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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2016.0-0. Møde den 28.9.2016.  Dagsordenspunkt 1 
 
Tematisk punkt: Samarbejdet med Center for Unge og Rusmidler 
 
Ungdomsskolen er del af Socialforvaltningens og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
fælles indsats for psykisk sårbare unge og unge med misbrug. Center for Unge og Rus-
midler står for indsatsen vedrørende misbrug, kaldet Ro på Rusen. Det konkrete samar-
bejde om Ro på Rusen med ungdomsskolen varetages af rådgiver Lotte Larsen og tema-
leder Carina Gjaldbæk. De deltager begge på mødet.  
 
Baggrund og indhold 
Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil med en koordineret 
indsats give sårbare elever, der er udfordret af et for højt forbrug af rusmidler, primært 
hash, eller lider af psykiske problemer som lavt selvværd, ensomhed, angst og depressi-
on, støtte til at gennemføre deres uddannelse og komme ud af et eventuelt problematisk 
rusmiddelforbrug. 
 
Det er nyt, at Københavns Kommune laver denne type fremskudt indsats ude på uddan-
nelsesinstitutionerne og at det omfatter både rusmiddelproblematikker og psykisk sår-
barhed. Disse elementer er tæt forbundet. Psykiske problemer er ofte årsag til rusmid-
delforbruget, og derfor er det afgørende at have fokus på både misbruget og de sociale 
og psykiske udfordringer, der ligger bag. 
 
Projektet løber fra 1.1.2015 til 31.12.2018 og omfatter pt. 3 produktionsskoler, SOPU, 
CKP (Center for kompetence og brobygning) samt ungdomsskolen. Indsatsen i ung-
domsskolen startede op i september 2015 med primært fokus på to afdelinger.   
 
Konkret varetages indsatsen gennem to projekter: Det ene er Ung i forandring, som har 
fokus på trivsel og bl.a. indebærer psykologhjælp til elever og rådgivning af ansatte. 
Denne del bliver forestået af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Det andet er Ro på 
Rusen, som yder støtte til unge med misbrugsbrugsproblemer og rådgivning af skoler.  
 
De to indsatser hænger sammen, bl.a. ved det, at den fremskudte rådgivning på skolerne 
kan henvise til hinanden. Begge indsatser kan formidle kontakt til en socialrådgiver 
samt bygge bro til andre relevante tilbud. 
 
Om Ro på Rusen 
Målet med Ro på Rusen er at motivere og støtte unge med rusmiddelproblemer til at 
stoppe eller reducere deres forbrug, så deres trivsel øges, og de i højere grad fastholdes i 
uddannelse. At unge kommer videre i livet med øget bevidsthed om egne ressourcer og 
handlemuligheder, samt har fået gode erfaringer med at søge hjælp.  
 
Målgruppen er elever, der er på vej ud i eller allerede har et problemgivende forbrug af 
rusmidler (alkohol, hash eller andre stoffer). De unges rusmiddelforbrug kan f.eks. have 
negativ indflydelse på trivsel, sociale relationer, studieaktivitet og fastholdelse på ud-
dannelsen. 
 
Indsatsen indbefatter både elev- og skolerettede indsatser. 
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Elevrettede indsatser indbefatter: 

• Tilbud om anonymt samtaleforløb på 1-10 samtaler hos en rusmiddelrådgiver, 
der sidder på eller er tilknyttet skolen. Samtaler kan bookes gennem vejlederne 
eller psykologen fra Ung i Forandring eller ved direkte henvendelse fra eleven 
selv 

• Understøttelse af arbejdet med tidlig opsporing ude på skolen 
• Undervisning/dialog-arrangementer med elever om trivsel og rusmidler 
• Mulighed for at lave oplæg for forældre 
• Mulighed for gruppeforløb for unge med problematisk rusmiddelforbrug. 
• Sparring/hjælp fra socialrådgiver (bolig, økonomi, støtte til tandlæge mm), efter 

aftale.  
 

Skolerettede indsatser: 
• Hjælp til at udarbejde trivsels- og rusmiddelpolitikker og beredskabsplaner  
• Temamøder/temadage for lærere, vejledere m.fl. 
• Mulighed for at lave oplæg for forældre 
• Undervisning af nøglepersoner (vejledere m.fl.) i tidlig opsporing af unge med 

bekymrende rusmiddelforbrug (løbende kurser på tværs af uddannelsesinstituti-
oner) 

• Sparring til vejledere, ledelsen og nøglepersoner 
• Sparring/hjælp fra socialrådgiver (bolig, økonomi, støtte til tandlæge mm), efter 

aftale.  
 
 
Oplæg 
På mødet fortæller Lotte Larsen og Carina Gjaldbæk fra Center for Unge og Rusmidler 
nærmere om Ro på Rusen og om organiseringen af indsatsen i ungdomsskolen. De giver 
herudover en foreløbig status på arbejdet med de unge i ungdomsskolen. 
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Beslutningsprotokol for møde i ungdomsskolens bestyrelse 

onsdag den 25. maj 2016 kl. 15.00-17.00. 
 

Mødedeltagere:   Jan Andreasen, Karina Vestergård Madsen, Stefan Ingers-

lev, Søren Brinch, Jens Toft, og Ditte Bergholdt Asmus-

sen 

 

Afbud:        Henrik Svendsen, Bo Kjærulf, Mouni Hadj Abderrahma-

ne og Livia Heltberg Auken 

  

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

Mona Dam (pkt. 1) og Ulla Højmark Jensen (pkt.2)  

 

Mødet blev afholdt på Ungdomsskolen Østerbro, Gl. Kalkbrænderi Vej 13, 

2100 København Ø 

 

 

Dagsorden 
 

1. Tematisk punkt: Hvordan arbejder ungdomsskolens almenområde med 

at sikre et alsidigt undervisningstilbud til byens unge? 

 

2. Tematisk punkt: Kompetenceudviklingsforløb for lærere i heltidsunder-

visningen og 10. klasse – oplæg ved ungdomsforsker Ulla Højmark Jen-

sen 

 

3. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet den 16. marts 2016 

 

4. Ungdomsskolens almene elevprogram 2016-2017 og samarbejder med 

folkeskolen 

 

5. Orientering om 10. klasse og aktuel status 

 

6. Elevernes trivsel i heltidsundervisningen  

 

7. Ungdommens Folkemøde i Søndermarken 8.-9.september 2016 

 

8. Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab  

 

9. Eleverne har ordet 

 

10. Meddelelser og orientering 

 

11. Evt. 

BESLUTNINGS-

PROTOKOLUDKAST 

Dato: 19.03.2015 

 

J.nr.: 2015.0-0 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

Dato: 03.06.2016 

 

J. nr.: 2016.0-0 
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1. Tematisk punkt: Hvordan arbejder ungdomsskolens al-

menområde med at sikre et alsidigt undervisningstilbud 

til byens unge? 
 

Oplæg v/ Kasper Jannæs og Mona Dam 

 

I følge Lov om ungdomsskoler er kommunen forpligtet til at sikre unge et 

alsidigt undervisningstilbud. Det er almenområdets opgave, at sikre at ung-

domsskolen tilbyder et aktuelt, bredt og velkvalificeret udbud af undervis-

ning, som de unge har lyst til at bruge deres fritid på.  

 

Under punktet vil områdeleder Kasper Jannæs og lærer Mona Damm for-

tælle om hvordan området arbejder med udvikling af det samlede undervis-

ningstilbud, herunder om resultaterne af en netop gennemført evaluering 

blandt eleverne på området. 

 

Ungdomsskolens almene undervisning 

Ungdomsskolens almene undervisningstilbud består af ugentlig undervis-

ning på et stort antal hold i eftermiddags- og aftentimerne rundt om i byen. 

Dertil kommer workshops af forskellig længde, samt ture og rejser og en 

række særlige events.  

 

Sammensætningen af holdene i fritidssæsonen skifter år til år og bliver ud-

arbejdet på baggrund af ideer fra nuværende og potentielle elever og på 

drøftelser med lokale skoler, klubber og andre samarbejdspartnere. Derud-

over baseres holdudbuddet på erfaringer fra tidligere sæsoner. Hvor plan-

lægningen tidligere er foregået i de fem lokalafdelinger, er man fra dette år 

gået over til en fælles tilrettelæggelse af hold. Det sker med ønsket om at 

skabe en større sammenhæng i det samlede udbud og med sigtet på, at i 

højere grad at anvende viden, erfaringer og kompetencer på tværs af områ-

det. 

 

For at kvalificere planlægningen yderligere er ungdomsskolen begyndt at 

gennemføre elektroniske spørgeskemaundersøgelser blandt eleverne i al-

menundervisningen. Undersøgelsen skal give indblik i elevernes oplevelse 

af indhold og kvaliteten af undervisningen samt give input i forhold til 

holdudbuddet. Spørgeskemaundersøgelsen suppleres af mundtlige midt-

vejsevalueringer på alle hold samt telefoninterviews med elever, der er 

stoppet på et hold undervejs i forløbet. 

 

Fakta 

Fritidssæsonen løber fra midt i september frem til påske. Almenområdet 

udbyder årligt mellem 450 og 500 hold, som foregår på omkring 70 for-

skellige adresser i byen. I 2014-15 varetog området undervisning af i alt 

7.400 forskellige elever
1
. Eleverne gik i gennemsnit på to hold hver.  Ud-

over den åbne almenundervisning varetager området valgfagsundervisning 

og understøttende undervisning på en række folkeskoler som en del af 

Åben skole i forbindelse med folkeskolereformen.  

                                                 
1
 Tallet er inklusive de elever, der undervises på hold under Åben Skole i samarbejde med 

folkeskolerne. 
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Almenområdets rammebevilling i 2016 er på 13, 6 mio. kr. Dertil kommer 

indtægtsdækket virksomhed i forbindelse med aktiviteter under Åben skole. 

 

Rammebevillingen er fordelt således: 

                                          

 

 

 

 

 

 

2. Tematisk punkt: Kompetenceudviklingsforløb for lærere 

i heltidsundervisningen og 10. klasse  

 
Oplæg v/ Ph.d. Ulla Højmark Jensen 

 

Baggrund 

Bestyrelsen godkendte på møde 16.3. 2016, at ungdomsskolen igangsætter 

et forskningsbaseret og praksisrelateret efteruddannelsesforløb for alle 

lærere i heltidsundervisningen og i 10. klase. Målet er at udvikle et fælles 

pædagogisk fundament på tværs af ungdomsskolens tilbud. Kompetence-

udviklingsforløbet skal udgøre en fælles pædagogisk referenceramme for 

det lærerfaglige arbejde i ungdomsskolen med fokus på at give eleverne 

det bedst mulige grundlag for at gennemføre en ungdomsuddannelse. 

 

Udvikling af forløb 

I dialog med repræsentanter for lærerne er Ulla Højmark Jensen ved at ud-

arbejde en plan for indholdet i kompetenceudviklingsforløbet. Der er af-

holdt et miniseminar med lærerrepræsentanter fra alle afdelinger i d. 11. 

februar 2016 og der afholdes endnu et seminar d.18. maj. På seminarerne 

arbejder gruppen med hvad det er, der er særligt vigtigt, at lærere i ung-

domsskolens 10. klasse og heltidsundervisning fokuserer på og er gode til, 

og hvordan disse kompetencer bedst muligt udvikles.    

 

For at kvalificere planlægningen yderligere har Ulla Højmark Jensen været 

på studiebesøg i samtlige afdelinger i perioden mellem de to seminarer, 

hvor hun har observeret undervisning og været i dialog med lærere. 

 

Præsentation af indhold og form 

Med afsæt i ovennævnte arbejde er en plan for kompetenceudviklingsforlø-

bet nu ved at tage form. Forløbet indbefatter alle lærere i 10. klasse og hel-

tidsundervisningen og vil løbe fra august 2016 til maj 2017. 

