikke eksamensrettet 

10 PULS 5,4 (7) 2,3 (7) 3,0 (8) 1,0 (8) 

Ungdomsskolens heltidsundervisning 6,6 (88) 4,6 (95) 3,8 (83) 3,1 (84) 
 

 

Karaktergennemsnit (antal 

eksaminerede elever) 

Dansk Matematik 
mundtlig Skriftlig 

fremstilling 

med 

hjælpemidler  

uden 

hjælpemidler 

Ungdomsskolen i Hindegade
3
 6,3 (38) 2,8 (42) 3,9 (39) 2,9 (41) 

Ungdomsskolens 8. + 9. klasse
4 5,9 (23) 3,8 (25) 1,7 (28) 2,7 (27) 

 

Ovenstående data viser, som beskrevet, hverken udviklingen eller i hvilken grad, tilbuddene formår 

at rykke deres elever. Tallene giver alligevel et indblik i både det enkelte tilbud, men også i det 

enkelte fag. Overordnet set er det faglige niveau højere for de mundtlige discipliner end de 

skriftlige. Dette er tilfældet i både dansk og matematik og på næsten alle tilbuddene. Karaktererne i 

                                                           
3
 Ungdomsskolen i Hindegade oprettede ikke 10. klasse i skoleåret 2015/16. Data er derfor for elever, der har taget FP9 i de viste fag. 

4
 Ungdomsskolens 8. og 9. klasse går ikke til 10.-klasseprøve. Data er derfor elever, der har taget 9FP i de viste fag i skoleåret 

2015/16. 



11 

 

dansk mundtligt ligger generelt højere end de øvriger karaktergennemsnit, både på de enkelte 

skoletilbud og samlet. Erhvervsskolerne skiller sig samlet set positivt ud med højere 

gennemsnitskarakterer for matematik end på de andre tilbud. 

Udvikling i fagligt niveau målt ved karakterudvikling 

De følgende tabeller viser udviklingen i elevernes karakterer fra 9.-klasseprøven til 10.-

klasseprøven. Forsimplet kan man sige, at karakterniveauet bør fastholdes og selvfølgelig gerne 

løftes. Det er vigtigt at være opmærksom på, at man ikke kan sammenligne udviklingen for alle 

elever, men udelukkende den gruppe, der er karakterer for (jf. fodnoten). Yderligere skal det 

bemærkes, at de to prøver ikke er identiske, hvilket ligeledes skal indgå i vurderingen, når tallene 

bliver analyseret. 

 

Den første tabel viser en sammenligning mellem mundtlig dansk ved de to prøver. 

Udvikling i karaktergennemsnit – 

Dansk mundtlig 

Dansk mundtlig – 

gennemsnits-

karakter ved 

9. klasseprøven 

Dansk mundtlig - 

Gennemsnits-

karakter ved 

10. klasseprøven 

Andel af 

prøveeleverne 

med karakterer 

i begge prøver 

(Antal)
5
 

CPH West 5,8 6,4 28 % (5) 

Hotel- og Restaurantskolen 4,0 5,0 29 % (12) 

KTS 5,7 7,4 44 % (34) 

Niels Brock 6,6 7,7 57 % (50) 

SOPU 4,5 5,4 44 % (15) 

TEC 5,3 5,4 56 % (45) 

10. klasse på erhvervsskoler 5,7 6,5 47 % (161) 

   
Amager 10 5,2 5,4 73 % (70) 

Ø10 6,9 7,5 63 % (61) 

Valby 10 4,0 5,7 71 % (42) 

10 Vest  6,2 7,0 56 % (54) 

Kommunale 10. klasser  5,7 6,4 65 % (227) 

   
Dagkursus  2,9 6,7 28 % (7) 

Byhøjskolen 5,8 5,9 61 % (34) 

Nye Veje Ingen data – Undervisningen er ikke eksamensrettet 

10 PULS 4,8 4,8 71 % (5) 

Ungdomsskolens 

heltidsundervisning 
5,2 5,9 57 % (46) 

 

 

                                                           
5
 Antal og andel elever med prøvekarakter er medtaget, da det ikke er muligt at lave sammenligningen i karaktergennemsnit for alle 

elever. Det skyldes flere faktorer: dels at Københavns Kommune ikke har adgang til karakterdata for elever, der kommer fra 

folkeskoler i andre kommuner eller fra privatskoler, og dels at en del af eleverne ikke har aflagt 9.-klasseprøven. 
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Karaktergennemsnit Dansk mundtlig – 

gennemsnits-

karakter ved 

9. klasseprøven 

Dansk mundtlig - 

Gennemsnits-

karakter ved 

10. klasseprøven 

Andel af 

prøveeleverne 

med karakterer i 

begge prøver 

(Antal) 

Ungdomsskolen i Hindegade 
Ingen data – eleverne har ikke været til 10. klasseprøver 

Ungdomsskolens 8. + 9. klasse 

 

Der er en positiv udvikling i karakterniveau på alle tilbuddene undtagen 10. PULS, hvor 

karakterniveauet fastholdes (tallene er dog kun baseret på fem elever). Dagkursus står for den største 

udvikling på 3,8 karakterpoint – i denne sammenhæng skal det igen bemærkes, at tallet kun dækker 

over syv elever. Også KTS og Valby 10 markerer sig positivt med en udvikling på 1,7 karakterpoint. 

Slutteligt er det også værd at nævne, at Niels Brock og Ø10 formår at forbedre deres gennemsnit i 

10.-klasseprøven til trods for et i forvejen pænt niveau i 9. klasse.  

Udvikling i karaktergennemsnit 

– Dansk skriftlig  

Dansk, skriftlig 

fremstilling – 

Gennemsnits-

karakter ved  

9. klasseprøve 

Dansk skriftlig – 

Gennemsnits-

karakter ved 

10. klasseprøve 

Andel af 

prøveeleverne med 

karakterer i begge 

prøver (Antal) 

CPH West 4,6 4,2 28 % (5) 

Hotel- og Restaurantskolen 3,6 3,5 32 % (13) 

KTS 4,6 5,1 44 % (35) 

Niels Brock 4,6 3,7 63 % (51) 

SOPU 3,7 2,6 47 % (16) 

TEC 3,4 3,4 53 % (48) 

10. klasse på erhvervsskoler 4,1 3,8 49 % (168) 

   
Amager 10 5,2 5,3 78 % (65) 

Ø10 5,3 6,3 66 % (68) 

Valby 10 4,1 3,9 77 % (49) 

10 Vest  4,2 3,9 67 % (56) 

Kommunale 10. klasser  4,4 4,6 71 % (249) 

   
Dagkursus  2,0 3,7 33 % (9) 

Byhøjskolen 5,4 4,5 59 % (36) 

Nye Veje Ingen data – undervisningen er ikke eksamensrettet 

10 PULS Oplysninger for mindre end fem elever 

Ungdomsskolens 

heltidsundervisning 4,6 4,2 

52 % (49)
6
 

 

 

 
 

                                                           
6 Se fodnote 3. 
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Karaktergennemsnit Dansk mundtlig – 

gennemsnits-

karakter ved 

9. klasseprøven 

Dansk mundtlig - 

Gennemsnits-

karakter ved 

10. klasseprøven 

Andel af 

prøveeleverne 

med karakterer i 

begge prøver 

(Antal) 

Ungdomsskolen i Hindegade 
Ingen data – eleverne har ikke været til 10. klasseprøver 

Ungdomsskolens 8. + 9. klasse 

 
Tabellen ovenfor viser udviklingen for skriftlig dansk. Overordnet og i modsætning til mundtlig 

dansk kan vi se, at kun de kommunale 10. klasser samlet formår at forbedre karakterniveauet fra 9. 

til 10. klasse. Denne forbedring er båret af resultatet fra Ø10, der hæver sit 10.-klasseniveau med 1,0 

karakterpoint, hvilket giver dem det højeste gennemsnit blandt tilbuddene. Hos erhvervsskolerne 

formår kun KTS at forbedre sit gennemsnit. Udover TEC – der fastholder sit karakterniveau – er der 

nedgang i karakterniveauet i de resterende erhvervsskoletilbud. Især hos Niels Brock og SOPU er 

der et fald. I ungdomsskolens heltidsundervisning falder Byhøjskolen karaktermæssigt, mens 

Dagkursus imidlertid har en stigning på 1,7 karakterpoint.   

Udvikling i karaktergennemsnit 

– Matematik skriftlig   

Matematik 

problemregning - 

Gennemsnits-

karakter ved 

9. klasseprøve 

Matematik 

skriftlig - 

Gennemsnits-

karakter ved 

10. klasseprøve 

Andel af 

prøveeleverne 

med karakterer 

i begge prøver 

(Antal) 

CPH West 2,0 2,8 28 % (5) 

Hotel- og Restaurantskolen 3,1 2,2 30 % (12) 

KTS 4,1 4,3 63 % (52) 

Niels Brock 3,7 3,9 54 % (48) 

SOPU 1,6 2,1 41 % (14) 

TEC 4,2 4,9 43 % (35) 

10. klasse på erhvervsskoler 3,7 3,9 48 % (166) 

   
Amager 10 2,8 2,7 76 % (74) 

Ø10 3,5 4,2 64 % (66) 

Valby 10 2,5 3,6 72 % (46) 

10 Vest  2,9 3,7 54 % (55) 

Kommunale 10. klasser  3,0 3,5 66 % (241) 

   
Dagkursus  1,2 2,0 36 % (5) 

Byhøjskolen 2,8 2,3 56 % (35) 

Nye Veje Ingen data – undervisningen er ikke eksamensrettet 

10 PULS 0,8 1,2 63 % (5) 

Ungdomsskolens 

heltidsundervisning 2,4 2,2 

54 % (45)
7
 

 

 

                                                           
7
 Se fodnote 4.  
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Karaktergennemsnit Dansk mundtlig – 

gennemsnits-

karakter ved 

9. klasseprøven 

Dansk mundtlig - 

Gennemsnits-

karakter ved 

10. klasseprøven 

Andel af 

prøveeleverne 

med karakterer i 

begge prøver 

(Antal) 

Ungdomsskolen i Hindegade 
Ingen data – eleverne har ikke været til 10. klasseprøver 

Ungdomsskolens 8. + 9. klasse 

 

 
I tabellen ovenfor er udgangspunktet prøveresultatet fra problemregning i 9. klasse, der 

sammenlignes med skriftlig matematik i 10. klasse. Langt størstedelen af tilbuddene formår i dette 

tilfælde at løfte karakterniveauet i 10.-klasseprøven. 10 Vest og CPH West skiller sig positivt ud med 

et løft i karaktergennemsnittet på 0,8. Overordnet er det positivt, at tilbuddene evner at forbedre 

resultaterne.  

Andel elever, der opnåede karakteren 02 
Den følgende tabel viser andelen af elever, der har opnået minimum 02 i gennemsnit i både dansk 

og matematik. 

 

Andel elever med karakteren 2 eller derover i både dansk og 

matematik i skoleåret 2015/16 (antal elever med minimum en 10FP) 2016 

CPH West (18) 94 % (17) 

Hotel- og Restaurantskolen (44) 68 % (30) 

KTS (84) 81 % (68) 

Niels Brock (82) 89 % (73) 

SOPU (34) 85 % (29) 

TEC (90) 88 % (79) 

10. klasse på erhvervsskoler (352) 84 % (296) 

  

Amager 10 (103) 76 % (78) 

Ø10 (106) 73 % (77) 

Valby 10 (64) 83 % (53) 

10 Vest (103) 63 % (65) 

Kommunale 10. klasser (376) 73 % (273) 
  

Dagkursus (27) 30 % (8) 

Byhøjskolen (63) 76 % (48) 

Nye Veje Ingen data 

10 PULS (11) 
Oplysninger for mindre end 

fem elever 

Ungdomsskolens heltidsundervisning (101) 50 % (57) 
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Andel elever med karakteren 2 eller derover i både dansk og 

matematik i skoleåret 2015/16 (antal elever med minimum en prøve) 
2016 

Ungdomsskolen i Hindegade (46)
 8
 52 % (24) 

Ungdomsskolens 8. + 9. klasse (28)
9 50 % (14) 

 
Tabellen viser nogle procentandele, der umiddelbart vurderet er gode, når man tager det enkelte 

tilbuds elevgruppe i betragtning. Især erhvervsskolerne har en stor andel på 84 procent, der opnår 

minimum 02 i dansk og matematik. Særligt skiller CHP West sig positivt ud, mens Hotel- og 

Restaurantskolen har en lavere andel end de resterende erhvervsskoler. Valby 10 ligger med den 

højeste andel blandt de kommunale 10. klasser, mens 10 Vest
10

 ligger et godt stykke under den 

samlede procentandel for disse. I ungdomsskolens heltidsundervisning ligger andelene væsentligt 

under de andre tilbud, – bortset fra Byhøjskolen, der har 76 procent, der får minimum 02 i 

gennemsnit i dansk og matematik. Resultaterne skal ses i forhold til elevgruppen og dennes tidligere 

skoletilknytning
11

.  

  

                                                           
8
 Ungdomsskolen i Hindegade oprettede ikke 10. klasse i skoleåret 2015/16. Data er derfor for elever, der taget FP9. 

9 Ungdomsskolens 8. og 9. klasse går ikke til 10. klasseprøve. Data er derfor for elever, der har taget FP9 i skoleåret 2015/16 
10 I forbindelse med denne andel er det værd at notere, at ”verdensklassen” fra Ungdomsskolen i Hindegade i skoleåret 2015/16 var 

tilknyttet 10 Vest. Dette kan have betydning for andelen. 
11 Se tabellen om elevdata 2015/16 for en uddybning af dette. 
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Udvikling af sociale og personlige kompetencer 
 

Som et led i ungdomsskolens heltidsundervisnings ledelsesinformationssystem vurderes samtlige 

elever løbende inden for en række sociale og personlige parametre, der knytter sig til en skole- og 

uddannelsesmæssig sammenhæng. Data baserer sig på vejleders og nærmeste lærers vurderinger af 

eleverne inden for en række indikatorer under hvert målepunkt. Eleverne vurderes på en 7-

trinsskala. Tabellen viser andelen af elever, der har rykket sig minimum ét positivt skalatrin fra 

start- til slutvurderingen. 

 

Udviklingen inden for sociale og 

personlige parametre (2015/16) 
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Dagkursus (27) 33 % 20 % 26 % 5 % 23 % 38 % 15 % 

Ungdomsskolens 8. og 9. klasse 

(31)  

29 % 23 % 26 % 26 % 29 % 23 % 32 % 

Byhøjskolen (43) 63 % 43 % 52 % 51 % 45 % 59 % 47 % 

Nye Veje (16) 53 % 25 % 40 % 29 % - 33 % - 

Ungdomsskolen i Hindegade (85) 27 % 20 % 20 % 27 % 21 % - 29 % 

10. PULS (7) - 14 % - 0 % 14 % 57 % - 

Ungdomsskoles 

heltidsundervisning 36 % 25 % 30 % 28 % 27 % 40 % 31 % 

 

Ser  man samlet på afdelingerne, viser tabellen at det inden for hvert enkelt målepunkt er lykkedes 

at rykke omkring en tredjedel et helt skalatrin i en positiv retning. Ser man på de enkelte afdelinger 

er der en del variation i forhold til andelen af elever, der har rykket sig positivt, samt ved hvilke 

målepunkter, det er lykkedes at rykke flest. Denne variation skal ses i sammenhæng med, at 

afdelingerne har forskellige målgrupper samt forskellige indsatser og fokusområder.  

Samlet vurdering 

Baseret på de faglige resultater præsterer erhvervsskolerne et anelse bedre karaktergennemsnit end 

de kommunale 10. klasser – kun med undtagelse af skriftlig dansk. Ser man samlet set på 

progression i karakterniveauet fra 9. til 10. klasse er billedet dog omvendt. Her præsterer de 

kommunale 10. klasser bedre end erhvervsskolerne – kun med undtagelse af mundtligt dansk. 

Kigger man nærmere på de enkelte tilbud, varierer resultaterne dog væsentligt. Flere af 

erhvervsskoletilbuddene har et stærkere socioøkonomisk udgangspunkt end de kommunale tilbud, 

hvilket er vigtigt at tage i betragtning, når man analyserer de faglige resultater. Samlet set leverer 
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ungdomsskolens heltidsundervisning nogle pæne faglige resultater. Dette er til trods for en svært 

udfordret gruppe elever, hvor blandt andet 50 % har haft perioder uden reel skolegang og over 50 % 

ikke har en 9.- eller 10.-klasseprøve i dansk eller matematik. 

  

Der har i årets rapport været muligt at medtage andelen af elever, der som minimum får karakteren 

02 i gennemsnit i dansk og matematik. Det er forvaltningens håb, at denne indikator næste år kan 

blive suppleret med data, der belyser andelen af elever, der vurderes uddannelsesparate før og efter 

10.-klassetilbuddet, da denne information i høj grad kan bidrage til vurderingen af, hvorvidt det er 

lykkedes at gøre de unge klar til en ungdomsuddannelse.  

  



18 

 

Ungdomsuddannelse 

Dette afsnit har fokus på, hvad der sker med eleverne, når de forlader ungdomsskolens 

heltidsundervisning eller 10. klasse. I København er det målet at: 

 

Alle elever skal gennemføre en ungdomsuddannelse 

 

Dokumentation 

I dette afsnit ses der nærmere på, hvilken uddannelsesmæssig vej eleverne vælger efter afsluttede 

forløb.  

Data viser andelen af eleverne på en ungdomsuddannelse henholdsvis 3 og 15 måneder efter 

afsluttede forløb i 10. klasse eller heltidsundervisningen. Tallene dokumenterer, hvor eleverne 

søger hen, samt hvorvidt de fastholdes i en uddannelsesmæssig retning.  

Et mere detaljeret overblik over elevernes placering 3 og 15 måneder efter endt 10. klasse eller 

heltidsundervisning findes som bilag.  

Data er udelukkende baseret på elever med bopæl i København, da Ungdommens 

Uddannelsesvejledning har vejledningsforpligtigelse for disse elever, og kommunen ikke har 

adgang til data for elever bosat i andre kommuner.  
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Elevernes placering efter 3 måneder 

 

Ser man på erhvervsskolerne som en samlet gruppe har de den højeste andel af elever, der er i 

ungdomsuddannelse 3 måneder efter afslutning på forløbet. Internt er der store forskelle på 

tilbuddene, hvor f.eks. SOPU ikke har nogen elever, der fortsætter på en gymnasial uddannelse, 

mens Niels Brock har hele 78 procent i denne kategori. De store forskelle kan skyldes de forskelle, 

der er i de enkelte erhvervsskolers målgrupper. Den forholdsvis store forskel mellem KTS og TEC i 

forhold til gymnasial uddannelse er dog bemærkelsesværdig, da eleverne på de to tilbud har næsten 

samme faglige udgangspunkt samt, at KTS har en gymnasieforberedende linje.  

                                                           
12 Oplysning om uddannelsesstatus er pr. d. 3. oktober 2016 (trukket i UnoUng d. 6. december 2016). 
13 I tabellerne om ungdomsuddannelse indgår aktiviteten ”VUC HF-niveau” som en gymnasial uddannelse. 
14 Kategorien ”Samlet andel i gang med ungdomsuddannelse” dækker foruden ”Erhvervsfaglig uddannelse” og ”Gymnasial 

uddannelse” også ”Andre ungdomsuddannelser” og ”Gennemført ungdomsuddannelse”. 
15 Her indgår kun afgangselever fra 9. klasse. 
16 Nye veje er et afklaringstilbud der kan vare alt fra 1 uge til op mod et 6 mdr uden afsluttende eksamner, men med løbende ind og 

udskrivning, efterhånden som elevernes sendes videre. Tabellen indeholder elever der har været indskrevet i tilbuddet pr. 1/6/2016 

Elevernes placering 3 

måneder efter - pr. 3. 

oktober 2016
12

 (antal elever) 

Erhvervs-

faglig 

uddannelse 

Gymnasial 

uddannelse
13

 

Samlet andel i gang 

med 

ungdomsuddannels
14

 

CPH West 43 % (3) 43 % (3) 86 % (6) 

Hotel- og Restaurantskolen 59 % (13) 23 % (5) 82 % (18) 

KTS 36 % (20) 41 % (23)  77 % (43) 

Niels Brock 15 % (9) 78 % (46) 93 % (55) 

SOPU 69 % (18) 0 % (0) 69 % (18) 

TEC 23 % (15) 68 % (44) 91 % (59) 

10. klasse på erhvervsskoler 33 % (78) 51 % (121) 85 % (199) 

 

Amager 10 28 % (23) 58 % (47) 88 % (71)  

Ø10 22 % (20) 60 % (55) 82 % (75) 

Valby 10  20 % (13) 59 % (38) 80 % (51) 

10 Vest 22 % (20) 51 % (47) 73 % (67) 

Kommunale 10. klasser  23 % (76) 57 % (187) 80 % (264) 

 

Dagkursus  35 % (8) 9 % (2) 43 % (10) 

Ungdomsskolens 8. og 9. klasse
15

 18 % (5) 0 % (0) 18 % (5) 

Ungdomsskolen i Hindegade Der er ikke oprettet 10. klasse i skoleåret 2015/16 

Byhøjskolen 13 % (9) 45 % (30) 61 % (41) 

Nye Veje
16

 7 % (3) 15 % (7) 26 % (12) 

10. PULS  33 % (4) 8 % (1) 42 % (5) 

Ungdomsskolens 

heltidsundervisning 
16 % (29) 23 % (40) 41 % (73) 
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Hos de kommunale 10. klasser ligger niveauet mere ensartet. Amager 10 skiller sig positivt ud med 

88 procent, der er påbegyndt ungdomsuddannelse mens 10 Vests andel er  på 73 procent
17

. 

Ungdomsskolens heltidsundervisning har i forhold til de andre tilbud en noget lavere andel i 

ungdomsuddannelse, men det er igen vigtigt at pointere, at eleverne i disse tilbud, jf. tabellen om 

elevdata, er væsentlig mere udfordrede, og det er derfor ikke hensigtsmæssigt at sammenligne dem 

med de andre typer tilbud. Det er i den anledning værd at notere sig Byhøjskolens resultat med 61 

procent, der er påbegyndt en ungdomsuddannelse. Det  ligger over kommunens ønskede mål om at 

50 % af udsatte børn og unge gennemfører en ungdomsuddannelse.  

Elevernes placering efter 15 måneder 

Elevernes placering 15 

måneder efter – pr. 3. 

oktober 2016
18

 (antal elever) 

Erhvervsfaglig 

uddannelse 

Gymnasial 

uddannelse 

Samlet andel i 

gang med 

ungdomsuddan

nelse 

CPH West  19 % (3) 25 % (4) 50 % (8) 

Hotel- og Restaurantskolen 29 % (7) 33 % (8) 63 % (15) 

KTS 17 % (8) 60 % (28) 85 % (40) 

Niels Brock Ingen data 

SOPU    35 % (11) 32 % (10) 77 % (24) 

TEC 29 % (28) 55 % (52) 84 % (80) 

10. klasse på erhvervsskoler 27 % (57) 48 % (102) 78 % (167) 

 

Amager 10 19 % (30) 52 % (84) 71 % (115) 

Ø10 24 % (25) 52 % (55) 77 % (82) 

Valby 10 12 % (9) 59 % (44) 74 % (55) 

10 Vest  10 % (10) 67 % (67) 78 % (78) 

Kommunale 10. klasser  17 % (74) 57 % (250) 75 % (330) 

 

Dagkursus  25 % (7) 18 % (5) 50 % (14) 

Ungdomsskolens 8. og 9. klasse 38 % (14) 5 % (2) 43 % (16) 

Ungdomsskolen i Hindegade
19

 8 % (5) 19 % (11) 32 % (19) 

Byhøjskolen 18 % (10) 42 % (24) 63 % (36) 

Nye Veje 13 % (5) 13 % (5) 35 % (14) 

10. PULS  Oplysninger for mindre end 5 elever 

Ungdomsskolens 

heltidsundervisning 
19 % (44) 20 % (47) 44 % (102) 

 
                                                           
17

 I forbindelse med denne andel er det værd at notere, at ”verdensklassen” fra Ungdomsskolen i Hindegade i skoleåret 2015/16 var 

tilknyttet 10 Vest. Dette kan have betydning for andelen da denne kan være to-årrig. 
18 Her er altså tale om elever, der har forladt tilbuddene i juni 2015 og dermed ikke er samme årgang som i tabellen, der viser 

placeringen 3 måneder efter. 
19 Efter 15 måneder er alle elever fra Ungdomsskolen i Hindegade medtaget og ikke udelukkende eleverne fra 10. klasse. Der kan 

være nogle elever fra Hindegade, som fortsætter i samme tilbud efter afgangstidspunktet, juni 2015, hvormed de ikke er egentlige 

afgangselever, disse er frasorteret. 
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I tabellen ovenfor kan man se andelen i ungdomsuddannelse 15 måneder efter afsluttede forløb. 

Elevernes placering efter 15 måneder ses som en indikator  for om de er fastholdt i 

ungdomsuddannelse ud over den indledende tid. Eleverne  kan dog være stoppet og startet på en 

anden ungdomsuddannelse igen inden for de 15 måneder (eller lige været startet på 

opgørelsestidspunktet). 

Internt er der store forskelle for 10. klasserne på erhvervsskolerne. Her har KTS  – modsat  

resultaterne af elevernes placering efter 3 måneder – en høj andel på 85 procent, der er i gang med 

en ungdomsuddannelse 15 måneder efter at de har afsluttede forløbet. Lavest ligger CPH West (her 

er der dog tale om få elever). 

De kommunale 10. klassers resultater ligger tættere på hinanden. 10 Vest har en stor andel af 

elever, der fortsætter på en gymnasial uddannelse, mens elever fra Ø10 i højere grad fortsætter på 

en erhvervsfaglig. 

I forhold til andelene for ungdomsskolens heltidsundervisning henvises der til forklaringen i det 

sidste afsnit.  

Samlet vurdering 

Resultaterne viser, at erhvervsskolerne samlet set ligger mellem 3 og 5 procentpoint bedre i 

forhold til at sende eleverne videre i ungdomsuddannelse end de kommunale skoler . Kigger man 

på de enkelte skoler er der dog variation. En større forskel ses i andelen af elever, der vælge en 

erhvervsuddannelse. Her ligger erhvervsskolerne samlet set 10 procentpoint over de kommunale 

10. klasser. Forskellen mellem erhvervsskolernes resultater kan ses i lyset af de linjer, de udbyder. 

Fx udbyder KTS og TEC  gymnasieforberedende linjer, hvilket kan tænkes at være forklarende for 

at andel af elever i gymnasielle uddannelser 15 måneder efter endt forløb er højere i disse tilbud 

end i de øvrige. 

I forhold til det gennemsnitlige socioøkonomiske indeks vurderes andelen af elever på 

Byhøjskolen, Dagkursus og Nye Veje, som er indskrevet på en ungdomsuddannelse efter 

henholdsvis 3 og 15 måneder, at være tilfredsstillende. Tallene er tæt ved eller noget over det mål, 

der er sat for udsatte unge i Københavns Kommune.  

Cirka halvdelen af eleverne i heltidsundervisningen har haft perioder uden reel skolegang. Det er 

derfor ikke relevant udelukkende at se på andelen af elever i ungdomsuddannelse, men også på 

andelen af elever, der er fastholdt i anden skole- og uddannelsesforberedende retning. Dette vidner 
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om, at der inden for målgruppen er en række elever, der har brug for længerevarende forløb for at 

blive klar til en ungdomsuddannelse.  

I de kommunale 10. klasser er henholdsvis 80 og 75 % af eleverne indskrevet på en 

ungdomsuddannelse 3 og 15 måneder efter at have afsluttet 10. klasse. Herudover ligger andelen af 

elever, der starter på en erhvervsuddannelse direkte efter 10. klasse, tæt på den generelle 

målsætning på 25 %. Det er også værd at nævne, at de kommunale tilbud, kontra erhvervsskolerne, 

i højere grad sender deres elever videre til en gymnasial uddannelse. 

I både heltidsundervisningen og i 10. klasse er det en klar målsætning at klæde de unge på til at 

kunne deltage i og drage nytte af en ungdomsuddannelse. Med andre ord skal de elever, som er 

gået ud af 10. klasse eller heltidsundervisningen, kunne deltage i og drage nytte af den 

undervisning, der foregår på ungdomsuddannelserne i form af tillært viden, kompetencer, dannelse 

mv., mens selve fastholdelsen i ungdomsuddannelsen ikke direkte varetages af ungdomsskolen.  
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Trivsel  

Dette afsnit har fokus på at:  

 

Alle elever skal have et godt skoleliv, hvor de trives  

 

Eleverne skal opleve en glæde ved at gå i skole, der motiverer og understøtter deres læring.  

10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning skal i denne sammenhæng ses som tilbud, der 

muliggør, at de unge kan finde eller genfinde en glæde ved at gå i skole, som kan motivere dem og 

understøtte deres læring.      

 

Dokumentation  
For at kunne dokumentere udviklingen inden for trivsel benyttes en række udvalgte indikatorer 

fra elevtrivselsundersøgelsen 2016 for 10. klasse, der er gennemført for eleverne i de forskellige 

tilbud. Det er altså elevernes svar på et spørgeskema, der ligger til grund for tallene i de 

forskellige tabeller. Skemaet er ændret markant i forhold til det, der blev benyttet i 

Kvalitetsrapporten 2016. Dette medfører, at det kun på en indikator er muligt at sammenligne 

med tidligere års besvarelser. Ændringen er lavet så trivselsundersøgelsen for 10. klasse i højere 

grad er sammenlignelig med den nationale trivselsundersøgelse, der udføres for 4.-9. klasse i de 

kommunale folkeskoler.  Forvaltningen har dog kun adgang til besvarelser fra elever, der har haft 

deres skolegang i Københavns Kommune, hvilket har bevirket, at andelen af elever med 

besvarelser i begge undersøgelse er meget lav. Det er forvaltningens håb, at det fremover bliver 

muligt at kunne sammenholde de to undersøgelser, så det i højere grad bliver muligt at vurdere, 

hvorvidt det lykkes tilbuddene at øge de unges trivsel i skolen. 

 

I dette års rapport er der også medtaget oplysninger om elevernes fravær. Erhvervsskolerne har 

forskellige måder at opgøre fravær på, hvilket medfører, at tallene ikke er direkte 

sammenlignelige. Dette betyder også, at der ikke optræder data fra alle tilbud. 
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Generel trivsel 

Nedenstående tabel viser den gennemsnitlige fordeling af elevernes svar på spørgsmålet Er du glad 

for din skole? for hvert tilbud.  

Er du glad for din skole? (antal elever, der har svaret) ”Meget tit” eller 

”Tit” 

2016 

CPH West (16) 31 % 

Hotel- og Restaurantskolen (41) 59 % 

KTS (57) 68 % 

Niels Brock (74) 57 % 

SOPU (23) 65 % 

TEC (67) 72 % 

10. klasse på erhvervsskoler (278) 62 % 

  
Amager 10 (63) 51 % 

Ø10 (72) 57 % 

Valby 10 (27) 22 %  

10 Vest (74)  64 % 

Kommunale 10. klasser (236) 53 % 
  
Dagkursus (19) 47 % 

Ungdomsskolens 8. og 9. klasse (22) 64 % 

Ungdomsskolen i Hindegade (10. klasse)(86) 59 % 

Byhøjskolen (47) 64 % 

Nye Veje (36) 81 % 

10 PULS (12) 33 % 

Ungdomsskolens heltidsundervisning (222) 62 % 

 

I den ovenstående tabel ses det, at den største andel af elever, der Meget tit og Tit er glade for deres 

skole, er tilknyttet tilbuddene udbudt under ungdomsskolens heltidsundervisning. I de enkelte tilbud 

under heltidsundervisningen er der dog en del variation. På Nye Veje er procentdelen der Meget tit 

eller Tit er glade for deres skole hele 81 procent. Erhvervsskolerne ligger samlet på højde med 

ungdomsskolens heltidsundervisning, men forskellen mellem tilbuddene varierer dog væsentligt. 

Positivt skiller TEC sig ud med en procentdel på 72 procent, mens kun 31 procent Meget tit eller Tit 

er glade for deres skole på CPH West.  

Det er samlet set eleverne på de kommunale 10. klasser, der udtrykker, at de er mindst glade for 

deres skole, gennemsnittet trækkes dog ned af Valby 10  med en andel på kun 22 procent.  
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Tryghed 

Den følgende tabel viser fordelingen af elevernes svar på spørgsmålet Hvor ofte føler du dig tryg i 

skolen? for hver skole.  

Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? (Antal elever, der har 

svaret) 

”Altid” eller  ”For det 

meste” 

2016 

CPH West (16) 81 % 

Hotel- og Restaurantskolen (41) 93 % 

KTS (57) 86 % 

Niels Brock (73) 78 % 

SOPU (22) 82 % 

TEC (67) 81 % 

10. klasse på erhvervsskoler (276) 83 % 

  

Amager 10 (62) 87 % 

Ø10 (71) 83 % 

Valby 10 (26) 73 % 

10 Vest (72) 76 % 

Kommunale 10. klasser (231) 81 % 
  

Dagkursus (19) 95 % 

Ungdomsskolens 8. og 9. klasse (22) 73 % 

Ungdomsskolen i Hindegade (10. klasse) (81) 79 % 

Byhøjskolen (47) 77 % 

Nye Veje (36) 92 % 

10 PULS (12) 67 % 

Ungdomsskolens heltidsundervisning (217) 81 % 

 

Den samlede svarfordeling ligger næsten ens hos de tre tilbudstyper. Der er dog relativt store 

forskelle mellem de forskellige tilbud. Kun Valby 10, Ungdomsskolens 8. og 9. klasse og 10. PULS 

ligger en lille under  gennemsnittet, mens Hotel- og Restaurantskolen og Dagkursus har den højeste 

andel af elever, der Altid eller For det meste føler sig trygge i skolen med henholdsvis 93 og 95 

procent. 
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Mobning  

I tabellen vises fordelingen af elevernes svar på spørgsmålet Er du blevet mobbet på din 

nuværende skole i dette skoleår? for hver skole.  

Er du blevet mobbet på din nuværende skole i dette skoleår? 
(antal elever, der har svaret) 

”Aldrig” eller 

”Sjældent” 

2016 

CPH West (16) 100 % 

Hotel- og Restaurantskolen (41) 90 % 

KTS (57) 93 % 

Niels Brock (73) 90 % 

SOPU (22) 86 % 

TEC (67) 85 % 

10. klasse på erhvervsskoler (276) 90 % 

  

Amager 10 (62) 92 % 

Ø10(71) 99 % 

Valby 10 (26) 96 % 

10 Vest(72) 93 % 

Kommunale 10. klasser (231) 95 % 
  

Dagkursus (19) 100 % 

Ungdomsskolens 8. og 9. klasse (22) 91 % 

Ungdomsskolen i Hindegade (81) 85 % 

Byhøjskolen (47) 94 % 

Nye Veje (36) 94 % 

10 PULS (12) 83 % 

Ungdomsskolens heltidsundervisning (217) 90 % 

 

Den overstående tabel viser, at der i de kommunale 10. klasser samlet set er 95 procent, der Aldrig 

eller Sjældent er blevet mobbet i det nuværende skoleår. Generelt ligger de fleste tilbud med en høj 

andel af positive svar på dette spørgsmål. Negativt skiller SOPU, TEC, Ungdomsskolen i 

Hindegade og 10. PULS sig ud med en andel på omkring 85 procent der svarer, at de aldrig eller 

sjældent er blevet mobbet, mens andelene på både CPH West og Dagkursus er 100 procent. 
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Tilfredshed 

Nedenstående tabel viser fordelingen af elevernes svar på spørgsmålet Hvor tilfreds er du alt i alt 

med undervisningen? for hver skole. 

Hvor tilfreds er du alt i alt med 

undervisningen? (antal elever, der har 

svaret) 

Meget tilfreds + Tilfreds 

2014 2015 2016 

CPH West (16) Ingen data 60 % 13 % 

Hotel- og Restaurantskolen (41) 24 % 37 % 41 % 

KTS (57) 35 % 60 % 44 % 

Niels Brock (74) Ingen data 38 % 

SOPU (23) 43 % 63 % 52 % 

TEC (67) 21 % 39 % 58 % 

10. klasse på erhvervsskoler (278) 29 % 48 % 44 % 

    

Amager 10(62) 31 % 57 % 52 % 

Ø10(72) 27 % 46 % 49 % 

Valby 10 (27) 25 % 43 % 26 % 

10 Vest(74) 21 % 64 % 69 % 

Kommunale 10. klasser (235) 28 % 54 % 53 % 
    

Dagkursus (19) Ingen data 88 % 68 % 

Ungdomsskolens 8. og 9. klasse (22) 
Ingen data 

64 % 

Ungdomsskolen i Hindegade (10. klasse)(83) 65 % 

Byhøjskolen (47) 35 % 83 % 55 % 

Nye Veje (36) Ingen data 78 % 

10 PULS (12) Ingen data 50 % 

Ungdomsskolens heltidsundervisning (219) 35 % 84 %
20 64 % 

 

Tabellen viser den samme tendens som i skoleåret 2014/15. Den største andel af tilfredse elever er 

tilknyttet ungdomsskolens heltidsundervisning. Denne andel er dog faldet frem mod skoleåret 

2015/16, både samlet og på de enkelte tilbud. Det er dog kun få af skolerne under 

heltidsundervisningen, hvorfra der er data fra de tidligere år og som derved kan sammenlignes over 

tid.    

 

De fleste skoler kan registrere et fald i tilfredsheden fra tidligere skoleår. Specielt på CPH West, 

hvor kun 13 procent er Meget tilfreds eller Tilfreds. Enkelte tilbud har også fremgang – her skiller 

især TEC sig ud med en vækst i andelen på 19 procentpoint, men også Hotel- og Restaurantskolen, 

Ø10,  og 10. Vest har en stigning i tilfredshed blandt eleverne på mellem 3-5 procentpoint. 

 
                                                           
20

 Grundlaget for udregningen af tilfredsheden med undervisningen i henholdsvis 10. klasse, på erhvervsskoler og i ungdomsskolens 

heltidsundervisning varierer fra 2016 til 2015 og fra 2015 til 2014, da flere tilbud ikke deltog i spørgeskemaundersøgelserne i 2014 

og 2015. 
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Der er generelt en meget stor forskel tilbuddene imellem. Således er der hele 65 procentpoint 

mellem skolerne med den mindste og største elevandel, der alt i alt er tilfredse med undervisningen.  

Fravær 
Tabellen viser gennemsnittet af fraværsdage og fraværsprocent for skoleåret 2015/16. 
 

Elevfravær 2015/2016 (antal elever, der indgår i 

gennemsnittet) 
Fraværsdage Fraværsprocent 

CPH West (19) 29,4 - 

Hotel- og Restaurantskolen () - 14,8 % 

KTS () 
Grundet forskellig opgørelsesmetode er det 

ikke muligt at sammenligne data 
Niels Brock () 

SOPU () 

TEC (108) 28,4 - 

10. klasse på erhvervsskoler (276) 28,6 14,8 % 

   

Amager 10(152) 31,1 24,3 % 

Ø10(159) 11,2 7,9 % 

Valby 10 (117) 26,9 20,7 % 

10 Vest(151) 32,3 22,2 % 

Kommunale 10. klasser (579) 25,1 18,3 % 
   

Dagkursus (78) 23,3 28,3 % 

Ungdomsskolens 8. og 9. klasse (65) 33,5 29,7 % 

Ungdomsskolen i Hindegade (275) 27,6 26,6 % 

Byhøjskolen (108) 29,7 22,8 % 

Nye Veje (110) 39,3 47,9 % 

10 PULS (16) 26,5 22,3 % 

Ungdomsskolens heltidsundervisning (652) 30,0 29,1 % 

 

Samlet set ligger fraværet højt. Ungdomsskolens heltidsundervisning ligger højest med en samlet 

fraværsprocent på  29,1 %. Det er dog i denne forbindelse igen vigtigt at have elevgruppens 

udfordringer i betragtning. Det høje fravær kan f.eks. skyldes historik med ingen eller løs 

skoletilknytning, indlæggelser og sygdom i forbindelse med psykiske diagnoser mv. Nye Veje har 

den højeste fraværdsprocent på 47,9 %. På Nye Veje giver det dog ikke mening at opgøre fraværet 

på samme måde som i de andre tilbud, da Nye Veje er et afklaringstilbud og arbejder med 

individuelle aftaler omkring mødefrekvens tilpasset elevernes situation og øvrige forpligtelser.  

  

Ø10 adskiller sig positivt fra de andre tilbud med en fraværsprocent på 7,9 % (hvilket stadig er 

højt), og det bidrager til, at det samlede fravær for de kommunale 10. klasser ender på 18,3 %. 
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I forhold til erhvervsskolerne er det svært at lave en samlet konklusion. Tilbuddene benytter 

forskellige metoder til at opgøre deres fravær, hvilket bevirker, at det ikke er muligt at sammenligne 

med det øvrige fraværsdata. Det er dog værd at notere, at både CPH West og TECs fraværsdage 

ligger ganske højt og dermed på linje med størstedelen af de resterende tilbud. 

Samlet vurdering 

Gode undervisningsmiljøer er essentielle for elevernes trivsel og for deres læringsresultater.  

Skolerne arbejder kontinuerligt med at øge andelen af unge der trives i skolen. Det er et vigtigt 

fokuspunkt og en stor del af arbejdet på samtlige tilbud, at de unge får eller genfinder en positiv og 

fast tilknytning til skolesystemet, som giver dem lyst og mod til at forsætte i en 

ungdomsuddannelse.Trivsel er derfor – på linje med hvad der blev beskrevet i Kvalitetsrapporten 

2016 – stadig et særligt indsatsområde for skolerne i arbejdet med elevgruppen. 

I forhold til de to øvrige indikatorer vurderes den fremlagte data at være tilfredsstillende.  

 

Det noteres, at nærværende rapport ikke indeholder fyldestgørende tal for elevfravær. Det er 

forvaltningens håb, at disse fremover vil være mere valide, idet elevfravær vurderes at være en 

vigtig indikator for trivsel ligesom det er et mål i sig selv, at eleverne kommer i skole. Det er 

ligeledes en ambition, at næste udgave indeholder viden om fastholdelse og frafald fra 10. 

klasserne. Dette emne er særligt vigtigt for en aldersgruppe, som står midt i et valg af fremtidig 

uddannelse, og hvor der erfaringsmæssigt er mange skift. Det vil være vigtigt at kunne 

dokumentere, hvor de unge går hen ved frafald fra 10. klasse. Hvis en ung i starten af 10. klasse 

bliver enig med sig selv og sine lærere om, at vedkommende alligevel har mod på at påbegynde 

en ungdomsuddannelse her og nu – så er det positivt, hvis vedkommende kan klare sig på 

ungdomsuddannelsen. 
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Bilag 

Ungdomsuddannelse  

Elevplacering efter afsluttede forløb 

De følgende tabeller viser elevernes placering henholdsvis 3 og 15 måneder efter afsluttet 10. klasse 

eller ungdomsskolens heltidsundervisning. 

 

Elevernes placering 3 

måneder efter – pr. 3. 

oktober 2016 (antal elever) 
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CPH West 43 % 
(3) 

43 % 
(3) 

0 %  
(0) 

86 % 
(6) 

14 % 
(1) 

0 %  
(0) 

Hotel- og Restaurantskolen 59 % 
(13) 

23 % 
(5) 

0 %  
(0) 

82 % 
(18) 

14 % 
(3) 

5 %  
(1) 

KTS 36 % 
(20) 

41 % 
(23) 

0 %  
(0) 

77 % 
(43) 

11 % 
(6) 

13 % 
(7) 

Niels Brock 15 % 
(9) 

78 % 
(46) 

0 %  
(0) 

93 % 
(55) 

3 %  
(2) 

3 %  
(2) 

SOPU 69 % 
(18) 

0 % 
(0) 

0 %  
(0) 

69 % 
(18) 

15 % 
(4) 

15 % 
(4) 

TEC 23 % 
(15) 

68 % 
(44) 

0 %  
(0) 

91 % 
(59) 

3 %  
(2) 

6 %  
(4) 

10. klasse på erhvervsskoler 33 % 
(78) 

51 % 
(121) 

0 % 
(0) 

85 % 
(199) 

8 % 
(18) 

8 % 
(18) 

   

Amager 10 28 % 
(23) 

58 % 
(47) 

1 %  
(1) 

88 % 
(71) 

9 %  
(7) 

4 %  
(3) 

Ø10 22 % 
(20) 

60 % 
(55) 

0 %  
(0) 

82 % 
(75) 

7 %  
(6) 

11 % 
(10) 

Valby 10 20 % 
(13) 

59 % 
(38) 

0 %  
(0) 

80 % 
(51) 

13 % 

(8) 
8 %  
(5) 

10 Vest  22 % 
(20) 

51 % 
(47) 

0 %  
(0) 

73 % 
(67) 

21 % 
(19) 

7 %  
(6) 

Kommunale 10. klasser  23 % 
(76) 

57 % 
(187) 

0 % 
(1) 

80 % 
(264) 

12 % 
(40) 

7 % 
(24) 

   

Dagkursus  35 % 
(8) 

9 % 
(2) 

0 %  
(0) 

43 % 
(10) 

43 % 
(10) 

13 % 
(3) 
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Ungdomsskolens 8. og 9. klasse 18 % 
(5) 

0 % 
(0) 

0 %  
(0) 

18 % 
(5) 

68 % 
(19) 

14 % 
(4) 

Ungdomsskolen i Hindegade  

 
 Der er ikke oprettet 10. kl. i skoleåret 2015/16 

Byhøjskolen 13 % 
(9) 

45 % 
(30) 

3 %  
(2) 

61 % 
(41) 

22 % 
(15) 

16 % 
(11) 

Nye veje 7 %  
(3) 

15 % 
(7) 

4 %  
(2) 

26 % 
(12) 

65 % 
(30) 

9 %  
(4) 

10. PULS 33 % 
(4) 

8 % 
(1) 

0 %  
(0) 

42 % 
(5) 

25 % 
(3) 

33 % 
(4) 

Ungdomsskolens 

heltidsundervisning 
16 % 
(29) 

23 % 
(40) 

2 % 
(4) 

41 % 
(73) 

44 % 
(77) 

15 % 
(26) 

 

 
Elevernes placering 15 
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CPH West 19 % 
(3) 

25 % 
(4) 

0 %  
(0) 

50 % 
(8) 

25 % 
(4) 

25 % 
(4) 

Hotel- og Restaurantskolen 29 % 
(7) 

33 % 
(8) 

0 %  
(0) 

63 % 
(15) 

4 %  
(1) 

33 % 
(8) 

KTS 17 % 
(8) 

60 % 
(28) 

0 %  
(0) 

85 % 
(40) 

6 %  
(3) 

9 %  
(4) 

Niels Brock 
Ingen data 

SOPU 35 % 
(11) 

32 % 
(10) 

0 % (0) 
77 % 
(24) 

13 % 
(4) 

10 % 
(3) 

TEC 29 % 
(28) 

55 % 
(52) 

0 % (0) 
84 % 
(80) 

5 % (5) 
11 % 
(10) 

10. klasse på erhvervsskoler 27 % 
(57) 

48 % 
(102) 

0 % 
(0) 

78 % 
(167) 

8 % 
(17) 

14 % 
(29) 

   

Amager 10 19 % 
(30) 

52 % 
(84) 

0 %  
(0) 

71 %  
(115) 

8 % 
(13) 

21 % 
(34) 

Ø10 24 % 
(25) 

52 % 
(55) 

1 %  
(1) 

77 % 
(82) 

7 %  
(7) 

16 % 
(17) 

Valby 10 12 % 
(9) 

59 % 
(44) 

1 %  
(1) 

74 % 
(55) 

8 %  
(6) 

18 % 
(13) 

10 Vest  10 % 67 % 0 %  78 % 10 % 12 % 
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(10) (67) (0) (78) (10) (12) 

Kommunale 10. klasser  17 % 
(74) 

57 % 
(250) 

0 % 
(2) 

75 % 
(330) 

8 % 
(36) 

17 % 
(76) 

 

Dagkursus  25 % 
(7) 

18 % 
(5) 

7 %  
(2) 

50 % 
(14) 

25 % 
(7) 

25 % 
(7) 

Ungdomsskolens 8. og 9. klasse 38 % 
(14) 

5 %  
(2) 

0 %  
(0) 

43 % 
(16) 

32 % 
(12) 

24 % 
(9) 

Ungdomsskolen i Hindegade  8 %  
(5) 

19 % 
(11) 

2 %  
(1) 

32 % 
(19) 

37 % 
(22) 

31 % 
(18) 

Byhøjskolen 18 % 
(10) 

42 % 
(24) 

4 %  
(2) 

63 % 
(36) 

12 % 
(7) 

25 % 
(14) 

Nye veje 13 % 
(5) 

13 % 
(5) 

8 %  
(3) 

35 % 
(14) 

33 % 
(13) 

33 % 
(13) 

10. PULS 25 % 
(3) 

0 %  
(0) 

0 %  
(0) 

25 % 
(3) 

25 % 
(3) 

50 % 
(6) 

Ungdomsskolens 

heltidsundervisning 
19 % 
(44) 

20 % 
(47) 

3 % 
(8) 

44 % 
(102) 

27 % 
(64) 

29 % 
(67) 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

 

J.nr. 2017.0-0. Møde 15.5.2017. Dagsordenspunkt 4 

 

Resultaterne fra Københavns Kommunes medarbejdertrivselsundersøgelse, marts 

2017 

 

Resultaterne af Københavns Kommunes Trivselsundersøgelse 2017 blev offentliggjort i 

marts måned. Indstillingen beskriver de generelle resultater for ungdomsskolen og pro-

cessen for opfølgning. 

 

 

INDSTILLING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Resultaterne af Københavns Kommunes Trivselsundersøgelse 2017 kom i marts måned. 