 

Ulla Højmark Jensen vil på mødet fortælle om planen for indhold og form, 

om valg af metoder og om de overvejelser, der har været undervejs. Hun vil 

ligeledes præsentere sin opsamling fra studiebesøgene, som blev præsente-

ret for lærerne på seminaret d.18. maj. 

Undervisningsløn 9 mio. kr. 

Ledelse 1,3 mio.kr. 

Drift, inkl. husleje 3,3 mio.kr. 

I alt 13,6 
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Økonomi 

Ungdomsskolen afsætter 1,4 mio. til projektet fra puljen til efteruddannelse 

og kompetenceudvikling. Heraf er 1,1 mio. kr. til kompensation for lærer-

nes tid i projektet og 0,3 mio.kr. til projektledelse. Ungdomsskolen afsøger 

muligheden for at dele af udgifterne kan dækkes af BUF-Akademi, som er 

Børne- og Ungdomsforvaltningens centrale enhed for kompetenceudvikling 

for medarbejdere og ledere.  

 

 

3. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet den 16. 

marts 2016 
 

Indstilling 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

 

Problemstilling 

Udkast til beslutningsprotokol fra mødet den 16. marts 2016 blev fremsendt 

til bestyrelsens medlemmer via mail den 21. marts 2016. 

 

Der er indkommet protokolbemærkning fra Jørgen Sams til dagsordens-

punkt 3.  Kvalitetsrapport for 10. klasse og ungdomsskolens heltidsunder-

visning. Stefan Ingerslev har til dagsordenspunkt 10. Evt. gjort opmærksom 

på, at referatet fra punktet var udeladt i protokoludkastet. 

 

 

Løsning 

Jørgen Sams har indsendt følgende protokolbemærkning til protokoludka-

stets beslutning om godkendelse af Kvalitetsrapporten: 

 

”I forbindelse med punkt 3 ”Kvalitetsrapport 2016 for 10. klasse og ung-

domsskolens heltidsundervisning” ønsker jeg følgende bemærkninger ved-

lagt. 

 

Det er med stor tilfredshed at se, at kvalitetsrapporten har fokus på det hele 

menneske, således at kvaliteten også belyses i forhold til det enkelte unge 

menneske sociale og personlige forudsætninger eller kompetencer. Den 

helhedsorienterede tilgang er afgørende for at kunne danne sig et billede af 

10. klassernes kvalitet – ikke mindst i forhold til heltidsundervisningen, der 

jo netop har til opgave tage unge ekskluderede, eksklusionstruede eller på 

anden marginaliseret fagligt, socialt og personligt. I den forbindelse er det 

hensigtsmæssigt at fremhæve at fx Byhøjskolen har en høj procentdel af 

elever med diagnoser. 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender beslutningsprotokollen fra mødet den 16. 

marts 2016. 
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Den endelige rapport må dog være opmærksom på, at dens udgangspunkt i 

2014/15 ikke nødvendigvis afspejler den samlede elevgruppe i skoleåret 

2015/16. Der vil uden tvivl været sket en forskydning mod flere unge med 

særlige behov. 

 

Ønskes en mere nuanceret billede af fx HUs målgruppe, foreligger der mig 

bekendt et omfattende visitationsmateriale, der ville kunne uddybe billedet. 

 

På mødet gjorde jeg ligeledes opmærksom på, at sammenligningen mellem 

10. klasse erhvervsskoler, kommunale 10. klasser og ungdomsskolens hel-

tidsundervisning ikke umiddelbart synes hensigtsmæssig, idet de respektivt 

har hver deres definerede målgruppe med meget forskellige forudsætnin-

ger. 

 

Det er uklart, hvilke ”10. klasser på erhvervsskoler”, der reelt henvises til. 

Erhvervsskolens navn er naturligvis opgivet, men om der er tale om: 10. 

eud, Gymnasieforberedende 10. kl ( GYM 10 ), En 20/20 – model, hvor 

eleven skal erklæres for uddannelsesparat. Blot disse tre nævnte har meget 

forskellige målgrupper med respektive forudsætninger. Dette faktum bør 

der være opmærksomhed på”. 

 

Stefan Ingerslev har indsendt følgende protokolbemærkning til beslut-

ningsprotokoludkastet: 

 

”Forskning viser vigtigheden af et tæt skole-hjem samarbejde, for at opnå 

den bedst mulige kvalitet i skolegangen for børn og unge. I og med at Ung-

domsskolen i stigende grad overtager undervisningsopgaver for folkesko-

len, stiger også behovet for ungdomsskolens strukturerede skole-hjem sam-

arbejde. Skole-hjem-samarbejdet med udsatte børns familier giver særlige 

udfordringer, hvilket er emnet for den vedhæftede undersøgelsesrapport fra 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Heri opstilles Best Practice for en 

række vellykkede tiltag i forhold til udsatte børn og familier.  

 

I Danmark har vi en stærk tradition for samarbejde mellem skole og foræl-

dre. Forældrenes deltagelse i skole-hjem-samarbejdet er målet, fordi det er 

vigtigt for elevernes faglige, sociale og personlige udvikling, at forældre er 

interesserede i og bakker op om deres børns udvikling og læring. Det viser 

erfaringer fra seks skoler med en stærk samarbejdspraksis. Også internatio-

nal og dansk forskning peger på, at forældre-inddragelse / -opbakning har 

stor betydning for elevens udvikling og læring. Alle forældre har et stort 

ønske om en god udvikling og læring for deres børn”.  

 

Begge bemærkninger er indskrevet i den fremsendte beslutningsprotokol. 

 

 

4. Ungdomsskolens almene elevprogram 2016-2017 og sam-

arbejder med folkeskoler 
 

Indstillingen indeholder forslag til elevprogram for den almene undervis-

ning 2016-17, godkendelse af elevrejser samt en beskrivelse af ungdoms-

skolens samarbejder med folkeskoler. 
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Indstilling 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender forslag til elevprogram 2016-17, 

 

2. at bestyrelsen godkender de i programmet anførte elevrejser, og 

 

3. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens samarbejder 

med folkeskolerne til efterretning. 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

 

Problemstilling 

Jf. Lov om ungdomsskoler skal kommunen sikre unge et alsidigt undervis-

ningstilbud. Sæsonen for fritidsundervisning i ungdomsskolen begynder 

den 19. september 2016. Da det endelige holdudbud først bliver færdiggjort 

i begyndelsen af juni, præsenteres bestyrelsen ikke for det samlede pro-

gram, 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. Ungdomssko-

lens 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 udvik-

ling gennem mere praktiske, anvendelsesorienterede og varierede lærings-

former. Ungdomsskolen har i dette år varetaget en række undervisningsfor-

løb i samarbejde med folkeskoler og arbejder fortsat med udvikling af ind-

satserne 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. Som et led i folkeskolereformen kan elever få påført un-

dervisningsaktiviteter i ungdomsskolen på deres afgangsbevis fra folkesko-

len. 

 

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 
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erfaringer fra sæsonen 2015/2016, 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 ung-

domsuddannelser. Ungdomsskolen tilbyder desuden undervisning i fx ja-

pansk 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 friluftsliv  

Ungdomsskolen tilbyder unge i København en række sports- og frilufts-

hold. Det gælder bl.a. cross-træning, badminton, klatring, kajak og meget 

andet, der sætter pulsen i gang.  

 

 Kreative hold  

Ungdomsskolens kreative hold er syning, foto- og billedbehandling, design, 

3D-animation og mange andre håndværksmæssige eller kunstneriske ud-

tryksformer.  

 

 Fysik, kemi, matematik  

Kategorien indeholder de tre primære fag i ungdomsskolens naturvidenska-

belige 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 førstehjælps-

kurser 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 for-

hold, der omhandler filosofi, politik, retorik og meget mere.  

 

 It og medier  

Her kan elever lære nyt om at designe hjemmesider, om Adobe- eller Offi-

ce-pakken eller de kan prøve kræfter med film- eller radiomediet.  

 

 Klar til prøve  

Hvert forår tilbyder ungdomsskolen en række prøveforberedende hold, der 

kan klæde eleverne på fagligt eller personligt, hvis de ønsker at arbejde 
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med eksamensangst, præsentationsteknik eller andet, der gør dem klar til 

det grønne bord.  

 

 Lektiehjælp  

Ungdomsskolen udbyder lektiehjælp flere steder i byen, bl.a. i Mjølnerpar-

ken 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 alders-

gruppen 10-12 år. Det gælder bl.a. undervisning i svømning, rollespil, sy-

ning 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. 

 

 Andet  

Kategorien dækker øvrige hold, fx pigevejledningscafé, find fritidsjobbet 

og andet, der ikke matcher den øvrige kategorisering.  

 

Fordelt på nogle lidt mere overordnede kategorier fordeler holdene sig så-

ledes procentmæssigt: 

 

 Boglige hold: 35-40 procent  

 Kreative og musiske hold: 30-35 procent  

 Sports- og friluftshold: 15 procent 

 Knallerthold: 5-7 procent 

 Øvrige hold (blandt andet It og medier, rejser, debat og samfund): 8-10 

procent 

 

Elevrejser 

Elevrejser skal godkendes af bestyrelsen. I den kommende sæson vil ung-

domsskolen udbyde følgende rejser: 

 

- En tur til London 

- En tur til Berlin 

- En tur til Paris  

- En tur til Madrid  

- To skiture i skolernes vinterferie 

 

Særlige indsatser 

I sæsonen 2016/2017 vil der udover det samlede program for fritidsunder-

visning i København være et særligt fokus på følgende aktiviteter: 
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 Tingbjerg Academy  

Ungdomsskolen er i et samarbejde med socialforvaltningen Brøns-

høj/Husum og Boligsocial helhedsplan for Tingbjerg om projektet Ting-

bjerg Academy (arbejdstitel). Ungdomsskolen byder ind med boglige fag 

på flere niveauer. Planlægningen sker i samarbejde med forældre og unge 

fra lokalområdet. Sandsynligvis vil Idrætsprojektet (SOF) også indgå som 

en vigtig fremtidig samarbejdspartner i projektet.  

 

 Opret et hold 

Som et nyt tiltag vil det blive en del af årets program, at elever selv kan 

foreslå hold, som bliver oprettet løbende, hvis muligt. Hvis holdet når op på 

8 tilmeldinger eller flere, bliver holdet igangsat. Ideen er, at få eleverne til 

at være medskabende i forhold til udbuddet.  

 

 Mentoruddannelser 

På baggrund af Ungepanelets forslag på Ungepolitikerdagen 2016 om en 

mentorordning vil almenområdet etablere to tilbud i den kommende sæ-

son: 

 

o En mentoruddannelse i samarbejde med Ressourcecentret, som har 

udviklet deres eget mentoruddannelsesprogram "Youthlab".  

 

o Et eget mentoruddannelsesprogram med en af ungdomsskolens læ-

rere.  

 

Markedsføring af ungdomsskolens fritidsundervisning 

Informationen om ungdomsskolens fritidstilbud sker gennem en flerstren-

get 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 fol-

keskoler samt plakater på busstopsteder rundt om i København i midten 

af august. 

 

 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 Ung-

domsuddannelse arrangerer underholdning ved en scene i Fælledpar-

ken. Kulturnatten: Unge fra ungdomsskolen optræder fra en scene på 

Kultorvet. Skills Copenhagen: Ungdomsskolen deltager på årets store 

uddannelsesmesse i Bella Centret. Ungdommens Folkemøde: Ung-

domsskolen deltager sammen med Ungdommens Uddannelsesvejled-
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ning København på ungdommens første folkemøde, som finder sted i 

Søndermarken i København.  

 

 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.  

 

 

Samarbejder med folkeskolen – ungdomsskolens Åben Skole-indsats   

Ungdomsskolen har i skoleåret 2015-2016 varetaget omkring 100 forskelli-

ge undervisningsforløb i samarbejde med folkeskolerne i København. Der 

har været tale om mange forskelligartede forløb, som dækker over valgfag 

(58 hold på 7 skoler), sprogundervisning (ca. 22 hold på 8 skoler), under-

støttende undervisning, faglig fordybelse/lektiehjælp m.v.  

 

Ungdomsskolens undervisning i folkeskolen foregår som et led i folkesko-

lernes Åben skole-indsats. Det sker med afsæt i folkeskolereformen og æn-

dringer 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 resul-

tater og personlige og sociale udvikling samt motivation gennem virkelig-

hedsnære forløb og praktiske, anvendelsesorienterede og varierede lærings-

former.  

 

En af succeserne fra skoleåret 2015-2016 er ungdomsskolens valgfagssam-

arbejde med Brønshøj og Tingbjerg skoler. Her har ungdomsskolen vareta-

get 13 valgfag (17 hold) på tværs af skolerne inden for fag som dans, teater, 

innovation, kokkeskole, outdoor og fodbold. Fagene blev afviklet på 10 

hele tirsdage i perioden oktober 2015 til februar 2016, med fælles afslut-

ning den 9. februar med visninger af elevernes ”produkter”.   

 

Brønshøj og Tingbjerg skole har ønsket at fortsætte valgfagssamarbejdet 

for næste skoleår 2016-2017, hvorfor ungdomsskolen netop nu er i gang 

med at tilrettelægge et fagudbud med endnu flere valgfag og med styrkede 

samarbejder med foreninger, kulturinstitutioner, ungdomsuddannelser m.m. 

i området. Der udbydes ca. 20 fag for de ca. 350 elever på 7., 8. og 9. klas-

setrin på tværs af de to skoler.   

 

Derudover viderefører og videreudvikler ungdomsskolen valgfagssamar-

bejde med Bellahøj skole, Katrinedals skole, Vanløse skole, Guldberg skole 

m.fl.  

 

Ungdomsskolen har via Børne- og Ungdomsforvaltningens interne ugebrev 

og via andre kanaler formidlet information til de københavnske folkeskoler 

om ungdomsskolens forskellige åben skole-tilbud og forventer, at endnu 

flere skoler vil rette henvendelse med henblik på at etablere samarbejde 

fremadrettet. Foreløbig har dog kun få skoler henvendt sig om dette.  

 

Ungdomsskolens samarbejde med folkeskolerne omkring sprogundervis-
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ning vil formentlig aftage i det kommende år, eftersom mange skoler efter-

hånden har fundet løsninger internt i forhold til at tilbyde sprogfag, jf. de 

nye krav i folkeskolereformen om sprogfag på tidligere klassetrin.  

 

Ungdomsskolen har i 2016 modtaget en engangsbevilling på 1.000.000 kr. 

til udvikling samarbejdet med folkeskolerne. Bevillingen skal anvendes til 

at etablere nye folkeskolesamarbejder og læringsaktiviteter i folkeskolerne 

inden for den åbne skole, samt kvalitetssikring og opkvalificering af med-

arbejdere.  Konkret vil ungdomsskolen i 2016 tilbyde en række gratis 

workshops til folkeskolerne, inden for innovation, performance, idræt og 

bevægelse samt uddannelsesparathed. I alt 45 forløb af to dages varighed.  

 

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.  

 

 

Videre proces 

Tilmeldingen til ungdomsskolens fritidsundervisning åbner tirsdag den 16. 

august 2016. I samme uge omdeles det trykte program til elever og skoler. 

Selve undervisningen begynder mandag den 19. september 2016.  

 

Valgfagssamarbejdet etableres og planlægges i foråret 2016 og afvikles 

henover skoleåret 2016/2017.  De gratis tilbud til folkeskolerne afvikles 

aug. –  dec. 2016.  

 

 

5. Orientering om 10. klasse og aktuel status 

 
I denne indstilling orienterer ungdomsskolen om aktuelt elevoptag og pro-

cessen med fordeling af elever i 10. klaser til skoleåret 2016/2017. 
 

Indstilling 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

Problemstilling 

10. klasseområdet har pr. 11. maj samlet set tilmeldt 750 elever til skoleåret 

2016/2017. Det er ca. 100 elever færre end sidste år. Faldet er altoverve-

jende sket på de kommunale 10. klasser. Selvom tallene erfaringsmæssigt 

ændrer sig helt frem til sommerferien, er der pt. ikke noget, der tyder på, at 

det vil ændre sig væsentligt. 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om søgning og elevoptag på 10. 

klasse til efterretning. 
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10. klasseområdet finansieres via taxameterbevilling. Taxameterbevillingen 

dækker udgifter til lærer, ledelse og administrativt personale.  Som en følge 

af faldet på ca. 100 elever vil taxameterbevillingen til ungdomsskolen blive 

justeret. Taxameterbevillingen justeres pr. 5. september baseret på det fak-

tiske elevtal, og ungdomsskolen forventer, at elevtallet vil være på samme 

niveau da. De økonomiske og personalemæssige konsekvenser af det fal-

dende elevtal er beskrevet under punkt 8: Udviklingen i ungdomsskolens 

budget og regnskab. 

 

 

Løsning 

 

Optagelsesproces  

Siden ansøgningsfristens udløb d. 15. marts 2016 har ungdomsskolen i 

samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, København arbej-

det intenst med at placere alle elever, der har søgt om optagelse i en 10. 

klasse i København.  

 

Ca. 85 % af eleverne har fået deres 1. prioritet opfyldt og næste samtlige af 

de øvrige har fået opfyldt deres 2. prioritet. Kun ganske få har fået deres 3. 

prioritet, fordi hverken 1. eller 2. ønske blev oprettet. 

 

Arbejdet med fordelingen af eleverne har i år taget væsentligt længere end 

normalt, da uddannelsesinstitutionen Niels Brock efter ansøgningsfristen 

meddelte, at den ikke vil udbyde 10. klasse i det kommende skoleår. I sam-

arbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen lykkedes det hurtigt at indgå 

en aftale med uddannelsesinstitutionen NEXT om at udbyde to 10. klasser 

med en merkantil vinkel. Det betyder, at kommunen har kunnet tilbyde en 

plads på det nye tilbud til alle elever med bopæl i København, der havde 

søgt Niels Brock. Dette har givet mange positive tilkendegivelser fra både 

forældre, elever og vejledere. Det var ikke muligt at skaffe plads nok til 

Niels Brock-ansøgere fra andre kommuner. De har i stedet fået tilbudt plad-

ser i andre 10. klassesafdelinger. Alle elever har senest d. 29. april 2016 

fået besked om deres placering. 

 

Elevoptag og fordeling af elever 

10. klasseområdet har pr. 11. maj samlet set tilmeldt 750 elever til skoleåret 

2016/2017. Det er ca. 100 elever færre end sidste år. Faldet er altoverve-

jende sket på de kommunale 10. klasser. Faldet er en fortsættelse af en ten-

dens fra de seneste år, hvilket fremgår af nedenstående tabel: 

 

Skoleår 2014-2015* 2015-2016* 2016-2017** 

Kommunal 10. klasse  565 431 344 

EUD 10. klasse  347 422 406 

I alt 912 853 750 

*opgjort pr. 5. september.  

** opgjort pr. 11. maj 2016 
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Fordelingen af de optagne elever til skoleåret 2016/2016 ser sådan ud: 

 

Kommunal 10. klasse  Elevoptag pr. 11. maj 2016 

10. Vest – Vesterbro Ny skole 105 

Ø10 – Kildevældsskolen 109 

Amager 10 86 

V10 – Bavnehøj Skole 44 

 

10. klasse på erhvervsskoler (EUD)  

20/20 ordning 126 

Gymnasial forberedende 10. klasse 157 

EUD10 123 

 

 

Som en konsekvens af det faldende elevtal har ungdomsskolen i samarbej-

de med Børne- og Ungdomsforvaltningen besluttet at lægge V10 sammen 

med Amager 10 på lokationen Peder Lykke Skolen. Det giver en bedre 

udnyttelse af lærerens kompetencer og et større og mere dynamisk unge-

miljø. Elever og forældre til elever, der har søgt optagelse på V10 har mod-

taget besked om den ændrede placering. Ungdomsskolen har frem til nu 

kun modtaget positive reaktioner på dette valg med forståelse for, hvorfor 

beslutningen er truffet. 

 

Det betyder, at der i kommende skoleår vil være kommunale 10. klasser på 

følgende lokationer: 

 

Ø10 – placeret på Kildevældskolen 

 

Amager 10 – placeret på henholdsvis Peder Lykke Skolen og i Kulturhuset 

i Jemtelandsgade 

 

10. Vest – placeret på Vesterbro Ny Skole. 

 

 

Videre proces 

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser af det faldende elevtal 

er beskrevet under dagsordenens punkt 8: Udviklingen i ungdomsskolens 

budget og regnskab 

 

 

6. Elevernes trivsel i heltidsundervisningen  
 

Børne- og Ungdomsforvaltningen gennemfører hvert år en trivselsmåling 

blandt eleverne i 10. klasse. Målingen inkluderer i år både 10. klasse i 

kommunalt regi, 10. klasse på erhvervsskoler og alle undervisningstilbud i 

heltidsundervisningen. I denne indstilling orienterer ungdomsskolen om 

resultaterne fra heltidsområdet.  
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Indstilling 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

 

Problemstilling 

Børne- og Ungdomsforvaltningen gennemfører hvert år en trivselsmåling 

blandt eleverne i 10. klasse. Resultater fra trivselsmålingen indgår i de årli-

ge kvalitetsrapporter. Elevtrivselsundersøgelsen omfatter elever i 10. klasse 

i København. Som noget nyt indgår i år også samtlige afdelinger i heltids-

undervisningen, det vil sige også de, der ikke tilbyder 10. klasseundervis-

ning. Denne indstilling fremlægger resultater fra heltidsundervisningen. 

Resultaterne fra 10. klasseområdet vil blive behandlet sammen med resulta-

terne fra 10. klasse på erhvervsskolerne, når disse foreligger. 

 

 

Løsning 

 

Undersøgelsen 

Børne- og Ungdomsforvaltningen gennemfører hvert år en trivselsmåling 

blandt eleverne i 10. klasse. Målingen er en pendant til det tidligere Køben-

havner Barometer og den nuværende Nationale Trivselsmåling, som gen-

nemføres i alle klasser i folkeskolen. Ligesom i den Nationale trivselsmå-

ling er resultaterne fra trivselsmålingen et redskab for kommuner, skoler og 

undervisere til deres systematiske arbejde med trivsel og undervisningsmil-

jø. Resultater fra trivselsmålingen indgår i de årlige kvalitetsrapporter. Det 

er 3. år at Børne- og Ungdomsforvaltningen gennemfører denne form for 

trivselsmålinger.  

 

Spørgsmålene i indeværende måling er udformet i et samarbejde mellem 

ungdomsskolen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. En del af spørgsmå-

lene er hentet fra den nationale trivselsmåling for at muliggøre sammenlig-

ninger. 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 under-

søgelser 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. 

 

Spørgsmålene er testet med elever i henholdsvis en almen 10. klasse og et 

heltidsundervisningstilbud ved en pilotundersøgelse, og undersøgelsen har 

ført til justeringer af enkelte spørgsmål. Selve undersøgelsen er gennemført 

i perioden 30. marts – 3. maj 2016.  

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om resultaterne af elevtrivselsmå-

ling i heltidsundervisningen til efterretning 
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Resultater af undersøgelsen på heltidsområdet 

På heltidsområdet har 228 elever deltaget i undersøgelsen, hvilket svarer til 

en besvarelsesprocent på 72 %. Det er første gang, at alle heltidsafdelinger 

indgår i målingen og dermed udgør denne målings resultater en baseline for 

de kommende års undersøgelser. 