De samlede resultater for ungdomsskolen i trivselsundersøgelsen 2017 ligger nogenlun-

de på linje med resultaterne fra 2015. Ligeledes ligger de på linje med resultaterne for 

Børne - og Ungdomsforvaltningen som helhed Bag ved de samlede tal for ungdomssko-

len er der et vist udsving i vurderingerne i de enkelte afdelinger. Alle afdelinger er i 

færd med at følge op på resultaterne og iværksætte handlinger for at forbedre trivslen på 

områder, der vurderes lavt.   

 

 

LØSNING 

 

Trivselsundersøgelsen i Københavns Kommune gennemføres hvert andet år. Alle med-

arbejdere, der var ansatte på månedsløn i ungdomsskolen pr. 1. november 2016 indgår i 

trivselsundersøgelsen 2017. Til ungdomsskolen er der lavet rapporter over henholdsvis 

de samlede resultater for ungdomsskolen, de tre områder, de enkelte afdelinger, admini-

strationen, lederne og for sekretariatet.  

 

Svarprocenten for den samlede ungdomsskole er 84 %. På almenområdet er svarprocen-

ten 61, i de øvrige områder og afdelinger ligger den på mellem 94 og 100 %. Svarpro-

centen for den samlede forvaltning er 80 %. 

 

Resultater 

Som det fremgår af oversigten nedenfor ligger de samlede resultater fra ungdomsskolen 

tæt op af resultaterne for hele Børne- og Ungdomsforvaltningen inden for undersøgel-

sens 10 overordnede temaer.  

 



 

Side 2 af 4 
 

 

5,6 
5,7 
5,5Hoved 
Ho 
5,7V 
5,4 
5Spørgsmål besvares på en skala fra 1 til 7, hvor  høj score er positiv.  
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Ligesom den samlede forvaltning ligger ungdomsskolens resultater generelt højt. Højst 

score på 5,7 er indenfor temaerne Trivsel og motivation og Indhold i arbejdet.  
 

Sammenholdt med de samlede resultater for ungdomsskolen i trivselsundersøgelsen i 

2015 har ungdomsskolen fremgang inden for 8 ud af de 10 temaer.  

 

Af mere specifikke resultater kan nævnes: 

 

 Når det gælder de underliggende spørgsmål, som fremgår af den vedlagte rapport, er 

der størst fremgang på spørgsmålet Prioriterer din nærmeste leder trivslen på ar-

bejdspladsen højt, når det gælder de samlede resultater for ungdomsskolen. Her er 

tallet steget med 0,6. Størst tilbagegang er på 0,6 ved spørgsmålet: Er der et godt 

samarbejde mellem dig og dine kolleger? 

 

 I modsætning til på forvaltningsniveau er der på ungdomsskoleniveau en tilbage-

gang på spørgsmålet Føler du dig tryg i din arbejdsmæssige fremtid? Scoren er ste-

get 0,4 på forvaltningsniveau og faldet med 0,2 på ungdomsskoleniveau.  

 

 10. klasseområdet skiller sig ud ved at ligge markant under resultatet for den samle-

de ungdomsskole på ovennævnte spørgsmål (Føler du dig tryg i din arbejdsmæssige 

fremtid?). Her re resultatet for 10. klasseområdet på 3,5 mod 4,4 på ungdomsskole-

niveau og 5 på forvaltningsniveau. 

 

 Et arbejdsområde, hvis resultater skiller sig positivt ud er administrationen. Områ-

dets resultater ligger markant bedre i 8 ud af de 10 temaer sammenlignet med både 

de samlede resultater for ungdomsskolen og resultaterne på forvaltningsniveau. 

 

Bag ved de samlede tal for ungdomsskolen er der variationer i vurderingerne i de enkel-

te afdelinger. Der er med andre ord forskelle i omfanget af behovet for indsatser, lige-

som at der selvsagt kan være forskel på, hvilke områder, der er behov for at arbejde med 

i de enkelte afdelinger.  
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Resultater vedrørende krænkende adfærd 

Trivselsundersøgelsen afdækker også, om der er forekommet krænkende adfærd på ar-

bejdspladsen i form af vold, trusler, mobning og uønsket seksuel opmærksomhed. De 

samlede resultater fra ungdomsskolen viser, at det forekommer: 

 

 Fysisk vold: 1 % har svaret Ja, af og til. Der er sket et fald fra 2 % i seneste under-

søgelse. Ingen har svaret dagligt, ugentligt eller månedligt. 

 

 Trusler om vold: 5 % har svaret Ja, af og til. Her er der sket et fald fra 11 % i sene-

ste undersøgelse. Ingen har svaret dagligt, ugentligt eller månedligt. 

 

 Mobning: 4 % svarer Ja, af og til, hvilket er det samme som i seneste undersøgelse. 

Ingen har svaret månedligt (fald på 2 %), dagligt eller ugentligt. 
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 Uønsket seksuel opmærksomhed: 4 % har svaret Ja, af og til mod 1 % i 2015. Ud af 

de 6 personer, der har svaret ja, kommer de 4 fra Almenområdet. Ingen har svaret 

dagligt, ugentligt eller månedligt. 

 

 

Opfølgning 

Arbejdet med opfølgning på trivselsundersøgelsen foregår lokalt og det er Trioen, som 

er ansvarlig for at det finder sted. Trioen er også ansvarlig for gennemførslen af den 

lovpligtige afdækning af arbejdsmiljøet (arbejdspladsvurdering), som også skal finde 

sted i dette forår. Resultaterne fra trivselsundersøgelsen indgår som en del af arbejds-

pladsvurderingen, og der skal laves en samlet handleplan for opfølgning på resultater af 

både arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse.   

 

Alle handleplaner tilgår LokalMED, som følger opfølgningsarbejdet og tager beslutning 

om eventuelle tværgående indsatser. Arbejdet følges ligeledes af ungdomsskolens ledel-

se, der særlig har tæt kontakt til de afdelinger, hvor vurderingerne ligger i den lave ende 

eller hvor der forekommer krænkende adfærd. 

 

 

BILAG 

 

Trivselsundersøgelsen 2017. Københavns Kommunes Ungdomsskole. 
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Forord
Kære alle

Trivselsundersøgelsen 2017 ligger nu klar, og den giver et øjebliksbillede af, hvordan det går på
arbejdspladserne i BUF.

Rapporten er ikke en karakterbog, men snarere et afsæt til en dialog om, hvilke forhold der betyder noget
for trivslen, og hvordan man kan arbejde for at forbedre den. Gode, stærke arbejdsfællesskaber og høj
trivsel blandt medarbejdere er forudsætningen for, at vi lykkes med vores arbejde med byens børn.

Rapporten er et vigtigt redskab til de lokale MED-udvalg. De har opgaven med at sætte gang i dialogen
om, hvordan man kan bruge resultaterne i rapporten og løfte dem ind i APV’erne, som skal opdateres til
sommer.

Som jeg ser det, er det mellem undersøgelserne, at det vigtige arbejde med trivslen skal foregå, og vi i
direktionen og i HovedMED forventer naturligvis, at den viden organisationen får med
trivselsundersøgelsen, bliver omsat til konkrete handlinger. Det er vigtigt – både for medarbejderne og for
børnene – at vi er i stand til både at udvikle vores arbejdspladser og samtidig øge medarbejdernes trivsel.

God arbejdslyst.

Tobias Børner Stax

Københavns Kommunes Ungdomsskole
Trivselsundersøgelsen / 2017
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Indledning

Formål
Formålet med trivselsundersøgelsen er at bevare og styrke trivslen blandt de ansatte i Københavns
Kommune og bidrage til, at kommunen er en attraktiv og effektiv arbejdsplads.

Trivselsundersøgelse 2017 skal give et billede af de ansattes vurdering af forholdene på arbejdspladserne
og være et udgangspunkt for en fremadrettet dialog.

Resultatet af undersøgelsen for Københavns Kommunes Ungdomsskole er sammenfattet i denne rapport.
Rapporten er med til at give enheden mulighed for at identificere styrker, og hvor der er plads til
forbedringer. Hvis det er muligt, sammenlignes med resultaterne fra 2015.

Om undersøgelsen
Trivselsundersøgelsen er gennemført i perioden 22. februar 2017 til 14. marts 2017.

I alt har 202 medarbejdere modtaget et spørgeskema, og af disse har 169 valgt at svare. Københavns
Kommunes Ungdomsskole har således opnået en svarprocent på 84 %.

Trivselsundersøgelsen består af et fælles spørgeskema med 24 spørgsmål for Københavns Kommune
suppleret med op til 20 forvaltningsspecifikke spørgsmål. Kun spørgsmål fra det fælles spørgeskema for
Københavns Kommune indgår i beregningen af temagennemsnit. De forvaltningsspecifikke spørgsmål
indgår altså ikke i temagennemsnittene. Fælles spørgsmål er nummereret 1, 2 mv. Forvaltningsspecifikke
spørgsmål er ligeledes nummeret, med forkortelsen for forvaltningen.

Spørgeskemaet er forkortet og rapporterne er ændret siden 2015. Det er sket for at højne kvaliteten og
brugbarheden af resultaterne samt at styrke fokus på opfølgningen. I denne rapport er de spørgsmål, som
er medtaget i temascorerne for 2015 og 2017 ens, og resultaterne er således sammenlignelige. Bemærk
således, at det ikke er muligt at sammenligne temascorerne fra denne rapport med temascorerne fra en
rapport fra 2015.

Hovedparten er spørgsmålene er besvaret på en grad-skala gående fra 1 til 7. Alle spørgsmål er stillet, så
en høj score er positivt.

Medarbejdernes anonymitet sikres ved, at der på intet tidspunkt udleveres besvarelser fra enkeltpersoner
eller udarbejdes rapporter, hvor svar fra enkeltpersoner kan identificeres eller beregnes.

Der udarbejdes kun rapporter, hvor der indgår mindst fem besvarelser.

I rapporten finder du følgende resultater, som hver især giver dig forskellige svar:
- Enhedens samlede resultater for Trivselsundersøgelse 2017.
- Udviklingen i forhold til Trivselsundersøgelse 2015, hvis muligt.
- Overliggende enheders resultater, som kan bruges til at se, hvor enheden adskiller sig fra gennemsnittet.

Københavns Kommunes Ungdomsskole
Trivselsundersøgelsen / 2017
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Opfølgning
Det er oplagt at bruge trivselsundersøgelsen som en del af det løbende, systematiske arbejdsmiljøarbejde
– APV-arbejdet, så det ikke bliver to uafhængige, parallelle forløb. Trivselsundersøgelsen og den
efterfølgende opfølgning bidrager til en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdet med at udvikle jeres arbejdsmiljø kræver ejerskab. Når medarbejderne involveres i arbejdet med
at vurdere og prioritere resultaterne, kan det skabe ejerskab og ansvarlighed i forhold til de handlinger,
som iværksættes. Inspiration til dialogen omkring opfølgningen på trivselsundersøgelsen findes blandt
andet på KKintra eller via MED-sekretariatet.

Konkrete eksempler på opfølgende spørgsmål til dialogen omkring undersøgelsen findes på Arbejdsmiljø
Københavns hjemmeside www.amk.kk.dk/trivsel. Fra denne hjemmeside kan udgivelsen "Guide til en god
trivselsundersøgelse" også downloades.

Københavns Kommunes Ungdomsskole
Trivselsundersøgelsen / 2017
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Københavns Kommunes Ungdomsskole 2017

Københavns Kommunes Ungdomsskole 2015

Support & kapacitetsopbygning - dagtilbud 2017

Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017

Trivsel og motivation

Indhold i arbejdet

Samarbejde om den fælles opgave

Indflydelse

Nærmeste leder

Ledelsen

Læring og udvikling

Håndtering af krav i arbejdet

Fysisk arbejdsmiljø

Sundhedsfremme

1 2 3 4 5 6 7

5,7
5,6
5,7

5,5

5,7
5,4

5,8
5,6

5,2
5,4

5,3
5,4

4,9
4,6

4,8
4,9

5,6
5,2

5,6
5,4

5,5
5,2

5,4
5,5

5,5
5,3

5,6
5,4

5,3
5,2
5,3
5,3

5,0
5,0

4,8
4,7

4,4
4,3
4,3

4,5

 

Temaoversigt
Oversigten viser de gennemsnitlige scorer for temaerne i trivselsundersøgelsen, der kan beregnes gennemsnit for.
Resultatet for Københavns Kommunes Ungdomsskole er om muligt sammenlignet med enhedens resultat i 2015
samt organisatoriske benchmarks. Evt. forvaltningsspecifikke spørgsmål indgår ikke i temagennemsnit.

Københavns Kommunes Ungdomsskole
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BUF6. Kan du udføre dit arbejde uden 
at være generet af uro og støj?*

15. Oplever du, at ledelsen stoler på, 
at medarbejderne gør et godt stykke 
arbejde?

19. Er du tilfreds med arbejdsstedets 
fysiske forhold og indretning?

8. Har du indflydelse på beslutninger 
vedrørende dit arbejde?

9. Har du indflydelse på forandringer 
på din arbejdsplads?

12. Har du et godt samarbejde med 
din nærmeste leder?

BUF4. Sætter din nærmeste leder 
tydelig retning for den faglige kvalitet?
*

BUF3. Får du faglig sparring og støtte 
fra din nærmeste leder?*

BUF1. Føler du dig tryg i din 
arbejdsmæssige fremtid? *

5. Er der et godt samarbejde mellem 
dig og dine kolleger?

-2 -1 0 1 2

0,5

0,3

0,2

0,1

0,1

-0,2

-0,3

-0,3

-0,3

-0,4

Enhed
2017

5,0

5,8

5,0

5,3

4,5

5,5

4,7

4,8

4,4

5,5

 

Største positive og negative forskelle i forhold til Support
& kapacitetsopbygning - dagtilbud
I figuren vises de op til 5 spørgsmål, som afviger mest positivt i forhold til det samlede resultat for Support &
kapacitetsopbygning - dagtilbud (grå søjle), og de op til 5 spørgsmål, som afviger mest negativt i forhold til det
samlede resultat for Support & kapacitetsopbygning - dagtilbud (lysegrå søjle). Figuren viser differencen i score
mellem enheden og Support & kapacitetsopbygning - dagtilbud.

Hvis der ikke er fem spørgsmål, der afviger positivt ift. Support & kapacitetsopbygning - dagtilbud, vises færre end
fem søjler. Tilsvarende med de negative afvigelser.

Københavns Kommunes Ungdomsskole
Trivselsundersøgelsen / 2017
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10. Prioriterer din nærmeste leder 
trivslen på arbejdspladsen højt?

4. Er du tilfreds med kvaliteten af det 
arbejde, du udfører?

15. Oplever du, at ledelsen stoler på, 
at medarbejderne gør et godt stykke 
arbejde?

1. Er du tilfreds med dit job som 
helhed, alt taget i betragtning?

BUF6. Kan du udføre dit arbejde uden 
at være generet af uro og støj?*

2. Føler du dig motiveret og 
engageret i dit arbejde?

BUF1. Føler du dig tryg i din 
arbejdsmæssige fremtid? *

18. Er du klædt på til at håndtere 
eventuelle følelsesmæssigt belastende 
situationer i dit arbejde?

6. Er der et godt samarbejde mellem 
din egen gruppe/afdeling og de øvrige 
grupper/afdelinger på arbejdspladsen?

5. Er der et godt samarbejde mellem 
dig og dine kolleger?

-2 -1 0 1 2

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

-0,1

-0,2

-0,2

-0,3

-0,6

Enhed
2017

5,7

5,6

5,8

5,7

5,0

5,7

4,4

5,0

4,9

5,5

 

Største positive og negative forskelle i forhold til historik
I figuren vises de op til 5 spørgsmål, som afviger mest positivt i forhold til enhedens resultat for 2015 (grå søjle), og
de op til 5 spørgsmål, som afviger mest negativt i forhold til enhedens resultat for 2015 (lysegrå søjle). Figuren viser
differencen i score mellem 2017 og 2015.

Hvis der ikke er fem spørgsmål, der afviger positivt ift. 2015, vises færre end fem søjler. Tilsvarende med de
negative afvigelser.

Københavns Kommunes Ungdomsskole
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Københavns Kommunes Ungdomsskole 2017

Københavns Kommunes Ungdomsskole 2015

Support & kapacitetsopbygning - dagtilbud 2017

Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017

TEMAGENNEMSNIT: Trivsel og 
motivation

1. Er du tilfreds med dit job som 
helhed, alt taget i betragtning?

2. Føler du dig motiveret og 
engageret i dit arbejde?

BUF1. Føler du dig tryg i din 
arbejdsmæssige fremtid? *

1 2 3 4 5 6 7

5,7

5,6

5,7

5,5

5,7

5,3

5,7

5,4

5,7

5,8

5,8

5,6

4,4

4,6

4,7

5,0

 

Tema: Trivsel og motivation
Temaet "Trivsel og motivation" måler den generelle tilfredshed, motivation og engagement i arbejdet.

Trivsel kan være et tegn på, at man oplever balance mellem kravene i arbejdet og egne resurser samt gode
muligheder for at udvikle sig.

Temagennemsnittet er beregnet som et samlet gennemsnit af alle besvarelser på spørgsmål 1 og spørgsmål 2.

* Forvaltningsspecifikke spørgsmål er i figuren angivet med en (*). Spørgsmålene indgår ikke i temagennemsnittet.

Københavns Kommunes Ungdomsskole
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Københavns Kommunes Ungdomsskole 2017

Københavns Kommunes Ungdomsskole 2015

Support & kapacitetsopbygning - dagtilbud 2017

Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017

TEMAGENNEMSNIT: Indhold i arbejdet

3. Er dine arbejdsopgaver 
meningsfulde?

4. Er du tilfreds med kvaliteten af det 
arbejde, du udfører?

BUF2. Bruges din viden og dine evner 
godt i dit arbejde?*

1 2 3 4 5 6 7

5,7
5,4

5,8
5,6

5,9
5,8
5,9

5,8

5,6
5,1

5,7
5,5

5,5

5,4
5,5

 

Tema: Indhold i arbejdet
Temaet "Indhold i arbejdet" måler, i hvor høj grad man oplever arbejdet som meningsfuldt og er tilfreds med
kvaliteten af arbejdet.

"Indhold i arbejdet" kan hænge sammen med oplevelsen af at yde en god arbejdsindsats og at kunne bidrage
engageret og tilfredsstillende til løsningen af kerneopgaven.

Temagennemsnittet er beregnet som et samlet gennemsnit af alle besvarelser på spørgsmål 3 og spørgsmål 4.

* Forvaltningsspecifikke spørgsmål er i figuren angivet med en (*). Spørgsmålene indgår ikke i temagennemsnittet.

Københavns Kommunes Ungdomsskole
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Københavns Kommunes Ungdomsskole 2017

Københavns Kommunes Ungdomsskole 2015

Support & kapacitetsopbygning - dagtilbud 2017

Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017

TEMAGENNEMSNIT: Samarbejde om 
den fælles opgave

5. Er der et godt samarbejde mellem 
dig og dine kolleger?

6. Er der et godt samarbejde mellem 
din egen gruppe/afdeling og de øvrige 
grupper/afdelinger på arbejdspladsen?

7. Bliver arbejdsopgaverne fordelt på 
en retfærdig måde?

1 2 3 4 5 6 7

5,2

5,4

5,3

5,4

5,5

6,1

5,9

5,9

4,9

5,2

5,0

5,1

5,1

4,8

5,1

5,1

 

Tema: Samarbejde om den fælles opgave
Temaet "Samarbejde om den fælles opgave" måler, hvordan man oplever samarbejdet med kolleger og andre
grupper/afdelinger.

Et godt samarbejde er typisk kendetegnet ved, at der er klarhed om roller, opgavefordeling og ansvarsområder
mellem kolleger. Et godt samarbejde er også kendetegnet ved relationer, hvor faglig sparring og kollegial støtte er til
stede.

Temagennemsnittet er beregnet som et samlet gennemsnit af alle besvarelser på spørgsmål 5, spørgsmål 6 og
spørgsmål 7.

Københavns Kommunes Ungdomsskole
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Københavns Kommunes Ungdomsskole 2017

Københavns Kommunes Ungdomsskole 2015

Support & kapacitetsopbygning - dagtilbud 2017

Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017

TEMAGENNEMSNIT: Indflydelse

8. Har du indflydelse på beslutninger 
vedrørende dit arbejde?

9. Har du indflydelse på forandringer 
på din arbejdsplads?

1 2 3 4 5 6 7

4,9
4,6

4,8
4,9

5,3
5,0

5,2
5,2

4,5
4,2

4,4
4,6

 

Tema: Indflydelse
Temaet "Indflydelse" måler i hvor høj grad, man oplever at have indflydelse på sit arbejde.

Høj indflydelse kan give en bedre trivsel hos den enkelte og en mindre risiko for stress, fordi indflydelse gør, at man
oplever høje krav som mindre belastende. For meget indflydelse kan omvendt give en kompleksitet, der kan være
vanskelig for den enkelte at håndtere. Det kan medføre risiko for stress.

Temagennemsnittet er beregnet som et samlet gennemsnit af alle besvarelser på spørgsmål 8 og spørgsmål 9.
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Københavns Kommunes Ungdomsskole 2017

Københavns Kommunes Ungdomsskole 2015

Support & kapacitetsopbygning - dagtilbud 2017

Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017

TEMAGENNEMSNIT: Nærmeste leder

10. Prioriterer din nærmeste leder 
trivslen på arbejdspladsen højt?

11. Bliver dit arbejde anerkendt og 
påskønnet af din nærmeste leder?

12. Har du et godt samarbejde med 
din nærmeste leder?

BUF3. Får du faglig sparring og støtte 
fra din nærmeste leder?*

BUF4. Sætter din nærmeste leder 
tydelig retning for den faglige kvalitet?
*

1 2 3 4 5 6 7

5,6

5,2

5,6

5,4

5,7

5,1

5,6

5,4

5,5

5,2

5,6

5,3

5,5

5,4

5,7

5,6

4,8

4,6

5,1

5,1

4,7

4,5

5,0

5,1

 

Tema: Nærmeste leder
Temaet "Nærmeste leder" måler, i hvilken grad medarbejderne oplever, at deres nærmeste leder prioriterer trivsel
på arbejdspladsen. Temaet måler desuden, hvordan medarbejderne oplever anerkendelse og samarbejde i forhold til
nærmeste leder.

Medarbejdernes oplevelse kan hænge sammen med, hvordan lederen støtter sine medarbejdere og organiserer
arbejdet. Temaet kan være påvirket af aktuelle begivenheder for den enkelte og for arbejdspladsen.

Temagennemsnittet er beregnet som et samlet gennemsnit af alle besvarelser på spørgsmål 10, spørgsmål 11 og
spørgsmål 12.

* Forvaltningsspecifikke spørgsmål er i figuren angivet med en (*). Spørgsmålene indgår ikke i temagennemsnittet.
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Københavns Kommunes Ungdomsskole 2017

Københavns Kommunes Ungdomsskole 2015

Support & kapacitetsopbygning - dagtilbud 2017

Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017

TEMAGENNEMSNIT: Ledelsen

13. Har du tillid til de udmeldinger, 
som kommer fra ledelsen?

14. Ved du, hvad der forventes af dig 
i dit arbejde?

15. Oplever du, at ledelsen stoler på, 
at medarbejderne gør et godt stykke 
arbejde?

1 2 3 4 5 6 7

5,5

5,2

5,4

5,5

5,2

4,9

5,1

5,3

5,5

5,4

5,5

5,7

5,8

5,3

5,5

5,7

 

Tema: Ledelsen
Temaet "Ledelsen" måler, hvordan medarbejderne på arbejdspladsen oplever ledelsen. Det vil sige den eller de
personer, som træffer de overordnede beslutninger.

Tillid fra ledelsen kan have betydning for trivslen og kan styrke troen på egne evner. Gensidig tillid mellem ledelsen
og medarbejderne har betydning for løsningen af kerneopgaven på arbejdspladsen.

Temagennemsnittet er beregnet som et samlet gennemsnit af alle besvarelser på spørgsmål 13, spørgsmål 14 og
spørgsmål 15.
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Københavns Kommunes Ungdomsskole 2017

Københavns Kommunes Ungdomsskole 2015

Support & kapacitetsopbygning - dagtilbud 2017

Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017

TEMAGENNEMSNIT: Læring og 
udvikling

16. Har du muligheder for at lære 
noget nyt gennem dit arbejde?

1 2 3 4 5 6 7

5,5
5,3

5,6
5,4

5,5
5,3

5,6
5,4

 

Tema: Læring og udvikling
Temaet "Læring og udvikling" måler, hvordan man oplever mulighederne for at lære nyt og udvikle sig på arbejdet.

Det kan have positiv betydning for trivslen, at man løbende kan udvikle sig, udnytte sine evner og at man bliver
udfordret i passende grad.