 

På et overordnet plan kan resultaterne betragtes som positive samtidig med 

at der forhold, der er nødvendige at tage fat på. Til den positive side hører 

fx at en stor del af eleverne oplever undervisningsniveauet som passende, 

og at de har et godt forhold til deres lærer. Omvendt er der fx grund til at se 

nærmere på, at en del udtrykker manglende mulighed for at få arbejdsro, 

ligesom der er en lille del af eleverne, der oplever mobning og trusler. På 

tværs af afdelingerne fordeler besvarelserne forholdsvis ens på de forskelli-

ge spørgsmål, hvilket betyder, at der ikke er nogen afdelinger, der adskiller 

sig nævneværdig generelt positivt eller negativt sammenlignet med de an-

dre. 

 

 Elevernes generelle syn på skolen 

I denne kategori er der samlet 62 %, der har svaret meget tit og tit på 

spørgsmålet Er du glad for din skole? De to afdelinger, der ligger lavest 

ved dette spørgsmål, 10. Puls og Dagkursus, ligger på linje med de øvrige, 

når det gælder spørgsmålet Er du glad for din klasse?  Her svarer mellem 

65 % meget tit eller tit. Besvarelserne af disse to spørgsmål må anses for 

positive, i og med at elevgruppen er kendetegnet ved skoletræthed og gene-

relt dårligt forhold til det at gå i skole forud for start i heltidsundervisnin-

gen. Det samme gælder, når 71 % tilkendegiver, at de vil anbefale skolen til 

deres venner. 

 

 Elevernes syn på undervisningen 

64 % svarer 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 og 60 % oplever, at 

lærerne inddrager elevernes ideer i undervisningen. Særligt positivt svarer 

eleverne på spørgsmålet om niveauet i undervisningen. Her mener 81 %, at 

niveauet er passende – på Dagkursus er det oppe på 90 % af eleverne. Dette 

er særdeles positivt, i det det kan ses som udtryk for, at lærerne formår at 

undervisningsdifferentiere og at lægge undervisningen på et niveau, som 

eleverne oplever at de har mulighed for at honorere.  

 

At en del elever i nogle afdelinger oplever niveauet som for lavt, fx over 20 

% på Byhøjskolen og 10. Puls, skal undersøges nærmere for at finde ud af 

hvad det betyder. For nogle elevers vedkommende kan det have at gøre 

med, at de er vant til at være i en situation, hvor niveauet ligger over deres 

formåen, og at de oplever det som et udtryk for at det ligger for lavt, når de 

pludselig kan følge med.  

 

Et andet område, der skal ses nærmere på, er elevernes mulighed for at få 

arbejdsro. Samlet set oplever 61 %, at de meget tit eller tit kan få arbejdsro, 

hvis de har brug for det, mens 11 % oplever, at de sjældent eller aldrig kan 

få arbejdsro. På Byhøjskolen gælder dette 21 % af eleverne. Der er grund 
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til at se nærmere på årsagerne og på, hvad afdelingerne kan gøre for i høje-

re grad at kunne imødekomme behovet.  

 

 Elevernes syn på lærerne 

I forlængelse af ovenstående oplever størstedelen, at læreren hurtigt kan få 

skabt ro i klassen, når der er larm – det gælder 58 %. Samlet set er der 9 %, 

der oplever, at lærerne sjældent eller aldrig formår dette. Her er der store 

udsving mellem afdelingerne, fra 4 % i Ungdomsskolen i Hindegade til 21 

% på Dagkursus. 

 

De øvrige besvarelser af spørgsmål vedrørende lærerne er generelt positive, 

og ses det på baggrund af, at mange elever har dårlige skoleoplevelser med 

sig, er dette værd at bide mærke i. Således svarer fx samlet 76 % positivt 

(enige eller helt enige) på, at lærerne forklarer tingene, så de forstår dem, 

80 % svarer positivt på, at lærerne er gode til at støtte og hjælpe mig, når 

der er brug for det og 77 % at de har et godt forhold til deres lærere. 

 

 Eleverne oplevelse af trivsel og tryghed 

Eleverne svarer generelt positivt til spørgsmålene om tilhørsforhold og ac-

cept: 67 % svarer, at de føler, at de hører til på deres skole, 85 % føler, at 

de andre elever accepterer dem som de er og 84 % svarer, at de har venner 

på skolen. På spørgsmålet Føler du dig ensom? svarer 11 % tit eller meget 

tit, mens 67 % svarer sjældent eller aldrig.  

 

Hvad angår tryghed svarer 8 % sjældent eller aldrig på spørgsmålet om 

hvor ofte de føler sig trygge i skolen. 10 elever valgt at uddybe deres svar 

med kommentarer om i hvilke situationer, de har følt sig utrygge. Heraf 

fremgår det, at 6 drejer sig om utryghed i forhold til at sige noget, ikke at 

blive lyttet til af lærere, ændret program mv., mens 4 går på trusler, vold 

mv.  

 

Samlet svarer 9 % ja til at have været udsat for fysisk vold eller trusler om 

vold. Særligt signifikant er det på 10. Puls, ungdomsskolens tilbud for sær-

ligt belastede og kriminalitetstruede unge, hvor 46 % har svaret ja. På tværs 

af skolerne har 72 % af de elever, der har været udsat for fysisk vold eller 

trusler om vold gået videre med det til en voksen på skolen. Blandt disse 

oplever 77 %, at der er blevet gjort noget ved det. Ungdomsskolen anser 

resultaterne om vold og trusler for bekymrende, og de vil føre til forøget 

handling og fokus på området.  

 

Et andet område, der har stort fokus i afdelingerne er mobning. Af besva-

relserne fremgår det, at samlet set 3 % angiver, at være blevet mobbet meget tit eller tit i det-

te skoleår. Sammen med elever, der svarer engang i mellem er tallet 9 %. 

Blandt disse har 43 % talt med en voksen på skolen om det og af disse op-

lever 77 %, at der er blevet gjort noget ved det. Om end andelen er lille, 

viser tallene, at der fortsat er grund til at have fokus på at nedbringe det og 

arbejde på at skabe tryghed i forhold til at søge hjælp om det hos en vok-

sen. 
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 Elevernes syn på faciliteterne 

Elevernes tilkendegivelser vedrørende faciliteter er generelt positive, og der 

er ikke nogle områder, der giver anledning til bekymring.  

 

 

Videre proces 

Området vil i samarbejde med afdelingerne se nærmere på besvarelserne og 

indgå aftaler om opfølgning. Opfølgning kan blandt andet ske ved at der 

iværksættes opfølgende undersøgelser, der hvor der er behov for at komme 

bag om tallene. Resultater fra målingen vil indgå i kvalitetsrapporten for 

2017. 

 

 

7. Ungdommens Folkemøde i Søndermarken 8.-9. septem-

ber 2016 
 

Ungdomsskolen orienterer om deltagelsen i Ungdommens Folkemøde i 

samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning og Børne- og Ung-

domsforvaltningen. 

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

 

Problemstilling 

Ungdommens Folkemøde er Danmarks største demokratiske ungdomsfesti-

val, som finder sted for første gang den 8.-9. september 2016 i Søndermar-

ken på Frederiksberg.   

 

UU-København og ungdomsskolen deltager med en fælles stadeplads og 

står for en workshop. Det sker i samarbejde med Børne- og Ungdomsfor-

valtningen. 

 

 

Løsning 

Ungdommens Folkemøde er Danmarks største demokratiske ungdomsfesti-

val inspireret af Folkemødet på Bornholm. Det finder sted d. 8.-9. septem-

ber i Søndermarken på Frederiksberg. Bag initiativet står nonprofitorgani-

sationen Ungdomsbureauet i samarbejde med blandt andre Frederiksberg 

Kommune, Københavns Kommune, Tuborgfondet m.v.  

 

Ungdommens Folkemøde er åben for unge fra hele landet og er rettet mod 

unge på og udenfor ungdomsuddannelser, dvs. unge i alderen 15-19 år. 

Ambitionen er at skabe et frirum, hvor de unge kan udfolde egne projekter. 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens deltagelse i 

Ungdommens Folkemøde til efterretning. 
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Fokus er på demokratisk dialog og deltagelse i praksis, på oplevelsen af 

demokratisk indflydelse og medborgerskab. Det hele sker under mottoet: 

Nutidens problemer skal løses med fremtidens borgere. På stadepladserne 

kan de unge møde omkring 40 forskellige organisationer og deltage i for-

skellige aktiviteter. I workshop-teltene bliver der hver dag præsenteret et 

udvalg af problemstillinger hvor deltagerne i mindre grupper arbejde med 

løsningsforslag. Derudover er der et antal scener, hvor meningsdannere, 

politikere, kulturpersonligheder og unge kan debattere. 

 

Stadeplads og workshop 

UU-København og ungdomsskolen deltager med en fælles stadeplads i 

form af et telt. På stadepladsen skal organisationerne tilbyde aktiviteter i 6 

timer pr. dag. Som stadepladsholder skal man samtidig stå for en workshop 

på to timer om et aktuelt emne. Ungdomsskolen og UU, København har 

valgt temaet Hvad er fællesskab i 2016? og har beskrevet temaet på følgen-

de vis:  

 

Mange foreninger og andre traditionelle former for fællesskaber oplever 

dalende medlemstal i disse år. Samtidig blomstrer nye op som fx online 

fællesskaber og lokale deleordninger. Denne workshop sætter fokus på nye 

og gamle former for fællesskaber. Hvad er et fællesskab? Hvad betyder 

fællesskaber for miljøet, for samfundet og for individet? Hvad kan de nye 

former for fællesskaber – og hvad kan de ikke? Hvilke fællesskaber er du 

med i - og hvordan? Hvad motiverer dig i forhold til fællesskaber?  Og er 

der områder, hvor det er nødvendigt at opfinde nye former for fællesska-

ber? 

 

En projektgruppe på tværs af ungdomsskolen og UU-København er ved at 

planlægge konkret indhold og afvikling af workshop og stadepladsaktivite-

ter. Projektgruppen samarbejder med Børne- og Ungdomsforvaltningen 

med henblik på eventuel lancering af et Københavns Ungeråd, som var et 

af forslagene fra Ungdomspolitikerdagen, der blev afholdt i marts 2016. 

 

 

Økonomi 

Ungdomsskolen afsætter op til 50. 000 kr. Beløbet skal dække leje af sta-

deplads, bemanding af stadeplads begge dage og udgifter til afvikling af 

workshop.  

 

 

Videre proces 

En projektgruppe på tværs af ungdomsskolen og UU, København er ved at 

planlægge konkret indhold og afvikling af workshop og stadepladsaktivite-

ter.  

 

 

8. Udviklingen i budget og regnskab 
 

Ungdomsskolen redegør med denne indstilling for udviklingen i budget og 

regnskab 2016, herunder for konsekvenser af søgemønstrene til 10. klasse. 
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Indstilling 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

Jan Andreasen ønskede ført til protokollen, at han adresserede en kritik til 

Børne- og Ungdomsforvaltningen for mangler i det nye lønsystem, som 

betyder, at ungdomsskolen ikke er i stand til at give bestyrelsen et aktuelt 

og retvisende billede af forbrug på ungdomsskolens løn- og driftskonti. 

 

 

Problemstilling 

Bestyrelsen tiltrådte på mødet den 16. marts 2016 forslag til fordeling af 

ungdomsskolens samlede budgetramme på 88.120.631 kr. inklusiv overfør-

te midler fra 2015 på 2.771.810 kr. Følgende faktorer har særlig indflydelse 

på udviklingen i ungdomsskolens budget:  

 

 ungdomsskolens budgetramme er tilført midler til finansieringen af 

Ungeskolen i Valby fra Socialforvaltningen på 737.500 kr.  

Den aktuelle budgetramme er således på 88.858.131 kr. 

 

Aktuelt er søgningen til de kommunale 10. klasser faldet med ca. 90 elever 

fra skoleåret 2015/2016 til skoleåret 2016/2017. Dette medfører en ar-

bejdsmangelsituation i 10. klasse for lærere, ledere og administration. 

 

Løsning 

Udvikling i regnskab 2016 

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 regnskabs-

årets afslutning. Ungdomsskolen fremsender kvartalsvise regnskabsprogno-

ser til forvaltningens budget- og regnskabsområde. 

 

Københavns Kommune har i april 2016 indført et nyt lønsystem, som leve-

rer data på lønforbrug til økonomisystemet. Problemer med det nye system 

gør imidlertid, at ungdomsskolen ikke at se det fulde billede af forbruget. 

Derfor kan ungdomsskolen ikke på nuværende tidspunkt give bestyrelsen et 

klart billede af, hvilket niveau ungdomsskolens samlede forbrug er på. 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om udviklingen i ungdomsskolens 

budget og regnskab 2016 til efterretning, og 

 

2. at bestyrelsen tager orienteringen om konsekvenser af søgemønstrene 

til 10. klasse til efterretning. 
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Koncernservice forventer at være klar med rapporter på området medio juni 

2016. 

 

Ungdomsskolen skal levere 2. prognose til forvaltningen i løbet af juni 

2016 og forventer, at der vil være mulighed for at sikre et korrekt økonomi-

ske overblik på den samlede økonomi på dette tidspunkt. Hvis ikke, vil 

ungdomsskolen ikke være i stand til at levere en retvisende 2. prognose til 

forvaltningen. 

 

Følgende elementer vil få indflydelse på udviklingen i regnskabet for 2016: 

 

 ungdomsskolens budget til 10. klasse reguleres på baggrund af det fak-

tiske elevtal, der opgøres den 5. september 2016. Reguleringen har 

virkning fra 1. august 2016 

 

 forsinket effekt af tilpasning af personalet på 10. klasseområdet, som 

følge af opsigelsesvarsler på det personale, som afskediges på grund af 

situationen med arbejdsmangel 

 

 huslejeudgifterne i ungdomsskolen budgetreguleres af forvaltningen, så 

det modsvarer en eventuel mer- eller mindreudgift 

 

Konsekvenser af søgemønstre til 10. klasse 

Som følge af at elevtallet på de kommunale 10. klasser ser ud til at falde 

med ca. 90 elever fra skoleåret 2015/2016 til skoleåret 2016/2017 justeres 

taxameterbevillingen til ungdomsskolen. Taxameterbevillingen justeres pr. 

5. september baseret på det faktiske elevtal. Da ungdomsskolen allerede nu 

kan se, at søgetallet falder med mellem 80 og 100 elever, må det alt andet 

lige forventes, at elevtallet vil være på samme niveau pr. 5. september. 

 

Taxameterbevillingen dækker udgifter til lærer, ledelse og administrativt 

personale. Beregninger fra ungdomsskolen viser, at der er en arbejdsman-

gel svarende til følgende: 

 

Ledere: 

Arbejdsmangel svarende til 1 årsværk. Dette er håndteret ved at flytte et 

årsværk fra 10. klasse til en ledig stilling med undervisningsforpligtelse i 

ungdomsskolens heltidsundervisning. 

 

Administrativt personale: 

Arbejdsmangel svarende til 1 årsværk. Det er ikke muligt at finde en anden 

placering i ungdomsskolen og derfor er ungdomsskolen nødsaget til at vars-

le en medarbejder afsked på grund af arbejdsmangel. Medarbejderen vil 

blive placeret i Genplaceringsportalen i høringsfasen. 

 

Lærere: 

Arbejdsmangel svarende til 6,2 årsværk. Det er pt. ikke muligt, at finde en 

anden placering i ungdomsskolen. Ungdomsskolen er nødsaget til at varsle 

afsked på grund af arbejdsmangel. Medarbejderne vil blive placeret i Gen-

placeringsportalen i høringsfasen. Endvidere vil ungdomsskolen tage kon-
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takt med Områdesekretariatet i forvaltningen, for at undersøge muligheder-

ne for en genplacering på folkeskolerne i områderne. 

 

LokalMED i ungdomsskolen, trioerne på 10. klasse samt de omfattede 

medarbejdere er blevet orienteret om situationen, om tidsplanen for proces-

sen og om hvilke kriterier, der vil ligge til grund for udvælgelsen af medar-

bejdere. 

 

Både de lærere og den administrative medarbejder, som ungdomsskolen er 

nødsaget til at afskedige, vil modtage besked 19. maj 2016. De berørte an-

satte vil få udleveret et brev om påtænkt afsked, hvorefter medarbejderne 

har en høringsperiode efter gældende regler. 

 

 

9. Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter 

 
Under dette punkt har bestyrelsens elevrepræsentanter mulighed for at tage 

forskellige emner op. 

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Punktet blev ikke behandlet, da ingen elevrepræsentanter var til stede i mø-

det. 

 

 

10. Meddelelser og orientering 

Indstilling 

 
 

 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

     

1. Sommerkurser for elever, der vil på erhvervsskole 

Unge, der ønsker at begynde på en erhvervsuddannelse, skal som mini-

mum have karakteren 02 i dansk og matematik. Københavns Kommune 

tilbyder sommerkurser til elever, som ikke opfylder dette krav og som er 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen drøfter de punkter, som elevrepræsentanterne præsen-

terer for bestyrelsen. 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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betinget optagede på en erhvervsuddannelse efter at de har været til op-

tagelsesprøve 1.  

 

Igen i år står ungdomsskolen afvikling af kurserne i et samarbejde med 

erhvervsskolerne NEXT, TEC, Niels Brock, Hotel- og Restaurantsko-

len og SOPU samt UU, København og Børne- og Ungdomsforvaltnin-

gen. Kurserne afvikles på TEC, Frederiksberg og løber fra 13. – 29. ju-

li. De inkluderer undervisning i engelsk og dansk. På kursets sidste dag 

går eleverne til optagelsesprøve 02 i fagene. Udover lærerkræfter er 

der en fast UU-vejleder tilknyttet kurset.  

 

 

2. Afslutningskonference for SMART 

Ungdomsskolen inviterer tirsdag d 31. maj. til international 

afslutningskonference for SMART-projektet under titlen: Systematic 

Measurement of Outcomes in Second chance Education- tools, reflec-

tions and results from a European project on how to develop an evi-

dence-based practice in Second Chance Education. 

 

SMART-projektet har igennem de sidste to år arbejdet på at udvikle 

et effektmålingssystem for evidensbaseret styring og praksis i Second 

Chance skoler. Ved afslutningskonferencen er der mulighed for at hø-

re key note speaker Niels Ploug, direktør for personstatistik 

ved Danmarks Statistik, som vil tale om evidensbaseret praksis, for-

sker Ulla Højmark Jensen, som vil tale om udsatte unge, motivation 

og læring samt for at få en indføring i refleksioner, værktøjer og re-

sultater fra SMART-projektet.    

 

Konferencen foregår tirsdag den 31. maj 2016 kl. 9.30-15.30, Hal C, 

Arsenalvej 6, 1436 København K. Bestyrelsen har modtaget invitation 

via mail, og det er stadig muligt at tilmelde sig. 

 

 

3. Dagkursus flytter til nye lokaler 

Efter sommeren slår Dagkursus dørene op for eleverne i nye lokaler på 

Hotel- og Restaurantskolen i Valby. Det har længe været et ønske at 

sikre Dagkursus bedre undervisningsfaciliteter i et ungemiljø tæt på 

erhvervsuddannelserne. Som led i byggesagen på Kildevældsskolen er 

det lykkedes at frigøre ressourcer til at indgå aftale med Hotel og Re-

staurantskolen om leje og istandsættelse af lokaler specielt indrettet til 

Dagkursus. I forbindelse med flytningen iværksættes et pædagogisk 

udviklingsarbejde med henblik på at opnå størst mulig synergi af den 

nye placering.  

 

 

4. Midlertidig flytning af Nye Veje og Ungdomsskolen Østerbro 

Nye Veje og Ungdomsskolen Østerbro, som sammen har til huse i en 

villa på Gl. Kalkbrænderivej på Østerbro, skal flytte midlertidigt på 

grund af metrobyggeri. Der arbejdes på at indgå aftaler med de om-

kringliggende folkeskoler for fritidsafdelingen, mens den midlertidige 

placering af Nye Veje fortsat er uafklaret. Ungdomsskolen er i tæt kon-
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takt med Børne- og Ungdomsforvaltningens bygningsområde om dette. 

Den midlertidige flytning forventes af vare ca. 6 måneder og sker 

umiddelbart efter sommerferien.  

 

 

5. Opslag af stilling som afdelingsleder i almenundervisning 

Den vakante stilling som afdelingsleder i almenundervisningen er slået 

op til besættelse 1. august. Efter principper fastsat i MED-organisation 

nedsættes et bedømmelsesudvalg, som sammensættes af repræsentan-

ter for ledere, lærere og andre medarbejdergrupper. Udvalget tiltrædes 

af en repræsentant for ungdomsskolens bestyrelse. Ansøgningsfristen 

er d. 30.maj, og det forventes af samtaler og udpegelse vil være afslut-

tet midt i juni måned. 

 

 

11. Eventuelt 

 

Intet til dette punkt. 

 

 

 
   Jan Andreasen, 

   Bestyrelsesformand 

 

                                               / Kim Brynaa 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2016.0-0. Møde den 28.9.2016.  Dagsordenspunkt 3 
 
Orientering om opstarten af nyt skoleår 
 
I august slog ungdomsskolen dørene op til et nyt skoleår. I denne indstilling orienterer 
ungdomsskolen kort om elevtal, flytninger og andre forhold af relevans. 
 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Ungdomsskolen orienterer kort om elevtal, flytninger og andre forhold af relevans.  
Områdelederne vil på mødet uddybe oplysningerne. 
 
 
LØSNING 
 
Almenområdet 
 
• Ungdomsskolen åbnede d.16. august for tilmeldingerne til de cirka 500 hold, der i år 

bliver udbudt i det nye skoleår. 2 uger efter åbning for tilmelding var der 3800 
holdtilmeldinger. Det tilsvarende tal i 2015 var 4.255.  

 
• Området har i år en øget indsats i forholdet til samarbejdet med folkeskolerne i 

København. Det indebærer bl.a. at der som noget nyt er udbudt 45 2-dages 
workshops.  Derudover har ungdomsskolen frem til december placeret 8 åben skole-
koordinatorer på skoler og i bydele, hvor ungdomsskolen ikke pt. har samarbejder 
om åben skole. 

 
• Der er aktuelt indgået aftaler om samarbejder med folkeskoler om følgende: 

o 42 valgfag 
o 7 læringsunderstøttende hold (understøttende undervisning) 
o 5 hold lektiehjælp  
o 3 sproghold 
o 33 2-dages workshops 

 
• Fra 1. august er administrationen af almenområdet samlet i et fælles kontor i 

Fredericiagade i tilknytning til sekretariatet. Det sker som en udmøntning af den 
effektivisering, som ungdomsskolen blev pålagt i forbindelse med budget 2016, 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
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hvor ungdomsskolen skulle effektivisere administrationen med 400.000 kr. svarende 
til 1 årsværk.  

 
 
10. klasse 
 
• 10. klasserne er pr. 1. august fordelt på 3 afdelinger:  
 

o Amager 10 – placeret på henholdsvis Peder Lykke Skolen og i Kulturhuset i 
Jemtelandsgade 
 

o Ø10 – placeret på Kildevældskolen 
 

o 10. Vest – placeret på Vesterbro Ny Skole. 
 

 
• Søgningen til 10. klasse i ungdomsskolen har udviklet sig positivt henover 

sommeren. Således er der pr. 5. 9. indskrevet samlet set 368 mod et tidligere 
forventet elevtal på 344 elever. 