Temagennemsnittet er beregnet som et samlet gennemsnit af alle besvarelser på spørgsmål 16. Vær opmærksom
på, at temagennemsnittet kun indeholder et spørgsmål.
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Københavns Kommunes Ungdomsskole 2017

Københavns Kommunes Ungdomsskole 2015

Support & kapacitetsopbygning - dagtilbud 2017

Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017

TEMAGENNEMSNIT: Håndtering af 
krav i arbejdet

17. Kan du bevare overblikket i det 
daglige arbejde?

18. Er du klædt på til at håndtere 
eventuelle følelsesmæssigt belastende 
situationer i dit arbejde?

BUF5. Har du mulighed for at få hjælp 
og støtte, hvis du bliver 
følelsesmæssigt overbelastet i 
arbejdet?*

1 2 3 4 5 6 7

5,3

5,2

5,3

5,3

5,6

5,3

5,6

5,5

5,0

5,2

5,0

5,1

5,3

5,2

5,4

5,4

 

Tema: Håndtering af krav i arbejdet
Temaet "Håndtering af krav i arbejdet" måler indirekte, hvordan man kan håndtere mængde, tempo og
sværhedsgrad af arbejdet.

Den enkelte har forskelligt udgangspunkt for at håndtere kravene i arbejdet. Forhold som tid, færdigheder og støtte
har betydning for oplevelsen af at kunne håndtere krav i arbejdet. Høje følelsesmæssige krav kan være et vilkår.
Hvis ikke man føler sig klædt på til at tackle disse krav, kan det føre til overbelastning.

Temagennemsnittet er beregnet som et samlet gennemsnit af alle besvarelser på spørgsmål 17 og spørgsmål 18.

* Forvaltningsspecifikke spørgsmål er i figuren angivet med en (*). Spørgsmålene indgår ikke i temagennemsnittet.
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Københavns Kommunes Ungdomsskole 2017

Københavns Kommunes Ungdomsskole 2015

Support & kapacitetsopbygning - dagtilbud 2017

Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017

TEMAGENNEMSNIT: Fysisk 
arbejdsmiljø

19. Er du tilfreds med arbejdsstedets 
fysiske forhold og indretning?

BUF6. Kan du udføre dit arbejde uden 
at være generet af uro og støj?*

1 2 3 4 5 6 7
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4,7

5,0
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Tema: Fysisk arbejdsmiljø
Temaet "Fysisk arbejdsmiljø" måler, hvordan man oplever de fysiske forhold på arbejdspladsen.

Et godt fysisk arbejdsmiljø kan være med til at understøtte løsningen af kerneopgaven samt at øge trivslen. Gode
fysiske rammer er vigtige for at mindske fysiske og psykiske belastninger, der kan være forbundet med arbejdet.

Temagennemsnittet er beregnet som et samlet gennemsnit af alle besvarelser på spørgsmål 19. Vær opmærksom
på, at temagennemsnittet kun indeholder et spørgsmål.
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Københavns Kommunes Ungdomsskole 2017

Københavns Kommunes Ungdomsskole 2015

Support & kapacitetsopbygning - dagtilbud 2017

Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017

TEMAGENNEMSNIT: Sundhedsfremme

20. Er du tilfreds med det, din 
arbejdsplads gør, for at fremme din 
sundhed på arbejdspladsen?

1 2 3 4 5 6 7

4,4

4,3

4,3

4,5

4,4

4,3

4,3

4,5

 

Tema: Sundhedsfremme
Temaet "Sundhedsfremme" måler, i hvor høj grad medarbejderne er tilfredse med arbejdspladsens
sundhedsfremmetilbud.

Sundhed kan forstås på mange måder. Det kan bl.a. handle om initiativer vedrørende kost, rygning, alkohol og
motion. Men sundhedsfremme kan også handle om tilbud, der eksempelvis forebygger stress.

Temagennemsnittet er beregnet som et samlet gennemsnit af alle besvarelser på spørgsmål 20. Vær opmærksom
på, at temagennemsnittet kun indeholder et spørgsmål.
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Krænkende adfærd på arbejdspladsen
Trivselsundersøgelsens spørgsmål afdækker, om der er krænkende adfærd i forbindelse med arbejdet i
form af vold, trusler, mobning og chikane. I undersøgelsen i 2015 blev der udelukkende spurgt til
krænkende adfærd på arbejdspladsen. I år er spørgsmålet udvidet til at omfatte arbejdsrelateret vold eller
trusler om vold både i og udenfor arbejdstiden.

Krænkende adfærd kan have psykiske konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt, at
krænkende adfærd bliver håndteret. Fravær af krænkende adfærd, eller en hensigtsmæssig håndtering af
krænkende adfærd, er afgørende for arbejdspladsens overskud til at fokusere på kerneopgaven.

Nultolerance
Københavns Kommune har "nultolerance" over for krænkende adfærd. "Nultolerance" betyder, at
arbejdspladsen skal reagere, hvis en eller flere medarbejdere udsættes for vold, trusler, mobning eller
chikane enten fra kolleger, leder eller borgere.

Københavns Kommune tolererer ikke vold, trusler, mobning og chikane på arbejdspladsen. Alle ansatte
skal behandles med respekt og værdighed, og det skal være trygt at gå på arbejde.

Kilde: "Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere
og håndtere problemer med vold, mobning og chikane på arbejdspladsen"
www.medarbejder.kk.dk

Københavns Kommunes politik om krænkende adfærd stiller i det hele taget krav om, at arbejdspladsen
arbejder systematisk og målrettet med at forhindre krænkende adfærd.

Her kan I få støtte
Hvis trivselsundersøgelsen viser, at krænkende adfærd forekommer, er det vigtigt, at der bliver reageret
hurtigt og effektivt både fra ledelse og medarbejderrepræsentanter.

I Københavns Kommune er der hjælp at hente, hvis man har været udsat for krænkende adfærd. Kontakt
hotlinen i Tidlig Indsats/SYFO på tlf. 3366 5766.

Det er vigtigt, at det er tydeligt for medarbejderne, hvor de i øvrigt kan få støtte fx fra den lokale leder,
tillids- og arbejdsmiljørepræsentant og HR-medarbejderne i forvaltningen.

Krænkende adfærd kan være vanskeligt selv at arbejde med på arbejdspladsen, og det kan være
nødvendigt at få professionel støtte til dette. Arbejdsmiljø København tilbyder sparring til ledere på tlf.
3366 5766.

Ved arbejdsrelaterede hændelser, hvor der er behov for akut krisehjælp eller psykologisk bistand, har
Københavns Kommune også en ekstern leverandør hertil. Du kan finde mere om ordningen på
www.medarbejder.kk.dk – søg på ’krisehjælp’.

Københavns Kommunes Ungdomsskole
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Ja Nej

Har den fysiske vold fundet sted på 
dit nuværende job?

Har du fortalt en leder, en tillids- eller 
arbejdsmiljørepræsentant på 
arbejdspladsen om problemet?

Er der gjort en indsats for, at der 
tages hånd om det på arbejdspladsen?

Finder den fysiske vold stadig sted?

0% 25% 50% 75% 100%

100%

100%

100%

100%

Antal
svar

1

1

1

1

 

På arbejdspladsen

Uden for arbejdstid

0% 25% 50% 75% 100%

100%

0%

Antal
svar

1

0

 

 

Fysisk vold
Tabellen herunder viser hvor mange, der har svaret, at de inden for de sidste 12 måneder har været udsat for fysisk
vold i forbindelse med arbejdet og fra hvem.

Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads?

Antal 2017 Pct. 2017 Antal 2015 Pct. 2015

Ja, dagligt 0 0% 0 0%

Ja, ugentligt 0 0% 0 0%

Ja, månedligt 0 0% 0 0%

Ja, af og til 1 1% 2 2%

Nej 168 99% 101 98%

Total 169 100% 103 100%

Total ja 1 1% 2 2%

Resultaterne herunder viser kun svar fra de personer, der har svaret, at de har været udsat for fysisk vold inden for
de sidste 12 måneder på arbejdspladsen. Antal svar i figuren kan afvige fra ”Total ja” i tabellen øverst på siden.
Afvigelsen skyldes, at der er nogle, der ikke har svaret på spørgsmålet.

Hvis ja, fra hvem har du været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads?

Antal 2017 Pct. 2017 Antal 2015 Pct. 2015

Kolleger 0 0% 0 0%

En leder 0 0% 0 0%

Underordnede 0 0% 1 50%

Borgere/Brugere/Pårørende 1 100% 1 50%

Ønsker ikke at uddybe 0 0% 0 0%

Hvor har den fysiske vold fundet sted?

Københavns Kommunes Ungdomsskole
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Ja Nej

Har truslerne om vold fundet sted på 
dit nuværende job?

Har du fortalt en leder, en tillids- eller 
arbejdsmiljørepræsentant på 
arbejdspladsen om problemet?

Er der gjort en indsats for, at der 
tages hånd om det på arbejdspladsen?

Finder truslerne om vold stadig sted?

0% 25% 50% 75% 100%

100%

100%

100%

100%

Antal
svar

9

9

9

9

 

På arbejdspladsen

Uden for arbejdstid

0% 25% 50% 75% 100%

100%

0%

Antal
svar

9

0

 

 

Trusler om vold
Tabellen herunder viser hvor mange, der har svaret, at de inden for de sidste 12 måneder har været udsat for trusler
om vold i forbindelse med arbejdet og fra hvem.

Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads?

Antal 2017 Pct. 2017 Antal 2015 Pct. 2015

Ja, dagligt 0 0% 0 0%

Ja, ugentligt 0 0% 0 0%

Ja, månedligt 0 0% 0 0%

Ja, af og til 9 5% 11 11%

Nej 160 95% 92 89%

Total 169 100% 103 100%

Total ja 9 5% 11 11%

Resultaterne herunder viser kun svar fra de personer, der har svaret, at de har været udsat for trusler om vold inden
for de sidste 12 måneder. Antal svar kan afvige fra ”Total ja” i tabellen herover. Afvigelsen skyldes, at der er nogle,
der ikke har svaret på spørgsmålet.

Hvis ja, fra hvem har du været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads?

Antal 2017 Pct. 2017 Antal 2015 Pct. 2015

Kolleger 0 0% 0 0%

En leder 0 0% 0 0%

Underordnede 0 0% 1 9%

Borgere/Brugere/Pårørende 9 100% 10 91%

Ønsker ikke at uddybe 0 0% 0 0%

Hvor har truslerne om vold fundet sted?
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Ja Nej

Har mobningen fundet sted på dit 
nuværende job?

Har du fortalt en leder, en tillids- eller 
arbejdsmiljørepræsentant på 
arbejdspladsen om problemet?

Er der gjort en indsats for, at der 
tages hånd om det på arbejdspladsen?

Finder mobningen stadig sted?

0% 25% 50% 75% 100%

67% 33%

67% 33%

33% 67%

67% 33%

Antal
svar

6

6

6

6

 

Mobning
Tabellen herunder viser hvor mange, der har svaret, at de inden for de sidste 12 måneder har været udsat for
mobning på arbejdspladsen og fra hvem.

Mobning omfatter i Københavns Kommune situationer, hvor en eller flere ansatte udsætter en anden ansat for
handlinger, som opleves krænkende, selvom de ansatte burde være bekendt med eller gjort bekendt med, at
handlingerne opleves som krænkende. I denne undersøgelse kan mobning også være situationer, hvor borgere,
brugere eller pårørende udsætter ansatte for handlinger, som opleves krænkende.

Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads?

Antal 2017 Pct. 2017 Antal 2015 Pct. 2015

Ja, dagligt 0 0% 0 0%

Ja, ugentligt 0 0% 0 0%

Ja, månedligt 0 0% 2 2%

Ja, af og til 6 4% 4 4%

Nej 163 96% 97 94%

Total 169 100% 103 100%

Total ja 6 4% 6 6%

Resultaterne herunder viser kun svar fra de personer, der har svaret, at de har været udsat for mobning inden for de
sidste 12 måneder. Antal svar i figuren kan afvige fra ”Total ja” i tabellen øverst på siden. Afvigelsen skyldes, at der er
nogle, der ikke har svaret på spørgsmålet.

Hvis ja, fra hvem har du været udsat for mobning på din arbejdsplads?

Antal 2017 Pct. 2017 Antal 2015 Pct. 2015

Kolleger 2 33% 5 83%

En leder 0 0% 3 50%

Underordnede 1 17% 0 0%

Borgere/Brugere/Pårørende 1 17% 0 0%

Ønsker ikke at uddybe 3 50% 0 0%
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Ja Nej

Har den uønskede seksuelle 
opmærksomhed fundet sted på dit 
nuværende job?

Har du fortalt en leder, en tillids- eller 
arbejdsmiljørepræsentant på 
arbejdspladsen om problemet?

Er der gjort en indsats for, at der 
tages hånd om det på arbejdspladsen?

Finder den uønskede seksuelle 
opmærksomhed stadig sted?

0% 25% 50% 75% 100%

83% 17%

100%

100%

17% 83%

Antal
svar

6

6

6

6

 

Uønsket seksuel opmærksomhed
Tabellen herunder viser hvor mange, der har svaret, at de inden for de sidste 12 måneder har været udsat for
uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen og fra hvem.

Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på
din arbejdsplads?

Antal 2017 Pct. 2017 Antal 2015 Pct. 2015

Ja, dagligt 0 0% 0 0%

Ja, ugentligt 0 0% 0 0%

Ja, månedligt 0 0% 0 0%

Ja, af og til 6 4% 1 1%

Nej 163 96% 102 99%

Total 169 100% 103 100%

Total ja 6 4% 1 1%

Resultaterne herunder viser kun svar fra de personer, der har svaret, at de har været udsat for uønsket seksuel
opmærksomhed inden for de sidste 12 måneder. Antal svar i figuren kan afvige fra ”Total ja” i tabellen øverst på siden.
Afvigelsen skyldes, at der er nogle, der ikke har svaret på spørgsmålet.

Hvis ja, fra hvem har du været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din
arbejdsplads?

Antal 2017 Pct. 2017 Antal 2015 Pct. 2015

Kolleger 5 83% 0 0%

En leder 0 0% 0 0%

Underordnede 1 17% 0 0%

Borgere/Brugere/Pårørende 2 33% 0 0%

Ønsker ikke at uddybe 1 17% 1 100%
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Social Kapital på Arbejdspladsen
Begrebet "social kapital" stammer fra arbejdsmiljøforskningen. På arbejdspladser med en høj social kapital oplever
medarbejderne en høj grad af retfærdighed, og medarbejdere og ledelse arbejder godt sammen og har tillid til
hinanden. Det gør, at de ofte i fællesskab kan finde løsninger, som kan øge produktivitet og kvalitet samtidigt med,
at der er et godt arbejdsmiljø. Desto mere social kapital, desto bedre arbejdsmiljø og mere tilfredsstillende
opgaveløsning.

Social kapital afdækkes i trivselsundersøgelsen ved at måle i hvor høj grad de sociale relationer på arbejdspladsen er
præget af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne.

Arbejdet med social kapital i organisationer kan ikke løsrives fra kerneopgaven, og arbejdet med social kapital
handler derfor også om at udvikle den fælles forståelse af den kerneopgave, som enheden skal løse.

For at forbedre den sociale kapital på arbejdspladsen kan man sætte ind i forhold til fire forskellige former for social
kapital:

1. Social kapital mellem kolleger i egen gruppe / afdeling
2. Social kapital mellem grupper / afdelinger
3. Social kapital mellem ledelse og medarbejdere
4. Social kapital på arbejdspladsen i almindelighed

Nedenfor er resultaterne vedrørende social kapital præsenteret. For hver af de fire former for social kapital er der
beregnet et gennemsnit baseret på alle besvarelserne af de spørgsmål, som er vist under søjlerne. Der er tale om
spørgsmål, som er afrapporteret tidligere i rapporten.

Arbejdsmiljø København kan give støtte, inspiration og konsulentbistand til arbejdet med social kapital.
Konsulentbistand kan bl.a. være i form af input, sparring med ledere, arbejdsmiljøgruppen, Trioen, MED-
organisationen eller andre.
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Social kapital i egen gruppe / afdeling

5. Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? (5,5)

Social kapital mellem grupper / afdelinger

6. Er der et godt samarbejde mellem din egen gruppe/afdeling og de øvrige grupper/afdelinger på arbejdspladsen?
(4,9)

Social kapital mellem ledelse og medarbejdere

11. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? (5,5)

12. Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? (5,5)

BUF3. Får du faglig sparring og støtte fra din nærmeste leder?* (4,8)

13. Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? (5,2)

15. Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? (5,8)

Social kapital på arbejdspladsen i almindelighed

8. Har du indflydelse på beslutninger vedrørende dit arbejde? (5,3)

14. Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? (5,5)

BUF5. Har du mulighed for at få hjælp og støtte, hvis du bliver følelsesmæssigt overbelastet i arbejdet?* (5,3)

7. Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? (5,1)
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1. Københavns Kommunes Un
gdomsskole

2. Support & kapacitetsop
bygning - dagtilbud

3. Børne- og Ungdomsforva
ltningen

4. Administrationen

5. KKU Område 10. klasser

6. KKU Område Almen

7. KKU Område Heltid

8. KKU Sekretariatet

9. Københavns Kommunes Un
gdomsskole-Ledere

Øvrige enheder
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Temaet "Trivsel og motivation" sammenholdt med øvrige
temaer
Temaet "Trivsel og motivation" er undersøgelsens hovedtema og giver en pejling af, hvordan medarbejderne oplever
arbejdet, arbejdsmiljøet, og om medarbejderne er motiverede og engagerede i arbejdet.

I figuren ses enhedernes gennemsnit for temaet "Trivsel og motivation" sammenholdt med enhedernes gennemsnit
for de øvrige temaer i undersøgelsen. Antallet af spørgsmål i temaerne varierer, men hvert tema vægter lige meget.
Det betyder, at spørgsmålene i temaer med få spørgsmål vægter forholdsvis mere i beregningen.

De grå firkanter i figuren viser underliggende enheder to organisatoriske niveauer under Københavns Kommunes
Ungdomsskole. De sorte linjer i figuren viser gennemsnittet for Københavns Kommune.
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1. Københavns Kommunes Un
gdomsskole

2. Support & kapacitetsop
bygning - dagtilbud

3. Børne- og Ungdomsforva
ltningen

4. Administrationen

5. KKU Område 10. klasser

6. KKU Område Almen

7. KKU Område Heltid

8. KKU Sekretariatet

9. Københavns Kommunes Un
gdomsskole-Ledere

Øvrige enheder
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Temaet "Trivsel og motivation" sammenholdt med temaet
"Nærmeste leder"
I figuren ses enhedernes gennemsnit for temaet "Trivsel og motivation" sammenholdt med enhedernes gennemsnit
for temaet "Nærmeste leder".

De grå firkanter i figuren viser underliggende enheder to organisatoriske niveauer under Københavns Kommunes
Ungdomsskole. De sorte linjer i figuren viser gennemsnittet for Københavns Kommune.
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60 år og over (11%)

50-59 år (16%)

40-49 år (22%)

Under 30 år (23%)

30-39 år (27%)

Fordeling af alder

Baggrundsresultater - opdelt på alder

Tabellen herunder viser temascorerne opdelt på alder. Resultaterne for en gruppe vises kun, såfremt der er minimum
5 besvarelserne i gruppen. Er der grupper, der har under 5 besvarelser, er de samlet i en Øvrige-gruppe.

Alder

Total
Under 30

år
30-39 år 40-49 år 50-59 år

60 år og
over

Antal svar 169 28 49 43 30 19

Trivsel og motivation 5,7 5,8 5,7 5,5 5,9 5,6

Indhold i arbejdet 5,7 5,9 5,6 5,6 5,7 5,9

Samarbejde om den fælles opgave 5,2 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2

Indflydelse 4,9 5,2 5,0 4,8 4,8 4,6

Nærmeste leder 5,6 5,6 5,6 5,3 5,8 5,7

Ledelsen 5,5 5,8 5,5 5,3 5,5 5,5

Læring og udvikling 5,5 6,1 5,7 5,3 5,2 5,0

Håndtering af krav i arbejdet 5,3 5,5 5,2 5,1 5,4 5,5

Fysisk arbejdsmiljø 5,0 4,9 4,8 5,0 5,0 5,5

Sundhedsfremme 4,4 4,7 4,2 4,3 4,4 4,9
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Over 5 år (36%)

3-5 år (16%)

Under 1 år (32%)

1-2 år (17%)

Fordeling af anciennitet

Baggrundsresultater - opdelt på anciennitet

Tabellen herunder viser temascorerne opdelt på anciennitet. Resultaterne for en gruppe vises kun, såfremt der er
minimum 5 besvarelserne i gruppen. Er der grupper, der har under 5 besvarelser, er de samlet i en Øvrige-gruppe.

Anciennitet

Total Under 1 år 1-2 år 3-5 år Over 5 år

Antal svar 169 40 28 31 70

Trivsel og motivation 5,7 5,8 5,7 5,7 5,6

Indhold i arbejdet 5,7 5,9 5,7 5,9 5,6

Samarbejde om den fælles opgave 5,2 5,0 5,0 5,4 5,3

Indflydelse 4,9 4,6 5,2 5,0 4,9

Nærmeste leder 5,6 5,3 5,8 5,6 5,6

Ledelsen 5,5 5,6 5,8 5,5 5,4

Læring og udvikling 5,5 5,9 5,6 5,5 5,3

Håndtering af krav i arbejdet 5,3 5,2 5,4 5,7 5,2

Fysisk arbejdsmiljø 5,0 4,8 4,6 5,0 5,2

Sundhedsfremme 4,4 4,7 3,9 4,3 4,4
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Mand (45%)

Kvinde (55%)

Fordeling af køn

Baggrundsresultater - opdelt på køn

Tabellen herunder viser temascorerne opdelt på køn. Resultaterne for en gruppe vises kun, såfremt der er minimum 5
besvarelserne i gruppen. Er der grupper, der har under 5 besvarelser, er de samlet i en Øvrige-gruppe.

Køn

Total Kvinde Mand

Antal svar 169 93 76

Trivsel og motivation 5,7 5,8 5,5

Indhold i arbejdet 5,7 5,8 5,7

Samarbejde om den fælles opgave 5,2 5,2 5,2

Indflydelse 4,9 4,8 5,0

Nærmeste leder 5,6 5,6 5,5

Ledelsen 5,5 5,6 5,4

Læring og udvikling 5,5 5,5 5,5

Håndtering af krav i arbejdet 5,3 5,3 5,3

Fysisk arbejdsmiljø 5,0 5,0 4,9

Sundhedsfremme 4,4 4,4 4,3
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Administration og IT (HK)

Akademikere

Chefer og ledere

Køkken- og rengøringsområdet

Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.

Teknisk service

0% 25% 50% 75% 100%

4%

2%

6%

2%

84%

1%

 

Baggrundsresultater - opdelt på faggruppe
Fordeling af faggruppe
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Tabellen herunder viser temascorerne opdelt på faggruppe. Resultaterne for en gruppe vises kun, såfremt der er
minimum 5 besvarelserne i gruppen. Er der grupper, der har under 5 besvarelser, er de samlet i en Øvrige-gruppe.

Faggruppe
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Antal svar 169 9 12 137 11

Trivsel og motivation 5,7 5,8 5,8 5,6

Indhold i arbejdet 5,7 6,2 5,6 5,7

Samarbejde om den fælles opgave 5,2 6,1 5,3 5,0

Indflydelse 4,9 4,4 5,4 4,9

Nærmeste leder 5,6 6,1 6,0 5,5

Ledelsen 5,5 6,0 5,4 5,4

Læring og udvikling 5,5 5,6 6,2 5,5

Håndtering af krav i arbejdet 5,3 6,1 5,2 5,2

Fysisk arbejdsmiljø 5,0 5,8 4,9 4,9

Sundhedsfremme 4,4 5,3 5,0 4,1
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Resultattabeller - svarfordeling
Antal
svar

1 2 3 4 5 6 7
Gns.
2017

Gns.
2015

Trivsel og motivation 5,7 5,6
1. Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i
betragtning?

169 0% 2% 4% 8% 20% 46% 21% 5,7 5,3

2. Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 169 0% 2% 4% 9% 17% 40% 28% 5,7 5,8

BUF1. Føler du dig tryg i din arbejdsmæssige
fremtid? *

167 8% 9% 10% 20% 23% 19% 10% 4,4 4,6

Indhold i arbejdet 5,7 5,4
3. Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 169 0% 1% 2% 6% 21% 39% 31% 5,9 5,8

4. Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du
udfører?

169 0% 2% 3% 10% 25% 41% 19% 5,6 5,1

BUF2. Bruges din viden og dine evner godt i dit
arbejde?*

169 0% 5% 7% 5% 20% 43% 21% 5,5

Samarbejde om den fælles opgave 5,2 5,4
5. Er der et godt samarbejde mellem dig og dine
kolleger?

164 2% 3% 5% 10% 16% 35% 28% 5,5 6,1

6. Er der et godt samarbejde mellem din egen
gruppe/afdeling og de øvrige grupper/afdelinger på
arbejdspladsen?

148 3% 4% 10% 18% 26% 24% 15% 4,9 5,2

7. Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig
måde?

150 3% 4% 7% 19% 19% 29% 18% 5,1 4,8

Indflydelse 4,9 4,6
8. Har du indflydelse på beslutninger vedrørende dit
arbejde?