 
Eleverne fordeler sig på denne måde på de tre afdelinger: 
 
Afdeling Elevtal 5.9. Kapacitet 
Amager 10. 126 150 

Ø10 128 120 
10. vest  114 125 
I alt 368 395 

 
 
 
Heltidsundervisning  
 
• Dagkursus er pr. 1. august flyttet til nyrenoverede nye lokaler på Hotel- og 

Restaurantskolen i Valby.  
 
• Nye Veje er flyttet midlertidigt på grund af metrobyggeri. Fra 1. august og 6 

måneder frem har afdelingen til huse i tilbygningen på den tidligere Bispebjerg 
Skole – samme sted som Ungdomsskolens 8+9. klasse.  

 
• Den prøveforberedende enkeltfagsundervisning i dansk, engelsk og matematik 

organiseres nu som et uddannelsesforberedende tilbud og ikke som tidligere som en 
del af holdudbuddet under almenundervisningen. Optag sker via Ungdommens 
Uddannelsesvejledning og fagene indgår som en del af de unges uddannelsesplan.  

 
 

 



    
                                                    
 

 

Side 3 af 3 
 

• I afdelingerne med heltidsundervisning er der pt. indskrevet 228 elever. Som altid er 
der på denne tid af året ikke fyldt op, da eleverne skrives ind løbende og en del 
kommer efter de har påbegyndt og afbrudt andre uddannelsesforløb. 

 
Afdeling Elevtal 5.9. Kapacitet 
Byhøjskolen 64 80 

Dagkursus 35 48 
Nye Veje 23 48 
Ungdomsskolen i Hindegade 108 Op til 140 
Ungdomsskolens 8+9.kl. 45          Op til   78 
10. Puls 6  16 
I alt 228 410 

 
• Tabellerne nedenfor viser data for elever i heltidsundervisningen i 2015-16 og 2016-

17. Data baserer sig på vejledernes indmeldelsessamtaler med elever, forældre, 
kontaktperson mv. og de oplysninger de selv har givet.  Der er ikke indhentet data 
fra eksterne parter.  

 
Elevdata	fra	Byhøjskolen,	Dagkursus,	10.	Puls,	8+9.	klassen,	Nye	Veje	
(180	elever)	

2015-16	 2016-17	

Andel	elever,	der	har	en	kontaktperson		 26	%	 22	%	
Andel	elever,	der	er	udeboende	i	institutionel	sammenhæng	 7	%	 4	%	
Andelen	af	elever,	der	har	en	diagnose	 27	%	 31	%	
Andelen	af	elever,	der	er	ordblinde	 3	%	 5	%	
Andelen	af	elever,	der	har	indlæringsmæssige	vanskeligheder	 -	 19,4	%	
Andel	elever,	der	har	modtaget	specialundervisning	 -	 42	%	
Andel	elever,	der	har	haft	minimum	3	skoleskift	i	løbet	af	grundskolen		 31	%	 25	%	
Andel	elever,	der	har	haft	perioder	uden	reel	skolegang	
(gennemsnitligt	antal	måneder	uden	reel	skolegang)	

50	%	
8	mdr.	

40	%	
9	mdr.	

Andel	elever	med	et	kendt	forbrug	af	rusmidler	 12	%	 10	%	
Andel	elever,	hvor	der	er	kendskab	til	begået	kriminalitet	 16	%	 13	%	
Andel	elever	uden	FP9	eller	FP10	i	dansk	 59	%	 51	%	
Andel	elever	uden	FP9	eller	FP10	i	matematik	 60	%	 52	%	
 
Elevdata	fra	Ungdomsskolen	i	Hindegade	(77	elever)																																																									2015-16	 2016-17	

Andel	elever,	der	har	en	kontaktperson		 17	%	 13	%	
Andel	elever	der	er	udeboende	i	institutionel	sammenhæng	 3	%	 0	%	
Elevernes	ankomst	til	Danmark	

• Familie	sammenføring	
• Som	Flygtning	
• Som	EU/EUS	borger	
• Andet	

	
59,1	%	
11,8	%	
17,2	%	
11,8	%	

	
64	%	

13,3	%	
16	%	
6,7	%	

Andelen	af	elever,	der	ikke	tidligere	har	modtaget	undervisning	i	DK	 36	%	 33	%	
Andel	elever,	der	kun	delvist	eller	slet	ikke	kan	læse	og	skrive	på	
modersmålet/nationalsproget	

13	%	 10	%	

Andel	elever	der	ikke	kan	læse	og	skrive	det	latinske	alfabet	 1	%	 4	%	
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2016.0-0. Møde den 28.9.2016. Dagsordenspunkt 4 
 
Personalejuridisk problematik ved rekruttering af undervisere til almenundervis-
ningen 
 
Økonomiforvaltningen har over for forvaltningerne indskærpet procedurer og regler for 
opslag og ansættelser i kommunen. Reglerne er i praksis vanskeligt håndterbare ved 
ansættelse af lærere i almenundervisningen. 
 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Personalejura og Forhandling i Kommunens Koncernservice har i et notat fra den 7. 
september 2016 sammenholdt ungdomsskolens rekrutteringspraksis for lærere i almen-
undervisningen med Økonomiforvaltningens cirkulære nr. 5/2016. Notatets samlede 
vurdering er, at ungdomsskolens rekrutteringspraksis indebærer brud på forvaltningsret-
lige regler samt overenskomstbrud. 
 
Det medgives i notatet, at ansættelse af lærere i ungdomsskolens almenundervisning har 
et betragteligt volumen og indebærer en væsentlig administrativ byrde. Den administra-
tive byrde undtager ikke ungdomsskolen fra at overholde gældende regler, hvorfor ung-
domsskolen arbejder på at finde løsningsmuligheder i samarbejde med Fagligt Center. 
 
 
LØSNING 
 
Nuværende praksis og regler 
Ungdomsskolen ansætter lidt over 300 lærere om året i almenundervisningen i tidsbe-
grænsede stillinger. Lærerne underviser gennemsnitligt lidt over 2 hold, typisk mellem 2 
og 12 timer om ugen i perioden september til marts, for prøveforberedende aktiviteter 
dog frem til juni. Rekrutteringen sker på baggrund af et stillingsopslag af generel karak-
ter på ungdomsskolens hjemmeside og via Media og Rekruttering i foråret samt gennem 
uopfordrede ansøgninger, som modtages løbende efter den store ansøgningsrunde i for-
året. Over halvdelen af ansøgerne er gengangere fra forrige sæsoner. I opslaget henvises 
til et link, hvor ansøgere indtaster relevante oplysninger om faglige kompetencer, idéer 
til nye fag, og erfaring med målgruppen m.v. I opslaget gør ungdomsskolen ansøgerne 
opmærksom på, at de vil blive kontaktet, hvis deres profil er relevant.  
 
På baggrund af det planlagte holdudbud afholdes samtaler mellem relevante ansøgere 
og en leder i almenundervisningen, og herefter får relevante ansøgere besked om betin-

Ungdomsskolen indstiller,  
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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get ansættelse. Det indebærer, at de vil blive ansat, hvis der er et tilstrækkeligt antal 
elevtilmeldinger til det hold, de er tiltænkt at skulle varetage. Ungdomsskolen anmoder 
de relevante ansøgere om at udarbejde en holdbeskrivelse for det hold, som de forvente-
ligt skal varetage, og de ansættes såfremt holdet bliver etableret. 
 
Økonomiforvaltningen har over for forvaltningerne med cirkulære nr. 5/2016 indskær-
pet, at forvandlingerne skal overholde de procedurer og regler ved ansættelser, som er 
besluttet af Borgerrepræsentationen og forvaltningens Hoved-MEDudvalg. Cirkulæret 
præciserer 
 
§ at medarbejderne skal medvirke i ansættelsesprocessen, og at der skal være ligelig 

kønsfordeling i ansættelsesudvalget. 
 

§ at ansættelser, der overstiger 5 måneder skal slås op offentligt 
 

§ at stillingsindhold skal offentliggøres på relevante elektroniske platforme med præcis 
beskrivelse af stillingsindhold, løn- og arbejdsforhold m.v. 

 
§ at bedømmelsesudvalget skal indhente referencer forud for indstilling af kandidater 

til stillingen 
 

§ at ansøgere, der ikke kommer i betragtning, har krav på et svar på deres ansøgning 
ledsaget af en begrundelse 

 
Herudover betoner cirkulæret, at den ansættende myndighed skal indhente børne- og 
straffeattest, overholde regler om tavshedspligt og ligestilling samt tage hensyn til 
mangfoldighed m.v. 
 
 
Ungdomsskolens kommentarer til de enkelte kritikpunkter 
Ungdomsskolen er naturligvis opsat på at overholde gældende regler og procedurer. På 
baggrund af Personalejura og Forhandlings samlede vurdering af ungdomsskolens an-
sættelsespraksis for lærere i almenundervisningen er ungdomsskolens ledelse i samar-
bejde med Fagligt Center i gang med at finde løsninger med henblik på at overholde 
regler og procedurer.  
 
En fuldkommen efterlevelse af de anførte regler vil imidlertid medføre en væsentlig 
øget administrativ og ressourcemæssig byrde for ungdomsskolen, ligesom ungdomssko-
len ikke er enig i alle de rejste kritikpunkter. De enkelte punkter gennemgås nedenfor: 
 
§ at medarbejderne skal medvirke i ansættelsesprocessen, og at der skal være ligelig 

kønsfordeling i ansættelsesudvalget. 
 
Lærerne i almenundervisningen er tidsbegrænset ansat fra medio september til medio 
marts i den ordinære almenundervisning og fra august til medio maj i forløb under Åben 
Skole. Det betyder, at ingen i den pågældende personalegruppe er ansat i perioden fra 
juni til august, hvor lærere til den nye sæson ansættes. Det er følgelig ikke muligt at 
involvere ansatte i ansættelsesprocessen.  
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§ at ansættelser, der overstiger 5 måneder skal slås op offentligt  

 
Ungdomsskolen slår lærerstillinger i almenundervisningen op offentligt ved hjælp af et 
opslag af generel karakter i maj måned. Det gælder både ansættelserne på 7 måneder til 
den ordinære almenundervisning og ansættelserne på 9 måneder til forløb under Åben 
Skole. 
 
Nogle ansættelser sker ikke på baggrund af ovennævnte opslag, men i forbindelse med 
opsigelser midt i sæsonen. Almenområdet har traditionelt mange ansatte som har en 
anden primær beskæftigelse og det sker derfor relativt ofte, at undervisere springer fra 
midt i et forløb. I disse tilfælde sikrer ungdomsskolen kontinuitet på holdet ved hurtig at 
kunne nyansætte personer, som har indsendt ansøgninger ved ansættelsesrunden i for-
året eller gennem uopfordret ansøgning. Rekruttering af lærere via opslag vil i dette 
tilfælde betyde en væsentlig serviceforringelse for eleverne. 
 
 
§ at stillingsindhold skal offentliggøres på relevante elektroniske platforme med præ-

cis beskrivelse af stillingsindhold, løn- og arbejdsforhold m.v. 
 
Ungdomsskolen slår stillingerne i almenundervisningen op ved hjælp af et opslag af 
generel karakter på relevante platforme. På tidspunktet for opslaget er almenområdet i 
fuld gang med at planlægge indholdet i det samlede holdudbud og det er derfor ikke 
muligt at beskrive det præcise stillingsindhold for hvert hold. Løsningen har været at 
udsende et generelt opslag forud for sommeren med henblik på at sikre et kvalificeret 
ansøgerfelt. Hvis ungdomsskolen skal udarbejde opslag for hvert enkelt hold vil det 
medføre et betydeligt ressourcetræk på organisationen. Alene udgiften på 600 kr. pr. 
stillingsopslag vil medføre en ekstraudgift på 300.000 kr. pr. sæson ved gennemsnitligt 
500 opslåede hold. Herudover kommer timeforbruget forbundet med at udforme 500 
stillingsopslag. 
 
At løn- og arbejdsforhold ikke hidtil er fremgået af opslaget er en fejl, der vil blive rettet 
op på. 
 
§ at bedømmelsesudvalget skal indhente referencer forud for indstilling af kandidater 

til stillingen 
 
Dette sker i dag hvor det er muligt, men ikke systematisk, da dette igen betyder et bety-
deligt ressourcetræk for organisationen at skulle indhente referencer for op til 300 per-
soner. 
 
§ at ansøgere, der ikke kommer i betragtning, har krav på et svar på deres ansøgning 

ledsaget af en begrundelse 
 
Af det generelle opslag fremgår, at ansøgere vil blive kontaktet, hvis deres profil er re-
levant. Tilbagemeldinger til hver enkelt vil medføre øget træk på ledelsesressourcer 
samt administration. Ungdomsskolen vil sammen med Fagligt Center tage stilling til, 
hvordan ungdomsskolen kan komme kritikken i møde på dette punkt. 



    
                                                    
 

 

Side 4 af 4 
 

 
 
Opsummering 
Ungdomsskolens nuværende praksis er etableret for at sikre den mest kvalificerede læ-
rerstab og det bedst mulige tilbud for eleverne og samtidig undgå et uforholdsmæssigt 
stort ressourcetræk i forbindelse med rekruttering og ansættelser på dette område som jo 
er særligt, fordi det indebærer 300 nyansættelser pr. år.  
 
Dette undtager som anført ikke ungdomsskolen fra at efterleve gældende regler. Derfor 
er ungdomsskolen i dialog med Fagligt Center om at finde nogle løsningsmuligheder, 
herunder afsøgning af muligheder for dispensation i forhold til dele af bestemmelserne. 
Eksempelvis en dispensation fra reglen om at ansættelser, der overstiger 5 måneder skal 
slås op offentligt, så ungdomsskolen i stedet bliver forpligtet til at opslå stillinger på 
over 7 måneders ansættelse, som er det antal måneder, lærerne typisk i den ordinære 
almenundervisning er ansat. Med en dispensation fra 5 måneders kravet vil flere af de 
ovenfor nævnte udfordringer bortfalde. 
 
 
VIDERE PROCES 
Ungdomsskolen vil præsentere bestyrelsen for løsningsmuligheder på førstkommende 
møde. 
 
 
BILAG 
Personalejuridiske problematikker ved rekruttering af undervisere til ungdomsskolens 
fritidsundervisning 
 
  



 

 

KØBENHAVNS KOMMUNE 
Koncernservice 
Personalejura og Forhandling 

Personalejura og  
Forhandling 
 
Borups Allé 177 
2400 København NV 
 
Telefon 
3366 5355 
 
EAN nummer 
5798009809421 
 

NOTAT 

Til ARC 
 
 
 
Personalejuridiske problematikker ved rekruttering af 
undervisere til ungdomsskolens fritidsundervisning 
 
 
Københavns Kommunes Ungdomsskole (KKU) har oplyst, at de hvert 
år opretter ca. 500 forskellige hold i ungdomsskolens 
fritidsundervisning. 
 
40-60 af holdene fastsættes indholdsmæssigt efter aftale med 
folkeskolerne. De øvrige holds indhold fastsættes efter idé og 
tilkendegivelse om kompetencer fra personer, der søger beskæftigelse 
i fritidsundervisningen.  
 
Holdene løber i 7 måneder fra september til ultimo marts og har et 
gennemsnitligt timetal på samlet 44 timer over de 7 måneder. 
 
Elevtilmeldingerne starter medio august og det besluttes i september 
om der er nok tilmeldinger til det enkelte hold eller om holdet skal 
nedlægges. 
 
Ungdomsskolen ansætter 300-400 personer hvert år til at varetage de 
ca. 500 hold. 
 
Nuværende rekrutteringspraksis 
 
KKU har et stående stillingsopslag på KKUs hjemmeside, hvor der 
opfordres til at fremsende (uopfordrede) ansøgninger. 
 
Der angives i stillingsopslaget, at der søges: 

• Fritidsunderviser til eget hold eller workshop (aftenstimerne) 
• Underviser i valgfag, understøttende undervisning eller andre 

undervisningsaktiviteter i folkeskolen jf. ungdomsskolens 
samarbejde med folkeskolerne (typisk dagtimerne)  

• Pædagogisk medarbejder, arbejde med skriftlig 
kommunikation, fondsansøgninger, tilsyn med undervisning, 
pædagogiske vejledninger, udarbejdelse af 
undervisningsforløb og meget andet. 

 
Der stilles følgende krav til ansøgerne: 

• Du brænder for dit fag og kan planlægge inspirerende 
undervisning til unge mellem 13 og 18 år. På Østerbro har vi 
desuden undervisning for aldersgruppen 10-12 årige. 

• Du har en rummelig og inkluderende tilgang til børn og evnen 
til at modtage og give feedback. 

07-07-2016 
 
Sagsnr. 
2016-0268497 
 
Dokumentnr. 
2016-0268497-1 
 
Sagsbehandler 
Dianna Christina Petersen 
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• Du kan deltage på mindst to kompetencegivende dage, samt 
øvrige relevante personalemøder. 

 
Det fremgår af stillingsopslaget, at ansøgeren først er ansat fra det 
tidspunkt, hvor der er et tilstrækkeligt antal deltagere tilmeldt holdet. 
 
Stillingerne søges ved at udfylde en blanket med kompetencer 
(uddannelse), tidligere ansættelser, specifikke interesseområder, kort 
prosapræsentation samt ønsker til arbejdstid. 
 
De indkomne ansøgninger vurderes herefter af ledelsen og nogle 
ansøgere indkaldes til en samtale, hvis det vurderes relevant. 
 
I august får ansøgerne meddelt en betinget ansættelse, hvorefter de 
kan betragtes som ansat, såfremt der er nok tilmeldinger til det enkelte 
hold. Ansøgerne bliver i forbindelse med den betingede ansættelse 
bedt om at udarbejde en holdbeskrivelse til det hold, som de potentielt 
skal varetage. 
 
I september får ansøgerne meddelt endelig ansættelse. 
 
Personalejuridiske problematikker ved nuværende 
rekrutteringsproces 
 
Det følger af cirkulære nr.5/2016 samt de underliggende regler og 
principper: 
 

• At stillinger udover 5 måneder skal bringes i opslag med 
henblik på at tiltrække et bredt felt af ansøgere til stillingen og 
dermed søge at ansætte den bedst kvalificerede ansøger til 
stillingen. 

• At stillingen som minimum skal bringes i opslag på 
www.jobnet.dk. 

• At stillingsopslaget skal indeholde beskrivelse af 
stillingsindhold, løn- og arbejdsforhold, krav til ansøgeren mv. 

• At stillingsopslaget skal indeholde en standardtekst om, at KK 
er en mangfoldig arbejdsplads. 

• At stillingsopslaget angiver et præcist tidspunkt for 
ansøgningsfrist, der som minimum skal være 14 dage. 

• At medarbejdere skal gives mulighed for at medvirke ved 
ansættelse af ansøgere efter stillingsopslag. 

• At begge køn er repræsenteret i et ansættelsesudvalg. 
• At ansøgerne vurderes og at der udarbejdes en indstilling til 

ansættelse, som journaliseres på den kommende medarbejders 
personalesag. 

• At der indhentes referencer (BUF retningslinje) 
• At der indhentes børne- og straffeattester (BR beslutning samt 

lov om børneattester) 
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• At der gives afslag til ansøgere, der ikke opnår ansættelse 
ledsaget af en begrundelse, hvis afslaget gives skriftligt og 
ellers på forlangende af ansøgeren.  
 

Stillingsopslag 
Beskrivelsen af stillingerne samt kravene til ansøgerne er af så 
overordnet karakter, at opslaget ikke kan betragtes som et reelt 
stillingsopslag, der har til formål at tiltrække den bedst kvalificerede 
ansøger til varetagelse af det enkelte og konkrete hold.  
 
Opslaget har således karakter af en systematisering af uopfodrede 
ansøgninger, hvorefter cirkulæret samt de underliggende 
forvaltningsretlige principper ikke overholdes. 
 
Derudover er der ingen angivelse af ansøgningsfrist, løn- og 
arbejdsvilkår, KK standardtekst og stillingerne er ikke bragt i opslag 
på www.jobnet.dk, hvilket ligeledes er en overtrædelse af cirkulæret 
samt kommunens interne regler. 
 
Udvælgelse af ansøgere 
Der er ingen medarbejdere, der deltager i rekrutteringsprocessen.  
    
Det er uvist, hvorvidt begge køn er repræsenteret i den 
ledelsesmæssige udvælgelse af ansøgere til ansættelse. 
 
Der foreligger ingen indstillinger til ansættelse. 
 
Det er uvist, hvorvidt der hentes referencer. Det er dog oplyst, at der 
indhentes børne- og straffeattester. 
 
Cirkulæret, de overenskomstmæssige regler om 
medarbejderinddragelse samt muligvis BUFs egne retningslinjer for 
indhentelse af referencer overholdes dermed ikke. 
 
Ansættelse 
Der gives alene et betinget tilsagn om ansættelse i august, men 
ansøgeren bliver trods dette bedt om at udføre et stykke arbejde for 
kommunen ved at udarbejde en holdbeskrivelse for det potentielle 
hold.  
Udførelsen af arbejdet må betragtes som, at stillingen er tiltrådt, 
hvorefter en efterfølgende nedlæggelse af holdet nødvendigvis må 
betragtes som en afsked. En afsked er en forvaltningsretlig afgørelse, 
hvorefter der bl.a. skal ske partshøring. Derudover er der 
overenskomstmæssige bestemmelser, der skal overholdes i forhold til 
ansættelsesbrev, løn, opsigelsesvarsel samt underretning af den 
forhandlingsberettigede organisation. 
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Udarbejdelsen af holdbeskrivelsen forud for et egentligt tilsagn om 
ansættelse medfører således brud på forvaltningsretlige regler samt 
adskillige overenskomstbrud. 
 
Afslag på ansættelse 
Det fremgår af opslaget, at ansøgeren vil blive kontaktet, hvis 
ansøgerens profil er relevant. Det udledes heraf, at ansøgere, der ikke 
får et betinget tilsagn om ansættelse, ikke får et svar på deres 
ansøgning. 
 
Dette er i strid med cirkulæret samt forvaltningsretlige regler. 
 
Vurdering 
Den samlede vurdering er således, at ungdomsskolens nuværende 
rekrutteringsproces i stort omfang indebærer brud på interne regler, 
forvaltningsretlige regler og principper samt overenskomstmæssige 
regler. 
Det medgives, at volumen af ansættelser er betragtelig samt er årligt 
tilbagevendende, hvilket indebærer en væsentlig administrativ byrde 
for både ungdomsskolen og Koncernservice. 
Den administrative byrde undtager dog ikke ungdomsskolen fra at 
overholde gældende regler, hvorfor rekrutteringsprocessen bør 
revurderes. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2016.0-0. Møde den 28.9.2016.  Dagsordenspunkt 5 
 
Orientering om årsrapporter for heltidsundervisningen og 10. klasse 
 
Ungdomsskolen orienterer om formål og indhold i årsrapporter for de enkelte afdelinger 
i heltidsundervisningen og 10. klasse 
 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Med det mål at skabe den størst mulige viden om resultater og effekter af ungdomssko-
lens indsats, udarbejder ungdomsskolen nu årsrapporter for de enkelte afdelinger i hel-
tidsundervisningen og 10. klasse. Årsrapporterne rummer dels af resultatdata som fx 
oplysninger om fremmøde, karakterer, uddannelsesparathedsvurdering og udslusning til 
videre udannelse, dels informationer fra det udviklede effektmålingssystem, som bruges 
i heltidsundervisningen. 
 