165 2% 5% 6% 10% 21% 33% 23% 5,3 5,0

9. Har du indflydelse på forandringer på din
arbejdsplads?

158 5% 14% 8% 19% 19% 27% 9% 4,5 4,2

Nærmeste leder 5,6 5,2
10. Prioriterer din nærmeste leder trivslen på
arbejdspladsen højt?

158 2% 3% 3% 9% 15% 37% 31% 5,7 5,1

11. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din
nærmeste leder?

166 4% 3% 5% 7% 21% 28% 33% 5,5 5,2

12. Har du et godt samarbejde med din nærmeste
leder?

167 3% 5% 4% 10% 16% 26% 35% 5,5 5,4

BUF3. Får du faglig sparring og støtte fra din
nærmeste leder?*

163 9% 5% 10% 17% 19% 20% 21% 4,8 4,6

BUF4. Sætter din nærmeste leder tydelig retning for
den faglige kvalitet?*

160 10% 3% 9% 17% 23% 24% 14% 4,7 4,5

Ledelsen 5,5 5,2
13. Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra
ledelsen?

168 1% 6% 4% 18% 22% 28% 21% 5,2 4,9
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Antal
svar

1 2 3 4 5 6 7
Gns.
2017

Gns.
2015

14. Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 169 0% 4% 4% 11% 25% 34% 23% 5,5 5,4

15. Oplever du, at ledelsen stoler på, at
medarbejderne gør et godt stykke arbejde?

169 1% 2% 1% 11% 16% 36% 33% 5,8 5,3

Læring og udvikling 5,5 5,3
16. Har du muligheder for at lære noget nyt
gennem dit arbejde?

169 1% 3% 7% 8% 24% 32% 25% 5,5 5,3

Håndtering af krav i arbejdet 5,3 5,2
17. Kan du bevare overblikket i det daglige arbejde? 168 1% 1% 3% 10% 27% 38% 21% 5,6 5,3

18. Er du klædt på til at håndtere eventuelle
følelsesmæssigt belastende situationer i dit arbejde?

165 3% 5% 6% 13% 30% 30% 13% 5,0 5,2

BUF5. Har du mulighed for at få hjælp og støtte,
hvis du bliver følelsesmæssigt overbelastet i
arbejdet?*

150 1% 5% 6% 10% 25% 35% 17% 5,3 5,2

Fysisk arbejdsmiljø 5,0 5,0
19. Er du tilfreds med arbejdsstedets fysiske forhold
og indretning?

168 1% 8% 10% 14% 22% 26% 18% 5,0 5,0

BUF6. Kan du udføre dit arbejde uden at være
generet af uro og støj?*

167 2% 8% 10% 11% 20% 29% 19% 5,0 4,6

Sundhedsfremme 4,4 4,3
20. Er du tilfreds med det, din arbejdsplads gør, for
at fremme din sundhed på arbejdspladsen?

133 5% 11% 9% 29% 19% 19% 9% 4,4 4,3

Øvrige forvaltningsspørgsmål
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Resultattabeller - enheders resultater på temaer
Tabellen herunder viser enhederne med mere end 5 besvarelser i rapportens område med tilhørende temascorer.
Cellen med temascoren er farvet for at markere forskellen i score mellem enheden og Børne- og
Ungdomsforvaltningen. Formålet er at vise forskelle, som kan siges at have betydning.

En positiv forskel på 0,35 eller derover er markeret med GRØN
En forskel mellem -0,35 og +0,35 er markeret med GUL
En negativ forskel på -0,35 eller mere er markeret med RØD

Værdien 0,35 anvendes af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i vurderingen af det psykiske
arbejdsmiljø.
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 13.398 5,6 5,6 5,4 4,9 5,4 5,5 5,4 5,3 4,7 4,5

Support & kapacitetsopbygning -
dagtilbud

484 5,7 5,8 5,3 4,8 5,6 5,4 5,6 5,3 4,9 4,3

Københavns Kommunes
Ungdomsskole

169 5,7 5,7 5,2 4,9 5,6 5,5 5,5 5,3 5,0 4,4

Administrationen 16 5,9 6,1 6,0 4,9 5,8 5,9 5,3 6,0 5,5 5,3

KKU Område 10. klasser 26 5,6 5,6 4,9 5,4 5,7 5,4 4,9 5,3 4,8 3,5

KKU Område Almen 50 5,7 5,8 4,9 4,5 5,3 5,6 5,7 5,3 4,7 4,2

KKU Område Heltid 58 5,6 5,6 5,2 5,0 5,6 5,3 5,5 5,2 5,1 4,3

KKU Sekretariatet 7 6,1 5,9 6,0 4,6 6,0 6,1 6,0 5,6 6,0 5,0

Københavns Kommunes Ungdomsskole-
Ledere

12 5,8 5,6 5,3 5,4 6,0 5,4 6,2 5,2 4,9 5,0
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 13.398 5,6 5,6 5,4 4,9 5,4 5,5 5,4 5,3 4,7 4,5

Support & kapacitetsopbygning -
dagtilbud

484 5,7 5,8 5,3 4,8 5,6 5,4 5,6 5,3 4,9 4,3

Københavns Kommunes
Ungdomsskole

169 5,7 5,7 5,2 4,9 5,6 5,5 5,5 5,3 5,0 4,4

KKU Område 10. klasser: KKU Amager 10 19 5,5 5,5 4,6 5,2 5,5 5,2 4,7 5,1 4,7 3,6

KKU Område 10. klasser: KKU Østerbro
10

7 6,1 5,9 5,7 5,9 5,9 6,0 5,3 5,6 5,1 3,4

KKU Område Heltid: KKU 8.+9. klassen 18 5,5 5,8 5,6 5,3 5,6 5,6 5,9 5,6 4,8 4,3

KKU Område Heltid: KKU Byhøjskolen 17 5,7 5,5 5,3 4,9 6,2 5,4 5,7 4,7 4,6 4,0

KKU Område Heltid: KKU Dagkursus 8 5,7 5,4 4,7 4,3 5,6 5,2 4,6 5,4 5,3 4,4

KKU Område Heltid: KKU Ungdomsskolen
i Hindegade

15 5,6 5,7 4,8 4,9 4,9 5,0 5,3 5,0 5,8 4,5
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2017.0-0. Møde 15.05.2017 Dagsordenspunkt 5 

 

Evaluering af almenundervisningen 2016-17 

 

Med denne indstilling orienterer ungdomsskolen om resultaterne af evalueringen af al-

menundervisningen 2016/2017. 

  

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Ungdomsskolen har ved afslutningen af helårssæsonen 2016-17 gennemført en evalue-

ring af almenundervisningen. Evalueringen inkluderer 590 besvarelser.   

 

Evalueringens resultater anvendes som afsæt for udvikling, planlægning og strukture-

ring af den kommende sæson og indgår som datagrundlag i ungdomsskolens faktabase-

rede ledelsesinformationssystem.  

 

 

LØSNING 

Evalueringen inkluderer hold, der har ugentlig undervisning og inkluderer ikke week-

endhold og ture, workshops og rejser. Besvarelserne er samlet ind via et elektronisk 

spørgeskema. Elever på hold, hvor undervisningen var afsluttet på evalueringstidspunk-

tet er blevet kontaktet pr. mail. På de resterende hold er der afsat tid i undervisningen til 

at gennemføre den elektroniske evaluering. Indsamlingsmetoderne har medført, at der er 

en overvægt i besvarelserne blandt de elever, der har gået på holdene frem til slutningen 

af sæsonen. Deres svar kan derfor tænkes at være mere positive end de elever, der af 

forskellige grunde er faldet fra i løbet af sæsonen. Evalueringen inkluderer 590 besva-

relser.   

 

Spørgsmålene er i årets undersøgelse tilrettet, så de i højere grad lægger sig op ad de 

spørgsmål og emner, der er i ungdomsskolens elevtrivselsmåling og i den nationale triv-

selsmåling, som eleverne kender fra folkeskolen. Dette er gjort for at øge genkendelig-

hed og forståelse for eleverne. 

 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om resultaterne for evaluering af almenunder-

visningen til efterretning 



    

                                                    
 

 

Side 2 af 3 

 

Overordnet fordeler spørgsmålene sig på fire kategorier: Kendskab til ungdomsskolen 

og valg af hold, fremmøde, elevernes syn på undervisningen og læring samt deres syn 

på faciliteterne. Herudover er der en række afsluttende og opsamlende spørgsmål. 

 

Evalueringens resultater  

 

Kendskab til ungdomsskolen og valg af hold: 

 Elevernes besvarelser viser, at størstedelen af eleverne kender ungdomsskolen 

gennem ungdomsskolens blad og via deres egne skoler. Det gør sig i begge til-

fælde gældende for ca. 40 %. Ca. en femtedel kender også til ungdomsskolen 

gennem venner, forældre eller fra ungdomsskolens skolebesøg. Kun ganske få 

kender til ungdomsskolen gennem sociale medier som Facebook (5 %) og Insta-

gram (1 %). 

 Over halvdelen af eleverne, 56 %, har valgt at tilmelde sig hold i ungdomssko-

lens fritidsundervisning blandt andet på baggrund af et ønske om at blive dygti-

gere.  

 Evalueringen viser, at eleverne i høj grad også har valgt hold fordi de syntes 

holdet eller beskrivelsen lød spændende og/eller fordi de havde en interesse for 

emnet. Det svarer mellem 40-42 % af eleverne. 

 29 % af eleverne har tilmeldt sig hold fordi de tænkte, at den læring, de kunne få 

på holdet, vil være nyttig for dem senere hen.  

 

Fremmøde: 

 Blandt de elever, der svarer, at de ikke har været til undervisningen hver gang, 

svarer størstedelen, at det skyldes, at de skulle noget andet eller at de har været 

for trætte. Det gælder samlet set for 87 % af besvarelserne. I de uddybende svar 

skriver mange, at de har haft for mange lektier eller at de har været for trætte ef-

ter en lang skoledag og ikke har orket at tage til undervisning. 

 

Undervisning og læring: 

 Størstedelen (90 %) af eleverne oplever, at niveauet i undervisningen er passen-

de og 84 % svarer, at de bliver undervist på måder som passer dem godt. Det kan 

ses som udtryk for, at underviserne, trods blandede elevgrupper, der kommer 

med forskellige forudsætninger, formår at undervisningsdifferentiere og at lægge 

undervisningen på et niveau, hvor eleverne oplever, at de kan være med og lærer 

noget. 86 % af eleverne svarer, at de synes, at de lærer noget i undervisningen. 

 Hvad angår elevernes mulighed for medindflydelse svarer 82 %, at de oplever, at 

de har indflydelse på undervisningen og at underviseren lytter og bruger de idéer 

som eleverne kommer med. 

 I forlængelse af de positive svar omkring undervisningens niveau, metoder samt 

om læring og medbestemmelse, svarer 90 % af eleverne, at de alt i alt er tilfredse 

eller meget tilfredse med undervisningen. Kun 3 % er utilfredse eller meget util-

fredse. 
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Faciliteter: 

 

 71 % af eleverne er tilfredse med stedet, hvor undervisningen forgår og 60 % af 

er tilfredse med de materialer og udstyr, de har tilgængeligt. Blandt de uddyben-

de kommentarer kan man se, at afstanden til undervisningsstedet virker til at ha-

ve stor betydning, i det der både er positive tilkendegivelser i forhold til kort af-

stand til undervisningsstedet og negative ytringer i forhold til lang afstand.  

 

Eleverne har haft mulighed for at komme med øvrige kommentarer, hvis der var andet, 

de synes, at ungdomsskolen skulle vide om det hold, de har gået på. Det har167 elever 

gjort. Langt størstedelen af disse svar er positive beskrivelser af holdet eller undervise-

ren t. En del svar lægger også vægt på det, de har lært eller det sociale, fx at de har mødt 

nye mennesker eller fået nye venner. Blandt de kritiske tilbagemeldinger er den mest 

herskende tematik aflysninger af undervisning, nedlæggelser af hold og elever, der fal-

der fra. 

 

Som et afsluttende spørgsmål er eleverne blevet spurgt om de ville anbefale deres ven-

ner at melde sig til hold i ungdomsskolen. Det svarer 91 % af elever ja til.  I de uddy-

bende kommentarer lægger eleverne især vægt på at man lærer meget, at man kan få 

hjælp til det, der er svært, at det er sjovt og at man møder nye mennesker og kan få nye 

venner.  

 

På tværs af spørgsmål og de uddybende kommentarer svarer størstedelen af eleverne 

positivt i deres bedømmelse og beskrivelse af de hold, de har gået på, både når det 

kommer til deres syn på undervisningen og læring samt deres syn på faciliteterne. Af de 

elever, der er inkluderet i evalueringen, har langt størstedelen dermed et positiv indtryk 

af ungdomsskolen.  

 

Faktabaseret ledelsesinformationssystem   

Evalueringen af fritidsundervisningen udgør en del af ungdomsskolens faktabaserede 

styringsmodel. Styringsmodellen indeholder data, der er relateret til de fire styringsdi-

mensioner i Børne- og Ungdomsforvaltningen: Styr på økonomien, Attraktiv arbejds-

plads, Faglig kvalitet samt Oplevet kvalitet. Evalueringens resultater indgår sammen 

med tal for elevernes fremmøde og frafald under styringsdimensionerne Oplevet kvali-

tet.   

 

 

 

VIDERE PROCES 

 

Resultaterne af den gennemførte evaluering anvendes som afsæt for udvikling, planlæg-

ning, prioritering af udbud samt strukturering af den kommende sæson.  

 

 

 

BILAG 

 

Evaluering af almenundervisningen 2016-17 



 

 

 

 

 

Evaluering af almenundervisningen 2016-17 
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Evalueringen af fritidsundervisningens helårssæson 2016-17 er gennemført i foråret 2017 fra 15. 

marts til 16. april og inkluderer hold i indeværende sæson, der har fundet sted på ugentlig basis. 

Evalueringen inkluderer ikke weekendhold og ture, workshops og rejser. Besvarelserne er samlet 

ind via et elektronisk spørgeskema. På de hold hvor undervisningen på evalueringstidspunktet var 

afsluttede er eleverne blevet kontaktet pr. mail. På de resterende hold er der afsat tid i undervis-

ningen til at gennemføre den elektroniske evaluering. Indsamlingsmetoderne har gjort at der er en 

overvægt i besvarelserne blandt de elever, der har gået på holdene sæsonen ud og deres svar kan 

derfor tænkes at være mere positive end de elever der af forskellige grunde er faldet fra i løbet af 

sæsonen. Evalueringen inkluderer 590 besvarelser.   

 

Spørgsmålene er redigeret i forhold til sidste år for i højere grad, at lægge sig op ad de spørgsmål 

og emner der ligger i Københavns Kommunes Ungdomsskole elevtrivselsmåling og den nationale 

trivselsmåling som eleverne kender fra folkeskolen. Dette er gjort for at øge genkendelighed og 

forståelse for eleverne. 

 

Overordnet fordeler spørgsmålene sig på fire kategorier: kendskab til ungdomsskolen og valg af 

hold, fremmøde, elevernes syn på undervisningen og læring samt deres syn på faciliteterne. Her-

udover er der en række afsluttende og opsamlende spørgsmål. 
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Kendskab til ungdomsskolen og valg af hold 

 

 

Elevernes besvarelser viser, at størstedelen af eleverne kender ungdomsskolen fra flere forskellige 

sammenhænge eller medier. Flest svarer, at de kender ungdomsskolen gennem ungdomsskolens 

blad og via deres egne skoler. Det gør sig i begge tilfælde gældende for ca. 40 %. Herudover er der 

omkring 20 % der svarer, at de kender ungdomsskolen fra venner, forældre eller fra ungdomssko-

lens skolebesøg på deres egen skole. Kun ganske få kender til ungdomsskolen gennem sociale 

medier som Facebook og Instagram1.  

 

 

 

Den største del, og lidt over halvdelen af eleverne har valgt at tilmelde sig hold i ungdomsskolens 

fritidsundervisning blandt andet på baggrund af et ønske om, at blive dygtigere indenfor holdets 

                                                 
1
Hvor kender du ungdomsskolen fra? Svarprocenter der ikke er afbilledet: Facebook 5 %. Instagram 1 %. Ungdomssko-

lens App 3 %. Fra plakaterne ude i byen 4 %. Fra min UU-vejleder 3 %.   
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tema eller fag. Herudover svarer mellem 40-42 % at de har valgt at tilmelde sig holde fordi de sy-

nes holdet eller beskrivelsen lød spændende og/eller fordi de havde en interesse herfor.  

29 % af elevernes har imidlertid også tilmeldt sig hold på grund af, at den læring de kunne få på 

holdet vil være nyttig for dem senere hen. Ser man på de enkelte hold gør dette sig specielt gæl-

dende indenfor sprogholdene og de fag-faglige fag, men også i en vis grad indenfor nogle af de 

sportslige og fysisk aktive fag som fx Kick boksning, svømning og yoga.     

Blandt de uddybende svar er der også en række elever, der svarer, at de har valgt det hold, de går 

på, fordi de har gået på samme eller lignende hold tidligere.  

 

Fremmøde 

 

 
 

90 % af eleverne svarer, at de kommer hver eller næsten hver gang. Her er det væsentligt at huske 

på at besvarelserne for en stor del, er indsamlet til en undervisningsgang og derved er præget af 

de elever der var til stede i undervisningen den eller de gange hvor evalueringen blev gennemført. 

Elever med lavere fremmøde vil derfor ikke være lige så repræsenteret.  
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Blandt de elever der svare, at de ikke har været til undervisningen hver gang, svarer størstedelen 

at det skyldes at de skulle noget andet eller at de har været for trætte. I de uddybende svar skriver 

mange, at de har haft for mange lektier eller at de har været for trætte efter en lang skoledag og 

ikke har orket at tage til undervisning. En stor del svarer også, at når de ikke har været til under-

visning har det skyldes sygdom. 8 % af eleverne svarer at de har været fraværende fordi de ikke 

har haft lyst til at komme til undervisning2.  

 

Undervisning og læring 
 

 

 

 

90 % af eleverne svarer, at de oplever, at niveauet i undervisningen er passende. Det kan ses som 

udtryk for, at underviserne, trods blandede elevgrupper der kommer med forskellige forudsætnin-

                                                 
2
 Hvad har forhindret dig i at komme til undervisningen? Svarprocenter der ikke er afbilledet: Jeg har ikke følt, at det 

var vigtigt 4 %. Jeg har manglet information om undervisningens tid og sted 3 %. 
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ger, formår at undervisningsdifferentiere og at lægge undervisningen på et niveau, hvor eleverne 

oplever, at de kan være med og lærer noget. Samme tendens bekræfter nedenstående spørgsmål 

om undervisningsmåden. Her svarer 84 % at de bliver undervist på måder, der passer dem godt, 

kun 5 % er uenige, hvilket igen kan ses som udtryk for at underviserne formå at ramme elevernes 

behov på trods af en blandet elevgruppe3.    

 

 
 

 

 

 

82 % af eleverne oplever, at de har indflydelse på undervisningen og at underviseren lytter og bru-

ger de idéer som eleverne kommer med. Kun 3 % er uenige i denne oplevelse. Elevernes oplevelse 

af, at de har indflydelse på undervisningen kan ses som en af de mulige forklaringer på, at stør-

stedelen af eleverne er tilfredse med niveauet og undervisningsmetoden på de enkelte hold4.  

                                                 
3
 Jeg bliver undervist på måder der passer mig godt. Svarprocenter der ikke er afbilledet: Helt uenig 2 % 

4
 Hvis eleverne kommer med idéer, sørger lærerne for, at de bliver brugt i undervisningen. Svarprocenter der ikke er 

afbilledet: Uenig 2 %. Helt uenig 1 %.  
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Størstedelen af eleverne svarer, at de synes, at de lærer noget i undervisningen. Det gør sig gæl-

dende for 86 % af eleverne. Dette kan ses i sammenhæng med at der ligeledes er en stor andel af 

eleverne der har en positiv oplevelse af undervisningsniveauet og -metoden. 

Da størstedelen af eleverne, 56 % tidligere har svaret at de blandt andet har tilmeldt sig de pågæl-

dende hold for at blive dygtigere, er det positivt at størstedelen oplever at dette også er tilfældet 

og at de lærer noget i undervisningen5.   

 

I forlængelse af de ovenstående spørgsmål og besvarelser om undervisning og læring, svarer stør-

stedelen af eleverne ligeledes positive, når det kommer til det opsamlende spørgsmål om under-

visningen. Her svarer 90 % af eleverne, at de alt i alt er tilfredse eller meget tilfreds med undervis-

ningen. Kun 3 % er utilfredse eller meget utilfredse6.   

 

                                                 
5
 Jeg synes, at jeg lærer noget i undervisningen. Svarprocenter der ikke er afbilledet: Helt uenig 1 %. 

6
 Hvor tilfreds er du alt i alt med undervisningen? Svarprocenter der ikke er afbilledet: Utilfreds 3 %.  

Meget utilfreds 1 %. 
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Faciliteter  

 

 

 

71 % af eleverne svarer, at de er tilfredse med det sted undervisningen forgår, kun 7 % er utilfred-

se. I de uddybende svar er der fire tematikker omhandlende utilfredshed eller udfordringer i for-

hold til det sted, som undervisningen forgår. Det drejer sig om rengøring, larm og uro udefra eller 

fra andre på skolen, udfordringer med at komme ind og ud af undervisningslokalet i forbindelse 

med låse og alarmer og utilfredshed med undervisningslokationen, der for nogen kræver lang 

transporttid. Afstanden til undervisningsstedet går igen både blandt de positive og negative ud-

dybninger og virker for en del til at have stor betydning. 

  

 

 

Størstedelen af eleverne er tilfredse med de materialer eller det udstyr, der bliver brugt i undervis-

ningen. Det gør sig gældende for 60 % af eleverne. Godt en fjerdedel forholder sig neutrale, mens 
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6 % er utilfredse. I de uddybende kommentarer er der især en tematik omkring kopiark, hvor man-

ge ønsker sig bøger eller en bedre måde at holde styr på de mange kopier.  

 

Øvrige kommentarer og opsamling  

 

Eleverne har haft mulighed for at komme med øvrige kommentarer, hvis der var andet, de synes, 

at ungdomsskolen skulle vide om det hold, de har gået på. Det er der 167 elever, der har gjort. 

Langt størstedelen af disse svarer ved at beskrive holdet eller underviseren positivt. En del svarer 

også ved at lægge vægt på det de har lært eller det sociale fx at de har mødt nye mennesker eller 

fået nye venner. Blandt de kritiske tilbagemeldinger er den mest herskende tematik aflysninger af 

undervisning, elever, der falder fra og nedlæggelse af hold. Der er også enkelte, der svarer, at der 

er for lidt tid og nogle er utilfredse med, at der er for meget larm i undervisningen.   

 

 

 

Som et afsluttende spørgsmål er eleverne blevet spurgt om de ville anbefale deres venner at melde 

sig til hold i ungdomsskolen. Det svarer 91 % af elever ja til.  I de uddybende kommentarer lægger 

eleverne især vægt på at man lærer meget og at man kan få hjælp til det, der er svært samt at det 

er sjovt og at man møder nye mennesker og kan få nye venner.  

 

 

 

På tværs af spørgsmål og de uddybende kommentarer svarer størstedelen af eleverne positivt i 

deres bedømmelse og beskrivelse af de hold, de har gået på, både når det kommer til deres syn på 

undervisningen og læring samt deres syn på faciliteterne. Blandt de elever der er inkluderet i eva-

lueringen efterlader ungdomsskolen sig derved for langt størstedelen et positiv indtryk.  
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J. J.nr. 2017.0-0. Møde den 15.5.2017. Dagsordenspunkt 6 

 

Ungdomsskolens almene elevprogram 2017-2018  

 

Indstillingen indeholder forslag til elevprogram for den almene undervisning 2017-18, 

godkendelse af elevrejser samt en beskrivelse af ungdomsskolens samarbejder med 

folkeskoler. 

 

INDSTILLING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender forslag til elevprogram 2017-18, 

 

2. at bestyrelsen godkender de i programmet anførte elevrejser, og 

 

3. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens samarbejder med 

folkeskolerne til efterretning. 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Jf. Lov om ungdomsskoler skal kommunen sikre unge et alsidigt undervisningstilbud. 

Sæsonen for fritidsundervisning i ungdomsskolen begynder i år den 4. september 2017. 

Da det endelige holdudbud først bliver færdiggjort i begyndelsen af juni, præsenteres 

bestyrelsen ikke for det samlede program, men for holdene inddelt efter kategorier og 

den procentvise størrelse af den enkelte kategori i det samlede program. 

 

Ungdomsskolens bestyrelse skal godkende elevrejser – jf. cirkulære om tjenesterejser 

udsendt af Børne- og Ungdomsforvaltningen. Ungdomsskolens bestyrelse har på møde i 

marts 2013 besluttet, at elevrejser godkendes i forbindelse med den samlede 

godkendelse af ungdomsskolens program. 

 

Ungdomsskolen og folkeskolen skal indgå samarbejder, der kan bidrage til opfyldelse af 

folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner. Målet er styrke børnenes 

faglige resultater og personlige og sociale udvikling gennem mere praktiske, 

anvendelsesorienterede og varierede læringsformer. Ungdomsskolen har i dette år 

varetaget en række undervisningsforløb i samarbejde med folkeskoler og arbejder 

fortsat med udvikling af indsatserne for at bidrage bedst muligt til målene. 

 

 

LØSNING 

 

Ungdomsskolen er en de centrale aktører på fritidsområdet i København og udbyder i 

den kommende sæson mellem 450 og 500 hold i eftermiddags - og aftentimerne. 



 

 

 

 

Side 2 af 7 

Programmet for fritidssæsonen bliver udarbejdet på baggrund af ideer fra nuværende og 

potentielle elever og med afsæt i drøftelser med ungeaktører fra de lokale skoler, 

klubber og andre samarbejdspartnere om særlige lokale indsatser. Derudover baserer 

programmet for den kommende sæson sig på erfaringer fra sæsonen 2016/2017, hvor 

populære og velfungerende hold typisk også vil være at finde i det nye program side om 

side med nye og uprøvede hold. 

 

Holdene fordeler sig på følgende fagkategorier:  

 

 Sprog  

Ungdomsskolens sprogundervisning byder på fag som dansk, tysk, fransk, 

spansk og andre sprog, som eleverne også har i folkeskolen eller på 

ungdomsuddannelser. Ungdomsskolen tilbyder desuden undervisning i fx 

japansk og arabisk.  

 

 Musik, dans og drama  

Musik, dans og drama er den største kategori i fritidsundervisningen, og dækker 

over musikalske hold som guitar, rap, dans, stomp, teaterprojektet NUART og 

meget mere.  

 

 Sport og street   

Ungdomsskolen tilbyder unge i København en række sports- og friluftshold. Det 

gælder bl.a. cross-træning, badminton, klatring, kajak og meget andet, der sætter 

pulsen i gang.  

 

 Outdoor og adventure  

Ungdomsskolen tilbyder forskellige hold inden for friluftsliv og eventyrsport.  

 

 Kreative hold og medier 

Ungdomsskolens kreative hold er syning, foto- og billedbehandling, design, 3D-

animation og mange andre håndværksmæssige eller kunstneriske udtryksformer.  

 

 Fysik, kemi, matematik  

Kategorien indeholder de tre primære fag i ungdomsskolens naturvidenskabelige 

kategori. Her kan unge i København få ekstra undervisning som supplement til 

timerne i folkeskolen, de kan blive klar til eksamen eller dyrke deres interesse 

for naturfagene.  

 

 Knallertkørekort  

Ungdomsskolen tilbyder førstehjælp og knallertundervisning til unge, der gerne 

vil have et knallertkørekort. Knallertundervisningen og førstehjælpskurser 

etableres løbende efter interesse.  

 

 Debat og samfund  

Både Ungepanelet, ungdomsskolens masterclass-dage og mere er at finde i 

kategorien Debat og samfund. I kategorien bliver eleverne undervist i forhold, 

der omhandler filosofi, politik, retorik og meget mere.  
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 Entreprenørskab, tech og it   

Her kan elever prøve kræfter med de nyeste teknologier som fx Virtual Reality 

og droner eller arbejde med computeren i fx e-sport eller kodning.  

 

 Klar til prøve  

Hvert forår tilbyder ungdomsskolen en række prøveforberedende hold, der kan 

klæde eleverne på fagligt eller personligt, hvis de ønsker at arbejde med 

eksamensangst, præsentationsteknik eller andet, der gør dem klar til det grønne 

bord.  

 

 Lektiehjælp  

Ungdomsskolen udbyder lektiehjælp flere steder i byen, bl.a. i Mjølnerparken og 

på Kildevældskolen.  

 

 Ture og rejser  

Ungdomsskolen arrangerer hvert år en række rejser med et fagligt fokus for unge 

i København. Det gælder ture til storbyer som Berlin eller Paris eller den årlige 

skitur i vinterferien.  

 

 Undervisning for 10-12-årige  

Ungdomsskolen Østerbro tilbyder undervisning til bydelens unge i 

aldersgruppen 10-12 år. Det gælder bl.a. undervisning i svømning, rollespil, 

syning og meget mere.  

 

 Korte kurser og workshops 

Holdene i denne kategori figurerer også i øvrige kategorier. Det er hold, hvor 

formen er anderledes end den traditionelle sæsonundervisning. Det gælder fx 

masterclass eller musikforløb som Musikstarter. 

 

 Job, uddannelse og personlig udvikling  

Kategorien dækker fx over pigevejledningscafé, find fritidsjobbet, CV-

skrivning, mindfullness, mv.  

 

 

Fordelt på nogle lidt mere overordnede kategorier fordeler holdene sig således 

procentmæssigt: 

 

 Boglige hold: 30 procent   

 Kreative og musiske hold: 30 procent  

 Sports- og friluftshold: 15 procent  

 Knallerthold: 5-7 procent  

 Øvrige hold (blandt andet tech og it, rejser, debat og samfund): 17 procent  
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Elevrejser 

Elevrejser skal godkendes af bestyrelsen. I den kommende sæson vil ungdomsskolen 

udbyde følgende rejser: 

 

- En tur til England 

- To ture til Tyskland  

- En tur til Frankrig  

- En tur til Spanien  

- Samt to skiture til Østrig og en skitur til Sverige i skolernes vinterferie.  

 

 

Særlige indsatser 

I sæsonen 2017/2018 vil der udover det samlede program for fritidsundervisning i 

København være et særligt fokus på følgende aktiviteter: 

 

 Samarbejde med ungdomsuddannelser   

Almenområdet vil i den kommende sæson udvide deres indsats i forhold til den ældre 

del af deres målgruppe, nemlig ungdomsuddannelserne. Ungdomsskolen har i 2016/17 

gennemført et pilotprojekt på Gefion gymnasium omkring lektiehjælp samt vejledning i 

forbindelse med større opgaver. I sæson 2017/18 vil ungdomsskolen udvide dette 

projekt til også at omfatte Nørre Gymnasium, Det Åbne Gymnasium, Ørestadens 

Gymnasium samt Niels Brocks EDU og EUX.  

 

 Fokus på fritidsjob  

Ungdomsskolen vil være en aktiv aktør i arbejdet med at sikre at flest mulig unge i 

Københavns Kommune får et fritidsjob. Ungdomsskolen vil derfor tilbyde CV-

skrivning samt en række kurser, der giver konkrete færdigheder, som de unge kan bruge 

i deres jobsøgning. Det kan fx være førstehjælp, et børnepasserkursus eller 

miniuddannelser som legeassistent og guide.   

 

 Udsatte boligområder  

Københavns Kommune har identificeret seks udsatte boligområder. Fælles for disse 

områder er, at de har række sociale og fysiske udfordringer, der er større end resten af 

København. Ungdomsskolen ønsker at være en aktiv medspiller i tiltag for unge i disse 

områder, og der arbejdes derfor med en række særlige indsatser og projekter omkring 

fritidsliv, overgang til ungdomsuddannelser og fritidsjob i områderne i samarbejde med 

lokale aktører.    

 

Ændring af holdlængder 

 

Ungdomsskolen har observeret, at det i stigende grad er blevet sværere at fastholde 

eleverne hen over hele sæsonen. Ungdomsskolen ønsker derfor at gøre fritidstilbuddene 

mere fleksible ved at tilbyde forskellige holdlængder og løbende holdstart, så 

ungdomsskolen i højere grad kan tilpasse udbuddet af hold og løbende målrette dem 

byens unge og elevernes behov og ønsker.   
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Konkret vil ungdomsskolen inddele den kommende sæson i tre perioder, der hver 

strækker sig over 12-13 uger:  

 

Uge 36-48 (2017) sep-nov Almindelig holdundervisning:12 uger 

Uge 02-13 (2018) jan-mar Almindelig holdundervisning: 12 uger 

Uge 14-26 (2018)  apr-jun Holdundervisning + eksamenstræning: 13 uger 

 

Formålet med denne inddeling er, at skabe fundamentet for, at eleverne i højere grad 

kan afprøve forskellige hold og aktiviteter uden at binde sig for hele sæsonen. 

Derudover vil inddelingen betyde:   

 

- En løbende opstart af hold  

o Antagelsen er, at en løbende opstart af hold, vil gøre det nemmere og mere attraktivt 

for nye elever at tilmelde sig aktiviteterne, således at ungdomsskolens elevbase 

udvides i løbet af hele den samlede sæson og ikke blot ved sæsonstart i september. 

80 procent af ungdomsskolens elever tilmelder sig i dag ved sæsonstart i august eller 

september. Dette giver også mulighed for at ungdomsskolen kan være i løbende 

dialog med eleverne henover året via forskellige kanaler frem for primært gennem 

kataloget ved sæsonstarten. 

 

- Holdlængder kan tilpasses efter popularitet  

o Ved at gøre holdlængderne mere fleksible håber ungdomsskolen på i højere grad at 

kunne fastholde eleverne gennem holdets fulde længde, så frafaldet mindskes. Et 

populært musikhold, der er fyldt op med elever, kan forlænges til at køre over tre 

perioder, mens et it-hold, hvor en stor del af eleverne falder fra, kan lukkes efter en 

enkelt periode.  

 

- Hold kan oprettes efter årstid  

o Der kan tages hensyn til vejret i planlægningen af programmet.   Fisketure, 

kajakundervisning og udendørs fodbold kan fx placeres i foråret, mens vinterbadning 

og julekager kan skemalægges i efteråret.  

 

 

Markedsføring af ungdomsskolens fritidsundervisning 

Informationen om ungdomsskolens fritidstilbud sker gennem en flerstrenget 

kommunikationsindsats, der tager sit afsæt i: 

 

 Trykt materiale  

Ungdomsskolen udgiver programmer, der sendes via post til samtlige husstande 

med børn mellem 13-17 år. Programmerne sendes desuden via kufferttransport til 

samtlige folkeskoler, privatskoler, biblioteker og andre steder, hvor unge, eller 

voksne med kontakt til unge, jævnligt færdes. Ungdomsskolen sender et særskilt 

program til 10-12-årige, der bor på Østerbro. Derudover vil der være A3-plakater på 

privat- og folkeskoler samt plakater på busstopsteder rundt om i København i 

midten af august. 
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 Skolebesøg 

Lærere fra ungdomsskolen besøger folkeskoleklasserne, og fortæller om 

ungdomsskolen og om, hvordan man tilmelder sig. 

 

 Events 

Ungdomsskolen medvirker ved en række events i byen. Det gælder blandt andet: 

Copenhagen Marathon, hvor elever fra Kombineret Ungdomsuddannelse arrangerer 

underholdning ved en scene i Fælledparken.  

Kulturnatten: Unge fra ungdomsskolen optræder i forbindelse med Kulturnatten  

Ungdommens Folkemøde: Ungdomsskolen deltager sammen med Ungdommens 

Uddannelsesvejledning København med en stand på Ungdommens Folkemøde, som 

finder sted i Søndermarken i København.  

Ungdommens Vårsalong: Ungdomsskolens store flagskib i Rådhushallen, hvor unge 

fra hele landet har mulighed for at få udstillet deres kunstneriske værker.  

 

 Digitale platforme 

Primært ungdomsskolens hjemmeside, Facebook, Instagram, Youtube og LinkedIn. 

Desuden udgives programmet digitalt i en bladremodel. Der sendes endvidere mails 

til skoleledere, UU-vejledere og andre, der har direkte kontakt med de unge.  

 

 Eksternt nyhedsbrev  

Ungdomsskolen vil i sæson 2017/18 oprette et eksternt nyhedsbrev, der henvender 

sig til forældre og elever, som er interesserede i ungdomsskolens løbende tilbud.  

 

 

Samarbejder med folkeskolen – ungdomsskolens Åben Skole-indsats   

Ungdomsskolen har i skoleåret 2016-2017 varetaget 101 forskellige 

undervisningsforløb i samarbejde med folkeskolerne i København. Der har været tale 

om mange forskelligartede forløb, som dækker over valgfag (45 forløb på 7 skoler), 

workshops (40 forløb på 14 skoler), sprogundervisning, understøttende undervisning, 

faglig fordybelse/lektiehjælp m.v. (16 forløb på 6 skoler)  

  

Ungdomsskolens undervisning i folkeskolen foregår som et led i folkeskolernes Åben 

skole-indsats. Det sker med afsæt i folkeskolereformen og ændringer i 

ungdomsskoleloven, hvor ungdomsskolen og folkeskolen skal indgå samarbejder, der 

kan bidrage til opfyldelse af folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner. 

Målet er styrke børnenes faglige resultater og personlige og sociale udvikling samt 

motivation gennem virkelighedsnære forløb og praktiske, anvendelsesorienterede og 

varierede læringsformer.  

 

En af succeserne fra skoleåret 2016-2017 er ungdomsskolens fortsatte 

valgfagssamarbejde med Brønshøj og Tingbjerg skoler. Her har ungdomsskolen 

varetaget 20 valgfag på tværs af skolerne inden for fag som kokkeskole, teater, 

innovation, rapskole, outdoor og fodbold. Det har været med til at skabe synergi 

imellem de forskellige skoler i lokalområdet i form af nye skolesamarbejder.   

 

Brønshøj og Tingbjerg skole har ønsket at fortsætte valgfagssamarbejdet for næste 

skoleår 2017-2018. Det har også Katrinedal skole, Bellahøj skole og Guldberg skole. 
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Derudover videreudvikler ungdomsskolen valgfagssamarbejde med Højdevangen skole, 

Husum skole, Skolen på Amagerbro, Østerfarigmagsgade skole m.fl.  

 

Ungdomsskolen modtog i 2016 en engangsbevilling på 1.000.000 kr. til udvikling 

samarbejdet med folkeskolerne. Bevillingen skulle anvendes til at etablere nye 

folkeskolesamarbejder og læringsaktiviteter i folkeskolerne inden for den åbne skole, 

samt kvalitetssikring og opkvalificering af medarbejdere. De 40 workshops, 

ungdomsskolen har tilbudt i 2016-17 har været finansieret af denne bevilling og 

fortsætter altså ikke i skoleåret 2017-18.  

 

Det er ungdomsskolens ambition, at få etableret folkeskolesamarbejder i alle BUF-

områder og at ungdomsskolen bliver en endnu mere synlig og aktiv medspiller i forhold 

til at understøtte mål i folkeskolen og understøtte folkeskolereformen. Konkret arbejdes 

der mod det mål, at det totale antal af skoler, ungdomsskolen har valgfagssamarbejde 

med, stiger fra minimum otte til ti det kommende skoleår.  

 

Ungdomsskolen ønsker derudover at øge kvaliteten af valgfag ved at etablere 

samarbejde med en række erhvervsuddannelser for at sikre kompetente undervisere 

inden for erhvervsorienterede valgfag og understøtte brobygningsforløb.    

 

VIDERE PROCES 

 

Tilmeldingen til ungdomsskolens fritidsundervisning åbner tirsdag den 15. august 2017. 

I ugen inden omdeles det trykte program til elever og skoler. Selve undervisningen 

begynder mandag den 4. september 2017.  

 

Valgfagssamarbejdet etableres og planlægges i foråret 2017 og afvikles henover 

skoleåret 2017/2018.   
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2017.0-0. Møde den 15.5.2017.  Dagsordenspunkt 7 

 

Resultaterne fra trivselsundersøgelsen blandt elever i 10. klasse og i heltidsunder-

visningen  

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen gennemfører hvert år en trivselsmåling blandt elever-

ne i 10. klasse og i heltidsundervisningen. I denne indstilling orienterer ungdomsskolen 

om resultaterne fra undersøgelsen.  

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING  

  

Børne- og Ungdomsforvaltningen gennemfører hvert år en trivselsmåling blandt elever-

ne i 10. klasse og i heltidsundervisningen. Elevtrivselsundersøgelsen inkluderer elever i 

kommunale 10. klasser, 10. klasse på erhvervsskoler og elever i heltidsundervisningen, 

herunder også elever i de heltidstilbud, der ikke tilbyder 10. klasseundervisning. Resul-

taterne af trivselsmålingen indgår i arbejdet med elevernes trivsel og undervisningsmil-

jø. Resultater fra trivselsmålingen indgår i de årlige kvalitetsrapporter. 

 

Denne indstilling fremlægger resultaterne fra de kommunale 10. klasser og heltidsun-

dervisningen.  

 

 

LØSNING 

 

Undersøgelsen 

Børne- og Ungdomsforvaltningen gennemfører hvert år en trivselsmåling blandt elever-

ne i 10. klasse og heltidsundervisningen. Målingen er en pendant til den Nationale Triv-

selsmåling, som gennemføres i alle klasser i folkeskolen. Ligesom i den Nationale triv-

selsmåling er resultaterne fra trivselsmålingen et redskab for kommuner, skoler og un-

dervisere til deres systematiske arbejde med trivsel og undervisningsmiljø. Resultater 

fra trivselsmålingen indgår i de årlige kvalitetsrapporter.  

 

Overordnet fordeler spørgsmålene sig på 5 kategorier: elevernes generelle syn på sko-

len, deres syn på undervisningen, deres syn på lærerne, deres oplevelse af trivsel og 

tryghed og deres syn på faciliteterne. 

 

Denne indstilling fremlægger resultater fra de kommunale 10. klasser og heltidsunder-

visningen.  

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om resultaterne af elevtrivselsmåling i 10. klas-

se og i heltidsundervisningen til efterretning. 
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Resultaterne fra 10. klasse på erhvervsskoler bliver taget op på møder mellem ung-

domsskolens ledelses og erhvervsskolerne i forbindelse med den årlige opfølgning på 

kvalitetsrapport og elevtrivselsundersøgelsen. Resultaterne er vedlagt til orientering.  

 

Resultaterne af undersøgelsen bruges i ungdomsskolen i områdernes og de enkelte afde-

lingers arbejde med elevtrivsel og miljø. Resultaterne bliver gennemgået områdevis 

nedenfor.  

 

Resultater fra undersøgelsen på heltidsområdet 

På heltidsområdet har 234 elever deltaget i undersøgelsen, hvilket svarer til en besvarel-

sesprocent på 62 %.  Elever i hele heltidsområdet indgår i undersøgelsen, det vil sige 

også heltidstilbud, der ikke tilbyder 10. klasseundervisning (Nye Veje, Ungdomsskolen 

i Hindegade og Ungdomsskolens 8+9. klassen). På grund af en teknisk fejl indgår 10. 

Puls ikke i dette års undersøgelse. 

 

På et overordnet plan kan resultaterne betragtes som positive på heltidsområdet. Samti-

dig peger de på forhold, der er nødvendige at tage fat på eller undersøge nærmere. Til 

den positive side hører fx at en stor del af eleverne oplever undervisningsniveauet som 

passende, at langt størstedelen føler sig trygge på skolen og at de ser positivt på deres 

lærere. Omvendt er der fx grund til at handle på, at der er en andel af eleverne, der ople-

ver mobning og trusler. 

 

 Elevernes generelle syn på skolen - heltidsområdet 

Når det drejer sig om elevernes syn på skolen er der samlet 60 %, der har svaret me-

get tit og tit på spørgsmålet Er du glad for din skole? og 65 % svarer meget tit eller 

tit på spørgsmålet Er du glad for din klasse?. Besvarelserne af disse to spørgsmål 

må anses for positive, i og med at elevgruppen er kendetegnet ved skoletræthed og 

generelt dårligt forhold til det at gå i skole forud for start i heltidsundervisningen. 

 

60 % tilkendegiver, at de vil anbefale skolen til deres venner – det tilsvarende tal var 

sidste år 71 %. Her er faldet særligt sket på Dagkursus, fra 74 %, der svarede posi-

tivt i 2016 til 36 % i 2017. 

 

 Elevernes syn på undervisningen - heltidsområdet  
I denne kategori svarer 68 % at de er enten meget tilfredse eller tilfredse på 

spørgsmålet om, hvor tilfredse de alt i alt er med undervisningen. 68 % er helt enige 

eller enige i, at de synes de lærer noget i undervisningen. Særligt positivt svarer 

eleverne på spørgsmålet om niveauet i undervisningen, hvor 82 % mener, at ni-

veauet er passende. Dette ligger på linje med besvarelserne fra 2016 og er særdeles 

positivt, i det det kan ses som udtryk for, at lærerne er formår at undervisningsdiffe-

rentiere, så eleverne oplever at de har mulighed for at honorere kravene.  

 

Når det drejer sig ommuligheden for at få arbejdsro angiver 58 %, at de meget tit el-

ler tit kan få arbejdsro, hvis de har brug for det, mens 12 % oplever, at de sjældent 

eller aldrig kan få det. Indenfor sidstnævnte er der forholdsvist store udsving afde-

lingerne imellem, og der er grund til at se nærmere på, hvad afdelingerne kan gøre 

for i højere grad at kunne imødekomme behovet.  
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 Elevernes syn på lærerne  - heltidsområdet 

Størstedelen af eleverne vurderer, at læreren hurtigt kan få skabt ro i klassen, når der 

er larm – 56 % svarer enten meget tit eller tit. 14 % oplever, at lærerne sjældent eller 

aldrig formår dette – det er en stigning fra 9 % i 2016.  

 

De øvrige besvarelser vedrørende lærerne er ligesom i 2016 generelt positive, og det 

er værd at lægge mærke til set på baggrund af, at mange elever har dårlige skoleop-

levelser med sig i bagagen.  

 

 Eleverne oplevelse af trivsel og tryghed - heltidsområdet 

På spørgsmålene om tilhørsforhold og vil baggrund af resultaterne nu udarbejdes en 

handlingsplan for at komme mobning og trusler til livs. 

accept svarer eleverne også generelt positivt. 60 % er helt enige eller enige i at de 

føler at de hører til på deres skole og 80 % svarer, at de har venner på skolen. I den 

sidstnævnte kategori er flere afdelinger oppe på over 90 %. På spørgsmålet Føler du 

dig ensom? svarer 11 % tit eller meget tit, mens 67 % svarer sjældent eller aldrig.  

 

Hvad angår tryghed svarer 6 % sjældent eller aldrig på spørgsmålet om hvor ofte de 

føler sig trygge i skolen. 80 % svarer at de altid eller for det meste føler sig trygge. 

Elever, der har svaret, at de føler sig utrygge bliver efterfølgende spurgt: ”I hvilke 

situationer har du følt dig utryg? I de uddybende svar er der tre hovedkategorier: 

Utryghed forbundet med det faglige og krav hertil, utryghed forbundet med fx angst 

og ensomhed og utryghed forbundet med miljøet fx hård tone imellem elever og læ-

rere eller fra udefrakommende. Dette betyder, at eleverne ikke alene tolker utryghed 

som forbundet med fravær af fysisk tryghed. 

 

Samlet svarer 6 % ja til at have været udsat for fysisk vold eller trusler om vold. Her 

er der et vist udsving mellem afdelingerne: fra 0 % på Byhøjskolen til 12 % på Dag-

kursus. Når det drejer sig om mobning angiver 6 % samlet set, at være blevet mob-

bet meget tit eller tit i dette skoleår, hvilket er en fordobling i forhold til sidste år. 

Sammen med elever, der svarer engang i mellem er tallet 14 %. Ungdomsskolen an-

ser enhver tilkendegivelse om trusler eller mobning som bekymrende og baggrund 

af resultaterne nu udarbejdes en handlingsplan for at komme mobning og trusler til 

livs. 

 

Blandt elever, der har angivet at de er blevet mobbet, har 45 % talt med en voksen 

på skolen om det og af disse oplever 57 %, at der er blevet gjort noget ved det. 

Sidstnævnte var i 2016 på 77 % og i to af afdelingerne oplever ingen, at der er ble-

vet gjort noget ved det.  

 

Det er generelt for de tre områder, hvor der spørges til om eleven har taget kontakt 

til en voksen om det (ensomhed, mobning og vold eller trusler om fysisk vold), at 

andelen af elever, der har kontaktet en voksen ligger på under 50 % og at oplevelsen 

af, om der gøres noget ved det varierer. Dette bør undersøges nærmere med henblik 

på at skabe tryghed i forhold til at søge hjælp om det hos en voksen og at iværksætte 

indsatser eller at tydeliggøre overfor eleven, hvad der gøres. 
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 Elevernes syn på faciliteterne - heltidsområdet 

Elevernes tilkendegivelser vedrørende faciliteter er generelt positive, og der er ikke 

nogle områder, der giver anledning til bekymring.  

 

 

Resultater fra undersøgelsen i kommunale 10. klasser 

Fra de tre kommunale 10. klasseafdelinger har 271 elever deltaget i undersøgelsen, 

hvilket svarer til en besvarelsesprocent på 77 %.   

 

Også for de kommunale 10.klasse er resultaterne overordnet positive. Samtidig er der 

forhold, der er nødvendige at tage fat på eller undersøge nærmere. Det gælder fx det, at 

en del udtrykker manglende mulighed for at få arbejdsro, ligesom der er en andel, der 

oplever mobning og trusler. Til den positive side hører, at elevernes syn på deres lærer 

generelt er positivt, at en overvejende del er glade for deres skole og at en stor del af 

eleverne oplever undervisningsniveauet som passende.  

 

 Elevernes generelle syn på skolen – kommunale 10. klasser 

Hvad angår elevernes syn på skolen er der samlet 62 %, der har svaret meget tit og 

tit på spørgsmålet Er du glad for din skole? og 66 % har svarer meget tit eller tit på 

spørgsmålet Er du glad for din klasse. Ligesom på heltidsområdet er en del af ele-

verne præget af skoletræthed og udfordringer i forhold til det at gå i skole forud for 

start i 10. klasse og derfor må ovenstående resultater betragtes som positive. 

 

61 % tilkendegiver, at de vil anbefale skolen til deres venner – det tilsvarende tal var 

sidste år 57 %, så her ses en lille stigning.  

 

 Elevernes syn på undervisningen - kommunale 10. klasser 

På spørgsmålet om, hvor tilfredse de alt i alt er med undervisningen svarer samlet 

57 %, at de enten er meget tilfredse eller tilfredse. 59 % er helt enige eller enige i, at 

de synes, de lærer noget i undervisningen. 76 % mener, at niveauet i undervisnin-

gen er passende. Langt størstedelen af eleverne oplever altså at de har mulighed for 

at honorere kravene, hvilket fortæller at lærerne er gode til at tilpasse niveauet til 

den enkelte elev. At samlet 22 % mener, at niveauet er for lavt kan have at gøre 

med at mange tidligere har været vant til ikke at kunne følge med, og når niveauet 

så er tilpasset kan de opleve det som for lavt, men det bør undersøges nærmere.   

 

Samlet 37 %, af eleverne oplever at de meget tit eller tit kan få arbejdsro, hvis de 

har brug for det, mens 21 % oplever, at de sjældent eller aldrig kan få det. Her er 

der grund til at se nærmere på, hvad afdelingerne kan gøre for i højere grad at kun-

ne imødekomme behovet.  

 

 Elevernes syn på lærerne - kommunale 10. klasser 

42 % af eleverne vurderer, at læreren meget tit eller tit hurtigt kan få skabt ro i klas-

sen, når der er larm og 17 % oplever, at lærerne sjældent eller aldrig formår dette.  

 

Hvad angår øvrige spørgsmål om lærerne – om eleven oplever at de forklarer tinge-

ne så de forstår dem, om de giver feedback på opgaver, om eleven har et godt for-

hold til dem og de er gode til at støtte og hjælpe, når eleven har brug for det - ligger 
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andelen af dem, der svarer helt enig eller enig på spørgsmålene på mellem 60 og 70 

%, hvilket må ses som positive resultater.  

 

 Eleverne oplevelse af trivsel og tryghed - kommunale 10. klasser 

Hvad angår spørgsmål om tilhørsforhold og accept er resultaterne også her generelt 

positive. 76 % er helt enige eller enige i at de føler at andre elever accepterer mig 

som jeg er og hele 90 % svarer helt enig eller enig på om de har venner på skolen.. 

På spørgsmålet Føler du dig ensom? svarer 9 % tit eller meget tit, her er der for-

holdsvist store forskelle i andelen mellem afdelingerne.  

 

Hvad angår tryghed svarer 79 %, at de altid eller for det meste føler sig trygge på 

skolen, mens 8 % svarer sjældent eller aldrig på spørgsmålet.  Ligesom på heltids-

området fremgår det af de uddybende svar, at eleverne ikke alene tolker utryghed 

som forbundet med fravær af fysisk tryghed – nogle peger fx på utryghed i forhold 

til faglige krav eller angst. 

 

3 % angiver samlet set, at være blevet mobbet meget tit eller tit i dette skoleår. 

Sammen med elever, der svarer engang i mellem er tallet 11 %. Samlet svarer 11 % 

ja til at have været udsat for fysisk vold eller trusler om vold. Også her er der et vist 

udsving mellem afdelingerne: fra 5 % på 10. Vest til 18 % på Ø10.  Trusler om vold, 

vold og mobning bør ikke forekomme i ungdomsskolens tilbud og ligesom på hel-

tidsområdet vil området iværksætte en handlingsplan for, hvordan dette kan løses. 

 

Blandt elever, der har angivet at de har været udsat for fysisk vold eller trusler om 

vold, har 46 % talt med en voksen på skolen om det, og af disse oplever 64 %, at der 

er blevet gjort noget ved det.  

 

Ligesom på heltidsområdet er generelt for de tre områder, hvor der spørges til om 

eleven har taget kontakt til en voksen om det (ensomhed, mobning og vold eller 

trusler om fysisk vold), at andelen af elever, der har kontaktet en voksen ligger på 

under 50 % og at oplevelsen af om der gøres noget ved det varierer. Det betyder, at 

der også på 10. klasseområdet bør undersøges nærmere med henblik på at arbejde på 

at skabe tryghed i forhold til at søge hjælp om det hos en voksen og at iværksætte 

indsatser eller at tydeliggøre overfor eleven, når der gøres noget. 

 

 Elevernes syn på faciliteterne - - kommunale 10. klasser 

Når det drejer sig om elevernes tilkendegivelser vedrørende faciliteter er det toilet-

forholdene som skiller sig ud ved, at 42 % samlet udtrykker utilfredshed med for-

holdene.  

 

 

VIDERE PROCES 

 

Områderne vil i samarbejde med afdelingerne se nærmere på besvarelserne og indgå 

aftaler om opfølgning. Opfølgning kan blandt andet ske ved at der iværksættes opføl-

gende undersøgelser, der hvor der er behov for at komme bag om tallene. Resultater fra 

målingen vil indgå i kvalitetsrapporten for 2017. 
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BILAG 

 

Elevtrivselsundersøgelse 2017. Heltidsundervisningen samlet og fordelt på skoler. 

Elevtrivselsundersøgelse 2017. Kommunale 10. klasser samlet og fordelt på skoler. 

Elevtrivselsundersøgelse 2017. 10. klasse på erhvervsskoler samlet og fordelt på skoler 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Elevtrivselsundersøgelse 2017  

 
Heltidsundervisningen samlet og fordelt på skoler 

 

  



Elevtrivselsmålingen gennemføreres hvert år af Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns 

Kommunes Ungdomsskole og måler elevernes trivsel i de skoletilbud, de går i. Målingen er en 

pendant til det tidligere Københavner Barometer og den nuværende Nationale Trivselsmåling, som 

gennemføres i alle klasser i folkeskolen. Ligesom i den Nationale trivselsmåling er resultaterne fra 

trivselsmålingen et redskab for kommuner, skoler og undervisere til deres systematiske arbejde 

med trivsel og undervisningsmiljø. Resultater fra trivselsmålingen indgår i de årlige 

kvalitetsrapporter. 

 

Spørgsmålene i indeværende måling er udformet i et samarbejde mellem ungdomsskolen og 

Børne- og Ungdomsforvaltningen. En del af spørgsmålene er hentet fra den nationale 

trivselsmåling for at muliggøre sammenligninger. Andre spørgsmål er udformet på baggrund af 

forvaltningens eller praksisområdet ønsker om viden om specifikke områder. Endelig er nogle af 

spørgsmålene bibeholdt med samme formulering som i tidligere undersøgelser for at muliggøre 

sammenligninger over tid. Overordnet fordeler spørgsmålene sig på 5 kategorier: elevernes 

generelle syn på skolen, deres syn på undervisningen, deres syn på lærerne, deres oplevelse af 

trivsel og tryghed og deres syn på faciliteterne. 

 

Undersøgelsen er gennemført i foråret 2017.  

 

Respondenter  

 

Indeværende rapport inkluderer besvarelser fra elever i skoletilbud under heltidsundervisningen1 i 

Københavns Kommunes Ungdomsskole. Rapporten inkluderer kun besvarelser fra de elever, der 

har svaret på hele spørgeskemaet.  

Enkelte underspørgsmål er baseret på tidligere spørgsmål og svar er derfor kun stillet til elever, 

hvor det har relevans.   

Respondenterne er fordelt som følger:  

 

 Total Byhøjskolen Dagkursus Nye Veje Ungdomsskolen 

i Hindegade 

Ungdomsskolens 

8+9. klasse 

Antal 234 51 33 29 85 36 

Procent2 62 % 71 % 75 % 66 % 74 % 69 % 

 

  

                                                 
1
 Grundet en fejl i registreringen er 10. Puls ikke inkluderet i elevtrivselsundersøgelsen.  

2
 Besvarelsesprocenten er udregnet på baggrund af indskrevne elever pr. 6.03.2017. Elevtrivselsundersøgelsen løb i 

perioden 13. marts til 7. april 2017. 



 

 

16. Hvorfor valgte du at gå i 10. klasse? 

 Total Byhøj-

skolen 

Dagkursus 

Jeg ville gerne forbedre mig fagligt 48,8 % 49 % 48,5 % 

Jeg ville gerne have et skoleår mere, inden jeg begyndte på en 

ungdomsuddannelse 

22,6 % 27,5 % 15,2 % 

Jeg var i tvivl om, hvilken ungdomsuddannelse jeg skulle 

vælge 

21,4 % 21,6 % 21,2 % 

Jeg synes 10. klassetilbuddene lød spændende 11,9 % 13,7 % 9,1 % 

Jeg blev anbefalet at tage 10. klasse af min 

lærer/vejleder/andre 

33,3 % 29,4 % 39,4 % 

Jeg blev erklæret ikke uddannelsesparat 16,7 % 17,6 % 15,2 % 

Jeg vidste ikke, hvad jeg ellers skulle 22,6 % 21,6 % 24,2 % 

Jeg manglede at tage én eller flere eksaminer 20,2 % 9,8 % 36,4 % 

Andet 20,2 % 25,5 % 12,1 % 

 

* Ungdomsskolens 8+9. klasse, Nye Veje og Ungdomsskolen i Hindegade er ikke blevet spurt om dette 

spørgsmål da de ikke er et 10. klassetilbud.   



 

 

 



* Eleverne på Nye Veje er ikke inddelt i klasser. 
 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  





 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



Elever, der har svaret, at de føler sig ensomme er efterfølgende blevet spurgt om nedenstående 

spørgsmål.

 

Elever, der har svaret, at de har snakket med deres lærer, vejleder eller andre voksen på skolen om 

deres ensomhed, er efterfølgende blevet spurgt om nedenstående spørgsmål. 



 

 

 



 

Elever, der har svaret, at de føler sig utrygge bliver efterfølgende spurgt: ”I hvilke situationer har 

du følt dig utryg? I de uddybende svar er der tre hovedkategorier: Utryghed forbundet med det 

faglige og krav hertil, utryghed forbundet med fx angst og ensomhed og utryghed forbundet med 

miljøet fx hård tone imellem elever og lærere eller fra udefrakommende. 



 

 

 

 

  



Elever, der har svaret, at de er blevet mobbet er efterfølgende blevet spurgt om nedenstående 

spørgsmål. 

 

 

  



Elever, der har svaret, at de har snakket med deres lærer, vejleder eller andre voksen på skolen om 

at de er blevet mobbet, er efterfølgende blevet spurgt om nedenstående spørgsmål. 

 

 

 

 



 

 

 

  



Elever, der har svaret, at de er blevet udsat for fysisk vold eller trusler om vold er efterfølgende 

blevet spurgt om nedenstående spørgsmål. 

 

 

 

  



Elever, der har svaret, at de har snakket med deres lærer, vejleder eller andre voksen på skolen 

om, at de er blevet udsat for fysisk vold eller trusler om vold, er efterfølgende blevet spurgt om 

nedenstående spørgsmål. 

 

 

 

 

  



46. Hvor tilfreds er du med forholdene på skolen? 

(Indeholder følgende inddeling: klasselokaler, kantine/café, toiletter, rengøring, idrætsforhold, 

udendørsområder samt IT-udstry (fx computere). 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Elevtrivselsundersøgelse 2017  

 
Kommunale 10. klasser samlet og fordelt på skoler 

 
 

  



Elevtrivselsmålingen gennemføreres hvert år af Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns 

Kommunes Ungdomsskole og måler elevernes trivsel i de skoletilbud, de går i. Målingen er en 

pendant til det tidligere Københavner Barometer og den nuværende Nationale Trivselsmåling, som 

gennemføres i alle klasser i folkeskolen. Ligesom i den Nationale trivselsmåling er resultaterne fra 

trivselsmålingen et redskab for kommuner, skoler og undervisere til deres systematiske arbejde 

med trivsel og undervisningsmiljø. Resultater fra trivselsmålingen indgår i de årlige 

kvalitetsrapporter. 

 

Spørgsmålene i indeværende måling er udformet i et samarbejde mellem ungdomsskolen og 

Børne- og Ungdomsforvaltningen. En del af spørgsmålene er hentet fra den nationale 

trivselsmåling for at muliggøre sammenligninger. Andre spørgsmål er udformet på baggrund af 

forvaltningens eller praksisområdet ønsker om viden om specifikke områder. Endelig er nogle af 

spørgsmålene bibeholdt med samme formulering som i tidligere undersøgelser for at muliggøre 

sammenligninger over tid. Overordnet fordeler spørgsmålene sig på 5 kategorier: elevernes 

generelle syn på skolen, deres syn på undervisningen, deres syn på lærerne, deres oplevelse af 

trivsel og tryghed og deres syn på faciliteterne. 

 

Undersøgelsen er gennemført i foråret 2017.  

 

Respondenter  

 

 

Indeværende rapport inkluderer besvarelser fra elever i de kommunale 10. klassetilbud i 

Københavns Kommunes Ungdomsskole. Rapporten inkluderer kun besvarelser fra de elever, der 

har svaret på hele spørgeskemaet.  

Enkelte underspørgsmål er baseret på tidligere spørgsmål og svar er derfor kun stillet til elever, 

hvor det har relevans.   

Respondenterne er fordelt som følger:  

 

 Total 10. Vest Amager 10 Ø 10 

Antal 271 88 85 98 

Procent1 77 % 77 % 69 % 86 % 

 

  

                                                 
1
 Besvarelsesprocenten er udregnet på baggrund af indskrevne elever pr. 6.03.2017. Elevtrivselsundersøgelsen løb i 

perioden 13. marts til 7. april 2017. 



 
 

16. Hvorfor valgte du at gå i 10. klasse? 

 Total 10. Vest Amager 10 Ø 10 

Jeg ville gerne forbedre mig fagligt 61,3 % 52,3 % 64,7 % 66,3 % 

Jeg ville gerne have et skoleår mere, inden jeg begyndte på en 

ungdomsuddannelse 

26,2 % 21,6 % 24,7 % 31,6 % 

Jeg var i tvivl om, hvilken ungdomsuddannelse jeg skulle 

vælge 

26,2 % 27,3 % 23,5 % 27,6 % 

Jeg synes 10. klassetilbuddene lød spændende 8,9 % 8 % 4,7 % 13,3 % 

Jeg blev anbefalet at tage 10. klasse af min 

lærer/vejleder/andre 

22,1 % 17 % 24,7 % 24,5 % 

Jeg blev erklæret ikke uddannelsesparat 31,7 % 23,9 % 29,4 % 40,8 % 

Jeg vidste ikke, hvad jeg ellers skulle 11,4 % 5,7 % 18,8 % 10,2 % 

Jeg manglede at tage én eller flere eksaminer 4,1 % 6,8 % 2,4 % 3,1 % 

Andet 7 % 15,9 % 2,4 % 3,1 % 

 

 

 

17. Hvorfor valgte du netop denne skole? 

 Total 10. Vest Amager 10 Ø 10 

Linjerne passede bedst til mine interesser 50,6 % 56,8 % 40 % 54,1 % 

Jeg havde hørt godt om skolen 28 % 21,6 % 21,2 % 39,8 % 

Jeg valgte den samme som mine venner 11,4 % 9,1 % 8,2 % 16,3 % 

Den lå tættest på 22,5 % 12,5 % 34,1 % 21,4 % 

Skolen var ikke min førsteprioritet 11,1 % 12,5 % 20 % 2 % 

Andet 8,5 % 13,6 % 5,9 % 6,1 % 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  





 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

  



Elever, der har svaret, at de føler sig ensomme er efterfølgende blevet spurgt om nedenstående 

spørgsmål. 

 

 
 

 

Elever, der har svaret, at de har snakket med deres lærer, vejleder eller andre voksen på skolen om 

deres ensomhed, er efterfølgende blevet spurgt om nedenstående spørgsmål. 

 

 

 

 



 
 

 

Elever, der har svaret, at de føler sig utrygge bliver efterfølgende spurgt: ”I hvilke situationer har 

du følt dig utryg? I de uddybende svar er der flest, der beskriver, at de oplever utryghed forbundet 

med miljøet (fx hård tone imellem elever og lærere eller fra udefrakommende). Enkelte beskriver, 

at de oplever utryghed forbundet med fx ensomhed. 



 

 

 

 

  



Elever, der har svaret, at de er blevet mobbet er efterfølgende blevet spurgt om nedenstående 

spørgsmål. 

 

 
 

 

Elever, der har svaret, at de har snakket med deres lærer, vejleder eller andre voksen på skolen om 

at de er blevet mobbet, er efterfølgende blevet spurgt om nedenstående spørgsmål. 

 

 

 

 



 
 

Elever, der har svaret, at de er blevet udsat for fysisk vold eller trusler om vold er efterfølgende 

blevet spurgt om nedenstående spørgsmål. 

 

 

 

 

  



Elever, der har svaret, at de har snakket med deres lærer, vejleder eller andre voksen på skolen 

om, at de er blevet udsat for fysisk vold eller trusler om vold, er efterfølgende blevet spurgt om 

nedenstående spørgsmål. 

 

 

 

 

  



46. Hvor tilfreds er du med forholdene på skolen? 

(Indeholder følgende inddeling: klasselokaler, kantine/café, toiletter, rengøring, idrætsforhold, 

udendørsområder samt IT-udstry (fx computere). 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Elevtrivselsundersøgelse 2017  

 
10. klasse på erhvervsskoler samlet og fordelt på skoler 

 
 

  



Elevtrivselsmålingen gennemføreres hvert år af Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns 

Kommunes Ungdomsskole og måler elevernes trivsel i de skoletilbud, de går i. Målingen er en 

pendant til det tidligere Københavner Barometer og den nuværende Nationale Trivselsmåling, som 

gennemføres i alle klasser i folkeskolen. Ligesom i den Nationale trivselsmåling er resultaterne fra 

trivselsmålingen et redskab for kommuner, skoler og undervisere til deres systematiske arbejde 

med trivsel og undervisningsmiljø. Resultater fra trivselsmålingen indgår i de årlige kvalitetsrap-

porter. 

 

Spørgsmålene i indeværende måling er udformet i et samarbejde mellem ungdomsskolen og Bør-

ne- og Ungdomsforvaltningen. En del af spørgsmålene er hentet fra den nationale trivselsmåling 

for at muliggøre sammenligninger. Andre spørgsmål er udformet på baggrund af forvaltningens 

eller praksisområdet ønsker om viden om specifikke områder. Endelig er nogle af spørgsmålene 

bibeholdt med samme formulering som i tidligere undersøgelser for at muliggøre sammenlignin-

ger over tid. Overordnet fordeler spørgsmålene sig på 5 kategorier: elevernes generelle syn på 

skolen, deres syn på undervisningen, deres syn på lærerne, deres oplevelse af trivsel og tryghed 

og deres syn på faciliteterne. 

 

Undersøgelsen er gennemført i foråret 2017.  

 

 

Respondenter  

 

Indeværende rapport inkluderer besvarelser fra elever i 10. klasse på erhvervsskolerne. Rapporten 

inkluderer kun besvarelser fra de elever, der har svaret på hele spørgeskemaet.  

Enkelte underspørgsmål er baseret på tidligere spørgsmål og svar er derfor kun stillet til elever, 

hvor det har relevans.   

Respondenterne er fordelt som følger:  

 

 Total Hotel- og Restaurant-

skolen 

NEXT SOPU TEC 

Antal 143 16 48 22 57 

Procent1 42 % 23 % 35 % 51 % 63 % 

 

 

  

                                                 
1
 Besvarelsesprocenten er udregnet på baggrund af indskrevne elever pr. 23.03.2017. Elevtrivselsundersøgelsen løb i 

perioden 13. marts til 7. april 2017. 



 
 

16. Hvorfor valgte du at gå i 10. klasse? 

 Total Hotel- og 
Restaurant-

skolen 

NEXT SOPU TEC 

Jeg ville gerne forbedre mig fagligt 58 % 87,5 % 43,8 % 86,4 % 50,9 % 

Jeg ville gerne have et skoleår mere, inden jeg 

begyndte på en ungdomsuddannelse 

30,1 % 37,5 % 39,6 % 13,6 % 26,3 % 

Jeg var i tvivl om, hvilken ungdomsuddannelse jeg 

skulle vælge 

25,9 % 25 % 25 % 13,6 % 31,6 % 

Jeg synes 10. klassetilbuddene lød spændende 13,3 % 6,3 % 10,4 % 18,2 % 15,8 % 

Jeg blev anbefalet at tage 10. klasse af min læ-

rer/vejleder/andre 

26,6 % 31,3 % 25 % 31,8 % 24,6 % 

Jeg blev erklæret ikke uddannelsesparat 30,8 % 31,3 % 29,2 % 22,7 % 35,1 % 

Jeg vidste ikke, hvad jeg ellers skulle 9,8 % 6,3 % 8,3 % 22,7 % 7 % 

Jeg manglede at tage én eller flere eksaminer 3,5 % 6,3 % 2,1 % 4,5 % 3,5 % 

Andet 7,7 % 12,5 % 8,3 % 9,1 % 5,3 % 

 

17. Hvorfor valgte du netop denne skole? 

 Total Hotel- og 
Restaurant-

skolen 

NEXT SOPU TEC 

Linjerne passede bedst til mine interesser 56,6 % 18,8 % 58,3 % 81,8 % 56,1 % 

Jeg havde hørt godt om skolen 26,6 % 25 % 12,5 % 36,4 % 35,1 % 

Jeg valgte den samme som mine venner 4,2 % 6,3 % 4,2 % 0 % 5,3 % 

Den lå tættest på 19,6 % 50 % 10,4 % 9,1 % 22,8 % 

Skolen var ikke min førsteprioritet 6,3 % 25 % 8,3 % 0 % 1,8 % 

Andet 16,8 % 31,3 % 20,8 % 0 % 15,8 % 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  





 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

  



Elever, der har svaret, at de føler sig ensomme er efterfølgende blevet spurgt om nedenstående 

spørgsmål. 

 

 
Elever, der har svaret, at de har snakket med deres lærer, vejleder eller andre voksen på skolen om 

deres ensomhed, er efterfølgende blevet spurgt om nedenstående spørgsmål. 

 

 



  

Elever, der har svaret, at de føler sig utrygge bliver efterfølgende spurgt: ”I hvilke situationer har 

du følt did utryg? I de uddybende svar er to hovedkategorier: Utryghed forbundet med det faglige 

og krav hertil og utryghed forbundet med miljøet fx hård tone imellem elever og lærere eller fra 

udefrakommende. 

 



 

 

 

 

  



Elever, der har svaret, at de er blevet mobbet er efterfølgende blevet spurgt om nedenstående 

spørgsmål. 

 

 
Elever, der har svaret, at de har snakket med deres lærer, vejleder eller andre voksen på skolen om 

at de er blevet mobbet, er efterfølgende blevet spurgt om nedenstående spørgsmål. 

 

 



 
 

Elever, der har svaret, at de er blevet udsat for fysisk vold eller trusler om vold er efterfølgende 

blevet spurgt om nedenstående spørgsmål. 

 

 

  



Elever, der har svaret, at de har snakket med deres lærer, vejleder eller andre voksen på skolen 

om, at de er blevet udsat for fysisk vold eller trusler om vold, er efterfølgende blevet spurgt om 

nedenstående spørgsmål. 

 

 

 

 

  



46. Hvor tilfreds er du med forholdene på skolen? 

(Indeholder følgende inddeling: klasselokaler, kantine/café, toiletter, rengøring, idrætsforhold, udendørsom-

råder samt IT-udstry (fx computere). 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

Side 1 af 2 

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2017.0-0. Møde 15.05.2017.  Dagsordenspunkt 8 

 

Orientering om 10. klasse og aktuel status 

 

I denne indstilling orienterer ungdomsskolen om aktuelt elevoptag og processen med 

fordeling af elever i 10. klaser til skoleåret 2017/2018. 

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING   

 

10. klasseområdet har pr. 26. april 2017 samlet set tilmeldt 703 elever til skoleåret 

2017/2018.  Det er ca. 50 elever færre end sidste år. Faldet er sket i både de kommunale 

10. klasser og i erhvervsskolernes 10. klasser. Tallene ændrer sig erfaringsmæssigt helt 

frem til sommerferien. 

 

10. klasseområdet finansieres via taxameterbevilling. Taxameterbevillingen dækker 

udgifter til lærere, ledelse og administrativt personale. Taxameterbevillingen justeres pr. 

5. september baseret på det faktiske elevtal 

 

Som en følge af faldet i elevtallet vil taxameterbevillingen til ungdomsskolen blive ju-

steret. Ungdomsskolen forventer skønsmæssigt et tal på 340 elever i de kommunale 10. 

klasser pr. 5. september. Det er et fald på 30 elever i forhold til sidste år. De økonomi-

ske og personalemæssige konsekvenser af det faldende elevtal er beskrevet i dagsorde-

nens punkt 9: Orientering om udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab. 

 

 

LØSNING 

 

Optagelsesproces  

Siden ansøgningsfristens udløb den 15. marts 2017 har ungdomsskolen i samarbejde 

med Ungdommens Uddannelsesvejledning, København arbejdet intenst med at placere 

alle elever, der har søgt om optagelse i en 10. klasse i København.  

 

Ca. 91 % af eleverne har fået deres 1. prioritet opfyldt og næsten samtlige af de reste-

rende har fået opfyldt deres 2. prioritet. Kun ganske få har fået deres 3. prioritet, fordi 

hverken deres 1. eller 2. ønske blev oprettet på grund af manglende søgning til de valgte 

linjer. 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om søgning og elevoptag på 10. klasse til efter-

retning 

 



    

                                                    
 

 

Side 2 af 2 

 

Elevoptag og fordeling af elever 

10. klasseområdet har pr. 26. april 2017 samlet set tilmeldt 703 elever til skoleåret 

2017/2018 Det er ca. 50 elever færre end sidste år. Faldet er sket i både de kommunale 

10. klasser og i erhvervsskolernes 10. klasser. Faldet er en fortsættelse af en tendens fra 

de seneste år, hvilket fremgår af nedenstående tabel: 

 

Skoleår 2014-2015* 2015-2016* 2016-2017* 2017-2018 ** 

Kommunal 10. klasse  565 431 370 312 

10. klasse EUD 347 422 379 391 

I alt 912 853 749 703 

*opgjort pr. 5. september 

** opgjort pr.26. april 2017 – forventer 340 til august 2017 

 

 

Fordelingen af de optagne elever til skoleåret 2017/2018 ser sådan ud: 

 

Kommunal 10. klasse  Elevoptag pr. 26. april 2017 

10. Vest – Vesterbro Ny skole 94 

Ø10 – Kildevældsskolen 110 

Amager 10 108 

 

 

10. klasse på erhvervsskoler Elevoptag pr. 26. april 2017 

20/20 ordning 35 

Gymnasial forberedende 10. klasse 196 

EUD10 133 

10. klasse 27 

 

 

VIDERE PROCES 

 

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser af det faldende elevtal er beskrevet 

under dagsordenens punkt 9. 

 

 



                                                    

Side 1 af 2 

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2017.0-0. Møde 15.05.2017.  Dagsordenspunkt 9 

 

Orientering om udviklingen i budget og regnskab 

 

Ungdomsskolen redegør for udviklingen i budget og regnskab 2017, herunder for kon-

sekvenser af søgemønstrene til 10. klasse. 

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Bestyrelsen tiltrådte på mødet den 15. marts 2017 forslag til fordeling af ungdomssko-

lens samlede budgetramme på 88.247.409 kr. inklusiv overførte midler fra 2016 på 

1.181.922 kr. Ungdomsskolens bevilling er blevet opskrevet med 426.742 kr. 

 

Den aktuelle budgetramme er således på 88.674.151 kr. 
 

Søgetallet på elever i de kommunale 10. klasser er faldende og dette har medført at ung-

domsskolen arbejder ud fra en prognose på 340 elever til den årlige tælledag den 5. sep-

tember 2017. Dette indeholder en nedgang på ca. 30 elever fra skoleåret 2016/2017 til 

skoleåret 2017/2018. Dette medfører en arbejdsmangel situation i 10. klasse for lærere 

og ledere. 

 

 

LØSNING 

 

Udvikling i regnskab 2017 

Ungdomsskolen følger løbende ungdomsskolens budget og udvikling i de decentrale 

konti ved hjælp af udtræk fra KØR-regnskabssystemet og KMD-lønsystemet for at sikre 

en balance i den samlede ramme ved regnskabsårets afslutning. Ungdomsskolen frem-

sender kvartalsvise regnskabsprognoser til forvaltningens budget- og regnskabsområde.  

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen overgår til et nyt økonomisystem (Kvantum) pr. 1. 

september 2017. Med overgangen til Kvantum gives der nogle muligheder for at foreta-

ge en detaljeret økonomistyring på de enkelte afdelinger i ungdomsskolen. Endvidere 

betyder dette, at der skal aflægges endeligt regnskab for 2017 i Kvantum. 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om udviklingen i ungdomsskolens budget og 

regnskab 2017 til efterretning, og 

 

2. at bestyrelsen tager orienteringen om konsekvenser af søgemønstrene til 10. klas-

se til efterretning. 
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Pr. 2. maj 2017 er der et samlet forbrug i almenundervisningen på ca. 57 procent af 

budgetterne, hvilket er ca. 4 procent højere end 2016. Dette skyldes primært et øget for-

brug på valgfagsundervisning i folkeskolen, da der ikke er sket afregning for foråret 

2017 endnu.  

 

Heltidsundervisningen tegner sig for et samlet forbrug på ca. 37 procent, hvilket er på 

niveau med 2016.  

 

Endeligt er der et samlet forbrug på 10. klasse på ca. 37 procent, hvilket er på det for-

ventet niveau. Dog forventer ungdomsskolen en nedregulering af budget til 10. klasse 

fra 1. august 2017 på grund af det forventet faldende elevtal. 

 

Følgende elementer vil få indflydelse på udviklingen i regnskabet for 2017: 

 

 ungdomsskolens budget til 10. klasse-undervisning reguleres på baggrund af det 

faktiske elevtal, der opgøres den 5. september 2017. Reguleringen har virkning fra 

1. august 2017. 

 

 forsinket effekt af tilpasning af personalet på 10. klasseområdet, som følge af opsi-

gelsesvarsler på det personale, som afskediges på grund af situationen med arbejds-

mangel. 

 

 huslejeudgifterne i ungdomsskolen budgetreguleres af forvaltningen, så det modsva-

rer en eventuel mer- eller mindreudgift. 

 

Konsekvenser af søgemønstre til 10. klasse 

Som følge af, at elevtallet på de kommunale 10. klasser er faldet med ca. 30 elever fra 

skoleåret 2016/2017 til skoleåret 2017/2018 justeres taxameterbevillingen til ungdoms-

skolen. Taxameterbevillingen justeres pr. 5. september baseret på det faktiske elevtal. 

Da ungdomsskolen allerede nu kan se, at søgetallet er faldet med ca. 30 elever, må det 

alt andet lige forventes, at elevtallet vil være på samme niveau pr. 5. september. 

 

Taxameterbevillingen dækker udgifter til lærer og ledelse. Beregninger fra ungdoms-

skolen viser, at der er en arbejdsmangel svarende til 1-3 ansatte. 

 

Ungdomsskolen har iværksat en proces for afdækning af kompetencer samt udpegning 

af ansatte. 

 

LokalMED i ungdomsskolen, trioerne i 10. klasse samt de omfattede medarbejdere er 

blevet orienteret om situationen, om tidsplanen for processen og om hvilke kriterier, der 

vil ligge til grund for udvælgelsen af medarbejdere. 

 

 

BILAG 

 

Ingen 
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Forslag om omlægning af elevkapaciteten ved Ungdomsskolen i Hindegade som 

følge af nye målgrupper 

 

Ungdomsskolen i Hindegade har de sidste år oplevet et nyt behov for at etablere under-

visningstilbud til unge sent ankomne med særlige behov. Som følge heraf er der behov 

for at justere den samlede elevkapacitet, så tilbuddet også kan omfatte en klasse for un-

ge med særlige behov. 

 

 

INDSTILLING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender omlægning af elevkapaciteten på Ungdomsskolen i Hin-

degade fra 140 elever til 126 almene elever og op til 6 elever med særlige behov. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Ungdomsskolen i Hindegade har de sidste år fået et stigende antal henvendelser om at 

modtage sent ankomne elever, der udover den sproglige udfordring også har andre sær-

lige behov som følge af psykiske diagnoser, lavt kognitivt niveau og andet. Det har ikke 

vist sig muligt at inkludere denne type elever i de almene klasser, hvorfor der er behov 

for etablering af en særlig klasse til at varetage denne opgave. 

 

 

LØSNING 

 

Ungdomsskolen i Hindegade underviser unge 16-18 årige sent ankomne unge udlæn-

dinge. Undervisningen tager afsæt i elevernes faglige niveau i dansk, og der opereres 

med startklasser for helt nytilkomne, mellemtrinshold og prøveklasser. Der føres til 

prøve i FP9 samt Danskuddannelsernes prøve 1 og 2. Elever der skal fortsætte på 10. 

klasse-niveau vejledes oftest til VUC. 

  

Målgruppen er familiesammenførte, flygtninge, EU-borgere og andre unge udlændinge 

der har fået ophold i København. Eleverne repræsenterer over 25 forskellige nationalite-

ter, fx fra Syrien, Libanon, Somalia, Filippinerne, Kina, Polen, Østrig og Rumænien. 

  

Der har de sidste år vist sig behov for også at kunne inkludere sent ankomne unge med 

særlige behov. Det er unge med lavt kognitivt niveau, psykiske diagnoser eller andet, 

der ikke muliggør undervisning i de almene klasser. Det er elever, der typisk efterføl-

gende ikke vil kunne gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. For at målrette og 

sikre en kvalificeret undervisning foreslås en af de eksisterende klasser omlagt til at 

rumme op til 6 elever med særlige behov. 
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Ungdomsskolen i Hindegade er normeret til 140 elever fordelt på 10 klasser med gen-

nemsnitligt 14 elever. Med omlægningen følger, at den fremadrettede elevkapacitet ju-

steres til 126 sent ankomne almene elever og op til 6 elever med særlige behov. Svaren-

de til 9 klasser med det nuværende elevgennemsnit på 14 elever og en klasse med op til 

6 elever med særlige behov. 

 

Udover at tilpasse klassestørrelsen til den nye gruppe elever omlægges også undervis-

ningens indhold og form, så den bliver endnu mere individuelt baseret i forhold til de 

enkelte elevers behov og præmisser. Der er etableret efteruddannelsesforløb for lærerne 

med henblik på, at skolen også udvikler et ressourcecenter til at understøtte sent ankom-

ne elever med særlige behov. 

 

 

ØKONOMI 

 

Omlægningen af kapaciteten sker indenfor den afsatte ramme og de økonomiske effek-

ter sker således udelukkende på øget pris pr. elev til elever i specialklassen. Prisen til 

undervisning pr. elev for sent ankomne almene elever vil som hidtil være kr. 51.835 

årligt, mens prisen for undervisning af specialeleverne vil være kr. 120.949 årligt. Ind-

regnes udgifter til ledelse, administration samt bygningsdrift er priserne henholdsvis kr. 

65.955 for sent ankomne almene elever og kr. 135.069 for specialelever. 

 

 

BILAG 

Ingen 
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Orientering om anbefalingerne fra regeringens ekspertgruppe om bedre veje til en 

ungdomsuddannelse 

 

I slutningen af februar 2017 fremlagde regeringens ekspertgruppe ti anbefalingsområder 

om bedre veje til en ungdomsuddannelse. Hovedformålet er at skabe en mere sammen-

hængende ungeindsats og etablering af en ny forberedende uddannelse. Indsatsen skal 

gælde alle unge, og målet er, at ingen unge tabes på vejen. Det forventes, at regeringen 

på baggrund af anbefalingerne fremsætter lovforslag inden sommerferien. 

 

 

INDSTILLING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

Afsættet for ekspertgruppens arbejde er, at selv om stadig flere unge tager en ungdoms-

uddannelse har 20 procent af en årgang syv år efter år 9. klasse ikke opnået studie- og 

erhvervskompetence. Der er mange tilbud til de unge, men mange unge er startet på 

uddannelser, de ikke har kunnet gennemføre. Omkring 25 reformer i det uddannelses-

forberedende system har siden 2000 bevirket, at området forekommer uoverskueligt, og 

at tilbuddene ofte er overlappende i deres formål. 

 

Ekspertgruppens anbefalinger skal hjælpe unge, der har eller burde have afsluttet grund-

skolen, men ikke er startet på en ungdomsuddannelse eller er faldet fra. Anbefalinger 

om ændringer af 10. klasse har ikke været en del af kommissoriet for gruppens arbejde, 

og ungdomsskolens heltidsundervisning indgår ikke i de anbefalinger, der foreligger. 

Det kan dog ikke udelukkes, at et kommende lovforslag også vil omfatte 10. klasse. 

Ungdomsskolens arbejdsfelt indgår i anbefalingerne, idet Kombineret Ungdomsuddan-

nelse (KUU) påtænkes at indgå i den ny konstruktion Forberedende Uddannelse. 

 

Intentionerne i ekspertgruppens arbejde er at reducere kompleksiteten på området ved 

blandt andet at se på samordning af uddannelsesmulighederne og undgå knopskydning 

og etablering af særtilbud. 

 

 

LØSNING 

 

Ekspertgruppen skulle komme med anbefalinger inden for tre spor: 

 

 Fokusering af tilbuddene i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse 
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 Styrket kvalitet af tilbuddene i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddan-

nelse 

 

 Bedre incitamentsstrukturer og ansvarsfordeling i forbindelse med de unges uddan-

nelsesforløb. 

 

Nedenstående figur illustrerer i hovedtræk ekspertgruppens overordnede anbefalinger: 

 

Ekspertgruppens anbefalinger falder i 4 hovedområder: 

 

1) En ny målsætning 

95-procentmålsætningen skal afløses af en ny politisk målsætning om, at 90 procent af 

en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse, og de unge som 

ikke gennemfører en ungdomsuddannelse (10 procent) skal opnå erhvervskompetence 

blandt andet via beskæftigelse. Uddannelsesmålet skal være opnået otte år efter under-

visningspligtens ophør. 

 

2) En sammenhængende ungeindsats og bedre overgange 

Myndighedsansvaret for de unge er i dag delt og forvaltes forskelligt mellem UU og 

jobcentrene afhængig af målgruppe og alder. Ekspertgruppen anbefaler, at myndigheds-

ansvaret fremover forvaltes i én sammenhængende kommunal ungeindsats, som overta-

ger funktionerne i UU og de vejledningsfunktioner, der i dag varetages af jobcentrene. 

Der præciseres hermed et kommunalt myndighedsansvar for en fælles ungeindsats, som 

i København er fordelt mellem BIF og BUF. Det er ikke helt klart, om der foreslås etab-

leret en ny tværgående kommunal vejledningsenhed, som i princippet indebærer ned-

læggelse af UU og jobcentrene, eller om der skal ske en samorganisering af kompeten-

cer og indsats i form af et fælles struktureret samarbejde på tværs af jobcentre og den 

kommunale ungevejledning.  
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Ekspertgruppen anbefaler videre, at unge, der af personlige eller sociale årsager har be-

hov for støtte fra flere instanser, tilknyttes én gennemgående kontaktperson, der skal 

hjælpe dem med på deres vej fra grundskolen til optagelse på og afslutning af en ung-

domsuddannelse. På strukturelt niveau skal der præciseres et ansvar for at fastholde de 

unge i uddannelse gennem et kædeansvar, så alle afgivende institutioner følger frafaldstruede 

unge frem til næste tilbud. 

 

Myndighedsansvaret for de unge præciseres, så kommunerne får det entydige ansvar for 

at koordinere indsatsen og understøtte de unge indtil de har gennemført en ungdomsud-

dannelse og/eller har opnået beskæftigelse. Det gælder alle unge under 30 år. 

 

3) Etablering af en ny Forberedende Uddannelse 

Ansvaret for finansieringen af de forberedende uddannelsestilbud varierer i dag mellem 

kommunal og statslig finansiering. Der er igen tale om et delt myndighedsansvar, som 

ekspertgruppen anbefaler fremover samles under et samlet myndighedsansvar. For ek-

sempel finansierer kommunen unges deltagelse i almen voksenuddannelse, hvis den 

unge er under 18 år, mens staten finansierer deltagelse, hvis den unge er fyldt 18 år. 

 

Ekspertgruppen anbefaler, at der etableres en ny selvstændig institutionsform for den 

Forberedende Uddannelse, der integrerer eksisterende undervisningstilbud for unge, 

herunder produktionsskole, erhvervsgrunduddannelse, Kombineret Ungdomsuddannelse 

(KUU), almen voksenuddannelse m.v. Forslaget om etablering af en ny Forberedende 

Uddannelse betyder, at de eksisterende tilbud til målgruppen nedlægges, og at der i 

princippet slås en streg over de eksisterende retskilder for tilbuddene. Den Forberedende 

Uddannelse sammensættes af en produktionsskolelinje, en erhvervslinje og en almenlin-

je. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er ikke nævnt som integreret i den ny 

Forberedende Uddannelse. Det samme gælder heltidsundervisningen. 

 

Ekspertgruppen anbefaler én styrings- og finansieringsmodel, der indebærer, at staten 

får det styringsmæssige ansvar for det forberedende uddannelsesområde, mens finansie-

ringen deles mellem stat og kommune med en betydelig kommunal medfinansiering. 

Det anbefales derfor, at den ny Forberedende Uddannelse etableres som en statslig ud-

dannelsesinstitution parallelt til gymnasier og erhvervsskoler. Hensigten med at placere 

uddannelsen i statsligt regi er at imødegå en uensartet kommunal organisatorisk og fi-

nansieringsmæssig praksis. 

 

Børne- og Kulturchefforeningen i Kommunernes Landsforening (KL) udtrykker bekym-

ring over at gøre den ny Forberedende Uddannelse til statslige institutioner, idet kom-

munerne har ansvaret for at de unge fuldfører uddannelsen, men ikke har indflydelse på 

uddannelsen. Børne- og Kulturchefforeningen foreslår, at ungdomsskolerne bringes i 

spil, som udbyder af den ny uddannelse. 

 

4. Kapacitetsopbygning og opfølgning 

Det er ekspertgruppens indtryk, at der mange steder gøres en stor indsats for at imøde-

komme målgruppens behov. Ekspertgruppens anbefalinger skal derfor læses som et 

ønske om at bygge videre på at systematisere og professionalisere denne indsats. For 

eksempel er der behov for at samordne de forskelle i tilgange til begrebet ”uddannelses-

parat”, der er mellem uddannelsesområdet og beskæftigelsesområdet. 
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Ungdomsskolen 

Ungdomsskoler, efterskoler, højskoler, frie fagskoler m.v. indgår ikke i det foreliggende 

forslag om en ny Forberedende Uddannelse. Ekspertgruppen finder, at der er behov for 

større tydelighed om, hvordan disse tilbud komplementerer den Forberedende Uddan-

nelse og hvordan disse tilbud kan bruges mere strategisk i forhold til den del af mål-

gruppen, som har særlige behov som for eksempel flygtninge og indvandrere. Ekspert-

gruppen anbefaler, at ungdomsskolernes erhvervsrettede aktiviteter koordineres med de 

erhvervsrettede aktiviteter i den ny Forberedende Uddannelse. 

 

Ungdomsskolen berøres af anbefalingerne, idet ungdomsskolen har en afdeling af 

Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), som er en af de eksisterende uddannelsesfor-

mer, der lægges ind i Forberedende Uddannelse. Ungdomsskolen står for afdelingen 

KUU Business, som en del af Kombineret Ungdomsuddannelse Hovedstaden og Born-

holm. Uddannelsen blev oprettet i 2015 og der går pt. 24 elever fordelt på 2 klasser i 

ungdomsskolens afdeling. Hvilke konkrete ændringer anbefalingerne vil medføre på 

dette område vides ikke på nuværende tidspunkt. 

 

 

VIDERE PROCES 

 

Det forventes, at der vil blive fremlagt et lovforslag med afsæt i anbefalingerne inden 

sommeren. 

 

 

BILAG 

 

Ingen, men se den samlede rapport på http://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/bedre-veje-til-

en-ungdomsuddannelse/ekspertgruppens-anbefalinger 
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Meddelelser og orientering 

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

1. Temadrøftelse om ungdomsskolen 

Socialdemokratiet i Københavns Borgerrepræsentation har stillet forslag om, at 

Børne- og Ungdomsudvalget afholder en temadrøftelse om ungdomsskolen. 

Drøftelsen forventes afholdt i august 2017. Forslaget er motiveret med, at ud-

valget drøfter muligheder for ungdomsskolen, således at ungdomsskolen kan 

bevare sin profil og være et tilbud til alle unge. 

 

 

2. Studiebesøg i Limerick 

Ledelsen i Ungdommens Uddannelsesvejledning, ledelsen i ungdomsskolen og 

en leder i Fagligt Center aflagde besøg i Limerick, Irland, 26. - 29. marts 2017. 

Irland var valgt, fordi man har et veludviklet system for Further Education and 

Training målrettet unge med svage faglige og sociale forudsætninger for at 

gennemføre en ungdomsuddannelse og forberedelse til arbejdsmarkedet. For-

målet med besøget var at søge viden om, hvordan Youthreach centre arbejder 

med udsatte unge i tæt samarbejde med egentlige erhvervsskoler og erhvervs-

liv. I Irland er disse tilbud integreret i det ordinære uddannelsessystem med 

statslig finansiering og kommunalt ansvar for undervisningens kvalitet. 

 

 

3. Marathon  

Ungdomsskolen har ligesom sidste år deres egen scene i forbindelse med Co-

penhagen Marathon, der finder sted søndag den 21. maj.  Elever fra Kombine-

ret Ungdomsuddannelse arrangerer scene, lyd og teknik, mens elever fra ung-

domsskolens fritidsundervisning står for underholdningen til publikum og de 

mange løbere. Scenen vil være at finde ved Familieboden i Fælledparken.   

 

 

4. København set fra kanten 

Med overskriften ”København set fra kanten – en alternativ kanalrundfart” satte 

Kombineret Ungdomsuddannelse lørdag den 6. maj udsatte grupper i fokus med 

tre gratis kanalrundfarter i Københavns Havn med socialt udsatte som guider. 

Begivenheden var arrangeret i samarbejde med Fritidsakademiet FRAK og er 

blevet til med støtte fra Kulturhavn365. KUU har desuden samarbejdet med 

Ungdommens Røde Kors, Projekt Udenfor, Venligboerne og Frelsen hær, der 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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stod for en række boder, underholdning og aktiviteter på pladsen, hvor bådene 

sejlede fra.  

 

 

5. Projektansøgning  

Ungdomsskolen indgår sammen med 5 andre partnere i en Erasmus+ ansøg-

ning om samling af viden og udvikling af fælles viden strategier for organisati-

oner, myndigheder, fagfolk mv. som er involveret i eller interesseret i Second 

Chance education. Der kommer svar på ansøgningen inden sommerferien. 

 

 

6. Fælles sæsonafslutning  

Under titlen ”Det store afslutningsshow” afsluttede ungdomsskolens fritidshold 

torsdag den 30. marts årets sæson med en lang række optrædener og perfor-

mances indenfor dans og musik. Det er første gang, at ungdomsskolen har lavet 

en fælles afslutning for hold i alle bydele. Afslutningen foregik i gymnastiksa-

len på Hovmestervej 30, som var fyldt til renden af venner og familie til de 

mange optrædende.  

 

 

7. Afslutning på cirkelprojektet og evaluering  

Ungdomsskolens tværgående kompetenceudviklingsprojekt, Cirkelprojektet, 

bliver afsluttet med et fælles seminar i juni måned. Cirkelprojektet har inklude-

ret alle lærere i 10. klasse og heltidsundervisningen samt vejledere, som alle 

har deltaget i 9 møder i enten en kompetencecirkel eller en forskningscirkel. 

Cirklerne har på forskellig vis afprøvet metoder og redskaber i forhold til de 

problemstillinger, som de står med til daglig, og deltagerne er i færd med at 

udvikle et produkt med henblik på, at den viden og erfaring, der er oparbejdet, 

kan deles med deres kolleger i de andre cirkler. Dette vil ske på det fælles af-

slutningsseminar 23. juni 2017 for hele gruppen af lærere, vejledere og ledere. 

 

Cirkelprojektet bliver evalueret af Professionshøjskolen Metropol i samarbejde 

med ungdomsskolen. Dele af evalueringsaktiviteterne er lagt i efteråret 2017, i 

det evalueringen ønsker at inkludere undersøgelse af projektets udkomme efter 

at selve projektet er afsluttet. Evalueringen afsluttes ultimo 2017.  

 

 

8. Youth Event i Sopot 

Den europæiske forening for second chance education (E2C Europe) inviterer 

elever fra medlemsskolerne til Youth Event med integreret lærerseminar i So-

pot, Polen, fra den 18.-22. september 2017. Mødet sætter fokus på europæiske 

værdier, som demokrati, antidiskrimination, aktivt medborgerskab, menneske-

rettigheder, beskyttelse af mindretal m.v. Fra ungdomsskolen deltager 8 elever 

i heltidsundervisningen. Foreningen holder samtidig generalforsamling, hvor 

Thomas Idenas fra Byrådet i Norrköping konstitueres som formand.  

 

 

 