Ungdomsskolen udarbejder rapporterne i slutningen af skoleåret, så data kan anvendes i 
forbindelse med planlægning og opstart af det nye skoleår.  
 
LØSNING 
 
Årsrapporterne er kortfattede rapporter med elev- og resultatdata for det forgangne år på 
afdelingsniveau. De samler data fra forskellige interne og eksterne kilder og udgør et 
faktabaseret grundlag for ungdomsskolens fortsatte arbejde med at udvikle tilbuddene. 
Årsrapporterne skal udgøre et konkret og vidensbaseret grundlag for afdelingernes fort-
satte arbejde med pædagogisk udvikling af tilbuddene og øget mulighed for tilpasning 
til behovene i målgruppen fremadrettet. Ligeledes kan de give eksterne parter indblik i 
elevtrivsel og resultater i ungdomsskolens afdelinger på 10. klasse- og heltidsområdet. 
 
Et af de primære mål med rapporterne er at skabe overblik. Ungdomsskolen indsamler 
og modtager løbende data indenfor en række områder og mængden af datakilder vokser. 
Det udgør af og til et problem i forhold til at få arbejdet med informationerne på samlet 
og systematisk vis. Derfor er antallet af informationer i ungdomsskolens årsrapporter af 
et begrænset omfang. De indeholder de vigtigste datakilder, som samlet giver viden om 
elevgruppen, deres trivsel og resultater. Ungdomsskolen udarbejder rapporterne i slut-
ningen af skoleåret, så data kan anvendes i forbindelse med planlægning og opstart af 
det nye skoleår. Herudover udarbejdes to kortere statusrapporter i forbindelse med op-
start og midt på året. 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Indhold 
 
Årsrapporter for alle afdelinger indeholder følgende data: 
• Fremmødeprocent: Samlet gennemsnitlig fremmødeprocent 

 
• Elevtrivsel: Besvarelser af 5 spørgsmål fra Børne- og Ungdomsforvaltningens elev-

trivselsmåling, der gennemføres i april måned. De udvalgte spørgsmål er de samme 
som indgår i kvalitetsrapporterne. 

 
• Prøvedeltagelse: Andelen af elever der deltager i de enkelte afgangsprøver 
 
• Prøvekarakterer: Gennemsnit samt andelen af elever med karakteren 02 eller der-

over. 
 
I rapporterne fra heltidsområdet indgår desuden: 
• Elevdata: Elevdata om en række forhold, indsamlet ved indmeldelsessamtaler 

 
• Effektmåling: En række data fra effektmåling vedr. udviklingen af elevernes sociale 

og personlige kompetencer 
 
• Uddannelsesparathedsvurdering: Andel der er vurderet uddannelsesparat til hhv. 

erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser 
 
• Udslusningstal: Data på hvad eleverne er udsluset til 

 
 
Data vedrørende uddannelsesparathedsvurdering og udslusning for eleverne i 10. klasse 
ikke indgår i rapporterne fra 10. klasse, fordi det i år ikke har været muligt at få oplys-
ningerne fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ungdomsskolen regner med at kun-
ne inkludere disse data fremover. 10. klasse indgår ikke i effektmålingssystemet og ind-
samler ikke elevdata ved indmeldelse, hvorfor der ikke indgår tal på disse områder i 
deres årsrapporter. 
 
Herudover er der enkelte variationer afdelingerne i mellem. Eksempelvis er der ikke 
karakterer i årsrapporten for Nye Veje, da denne afdeling ikke er prøveafholdende.  
 
 
Brug af årsrapporter 
Årsrapporterne skal indgå som informationskilde i udviklingsarbejde, der allerede finder 
sted på afdelingsniveau, og supplere den viden, som lærere og ledere allerede har opnået 
igennem året. Årsrapporterne skal anvendes som afsæt for diskussioner af både indsat-
ser, indretning og organisering af tilbuddene. Ligeledes skal de anvendes i den fortsatte 
dialog med ungdomsskolens ledelse om målgrupper, resultater og udviklingsmulighe-
der. Ungdomsskolen vil også anvende rapporterne til information om der er udfordrin-
ger, der går igen på tværs af afdelingerne, og som man med fordel kan arbejde med 
tværgående. Arbejdet med årsrapporterne supplerer det opfølgningsarbejde, der allerede 
gøres i forlængelse af modtagelsen af trivselsrapporter, kvalitetsrapporter og lign. 
 



    
                                                    
 

 

Side 3 af 3 
 

VIDERE PROCES 
Bestyrelsen vil fremover modtage årsrapporterne til orientering på mødet i efteråret. 
Store dele af indholdet i de foreliggende årsrapporter vil indgå i Børne- og Ungdoms-
forvaltningens kvalitetsrapport for heltidsundervisningen og 10. klasse i ungdomssko-
len. 
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Årsrapport	-	Byhøjskolen	2015-16	
	
Rapporten	indeholder	elevdata,	fremmøde,	elevtrivsel,	prøvedeltagelse,	karakterer,	effektmåling,	uddannelsespara-
thedsvurdering,	samt	udslusningstal.		
	
Elevdata		
Elevdata	rammesætter	elevgruppen	for	skoleåret	2015-16.	Elevdata	er	trukket	pr.	15.	juni	2016.		
Data	baserer	sig	på	vejledernes	indmeldelsessamtaler	med	elever,	forældre,	kontaktperson	mv.	og	de	oplysninger	de	
selv	har	givet.		Der	er	ikke	indhentet	data	fra	eksterne	parter.	Tabellen	inkluderer	alle	elever	ved	løbende	optag.	
	
Elevdata	–	Byhøjskolen																																																																																																																(77	elever)	
Andel	elever,	der	har	en	kontaktperson		 10	%	
Andelen	af	elever,	der	har	en	diagnose*		 39	%	
Andel	elever,	der	har	haft	minimum	3	skoleskift	i	løbet	af	grundskolen		 18	%	
Andel	elever,	der	har	haft	perioder	uden	reel	skolegang	

• gennemsnitligt	antal	måneder	uden	reel	skolegang	
39	%	

8	mdr.	
Andel	elever	med	et	kendt	forbrug	af	rusmidler	 4	%	
Andel	elever,	hvor	der	er	kendskab	til	begået	kriminalitet	 0	%		
*	Enkelte	elever	kan	risikere	at	tælle	dobbelt	ved	multiple	diagnoser	
	
	

Fremmøde	
Trukket	fra	effektmålingens	3.	runde.	Inkluderer	28	elever.		
	
	
	
	
	
Elevtrivsel	
Udvalgte	spørgsmål	fra	elevtrivselsmålingen.	Gennemført	i	april.	Inkluderer	47	elever.		
	 Meget	tit	 Tit	 En	gang	i	

mellem	
Sjældent		 Aldrig	

Er	du	glad	for	din	skole?	 28	%	 36	%	 28	%	 4	%	 4	% 
	 Tilfreds	 Delvist	

tilfreds		
Utilfreds	

Hvor	tilfreds	er	du	alt	i	alt	med	undervisningen?	 45	%	 49	%	 6	%	
	 Altid	 For	det	

meste	
En	gang	i	
mellem	

Sjældent		 Aldrig	

Hvor	ofte	føler	du	dig	tryg	i	skolen?	 36	%	 40	%	 11	%	 6	%	 6	% 
	 Meget	tit	 Tit	 En	gang	i	

mellem	
Sjældent		 Aldrig	

Er	du	blevet	mobbet	på	din	nuværende	
skole	i	dette	skoleår?	

2	%	 2	%	 2	%	 15	%	 79	% 

	 Ja	 Nej	
Er	der	nogen	på	skolen,	som	har	udsat	dig	for	fysisk	vold	eller	trusler	om	
vold?	

6	%	 94	%	

Gennemsnitlig	fremmødeprocent	blandt	eleverne	ved	3.	måling:	83	%	
Andelen	af	elever	med	fremmødeprocent	på	90	procent	eller	derover:	32	%	
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Prøvedeltagelse		
	 Andel	elever	med	prøvedeltagelse 
Dansk,	mundtlig	 Afventer	data	
Dansk,	skriftlig	 Afventer	data 
Matematik,	mundtlig		 Afventer	data 
Matematik,	skriftlig	 Afventer	data 
Engelsk,	mundtlig	 Afventer	data 
Engelsk,	skriftlig Afventer	data 

	
Karakterer	

(53-60	elever)	 Gennemsnit	 Andel	elever	med	karakter	02	eller	over	
Dansk,	mundtlig	 7,0 93	%	
Dansk,	skriftlig	 5,3 100	%	
Matematik,	mundtlig		 3,8 92	%	
Matematik,	skriftlig	 3,6 92	%	
Engelsk,	mundtlig	 7,2 	96	%	
Engelsk,	skriftlig 6,1 88	%	
	
Effektmåling	–	Positiv	udvikling		
Effektmålingsdata	baserer	sig	på	vejleder	samt	lærerteamets	vurderinger	af	eleven.	Tabellen	viser	andelen	af	elever	
der	har	rykket	sig	positivt	i	løbet	af	skoleåret.		Udviklingen	baserer	sig	på	tre	vurderinger.	En	startvurdering	med	62	
elever	i	september,	en	midtvejsvurdering	med	41	elever	i	november	samt	en	slutvurdering	med	28	elever	i	maj/juni.	
Tabellen	inkluderer	kun	elever	der	er	vurderet	minimum	to	gange	og	viser	derved	udvikling.	Det	gælder	43	elever.	
Andelen	af	elever	der	rykker	et	helt	trin	er	inkluderet	blandt	de	der	har	lavet	et	lille	ryk.	
	
Målepunkt Lille	ryk		

Rykket	opad	på	et	eller	flere	
underspørgsmål	indenfor	
målepunktet.	

Helt	trin	
Rykket	et	trin	eller	derover	opad	på	
svarskalaen,	når	der	kigges	samlet	på	
målepunktet.	

Bevidsthed	om	egne	styrker	og	ud-
fordringer	

74	%	 63	%	

Motivation	 69	%	 43	%	
Selvstændighed	 71	%	 52	%	
Ansvarlighed	 73	%	 51	%	
Samarbejdsevner	 69	%	 45	%	
Relationsevner	 78	%	 59	%	
Studieteknik		 72	%	 47	%	
Niveau	i	linjefaget* 72	%	 52	%	
*	Inkluderer	kun	eleverne	fra	Design,	Kunst	og	Musik	
	
Uddannelsesparathedsvurdering	
																																																																																																																										(30	elever)	 Endelig	UPV 
Ja,	til	gymnasiale	uddannelser	 43	%	
Ja,	til	erhvervsuddannelser	 63	%	
Nej	 33	%	
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Udslusningstal	
																																																																																(35	elever)	 Procent		
Erhvervsfaglig	uddannelse	 17	%	
Gymnasial	uddannelse	 26	%	
Anden	ungdomsuddannelse	 0	%	
Samlet	andel	udsluset	til	ungdomsuddannelse	 43 % 
10.	klasse	 3 % 
Forberedende	uddannelse	 17 % 
Andet	 37 % 
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Årsrapport	–	Dagkursus	2015-16	
	
Rapporten	indeholder	elevdata,	fremmøde,	elevtrivsel,	prøvedeltagelse,	karakterer,	effektmåling,	uddannelsespara-
thedsvurdering,	samt	udslusningstal.		
	
Elevdata		
Elevdata	rammesætter	elevgruppen	for	skoleåret	2015-16.	Elevdata	er	trukket	pr.	1.	juni	2016.		
Data	baserer	sig	på	vejledernes	indmeldelsessamtaler	med	elever,	forældre,	kontaktperson	mv.	og	de	oplysninger	de	
selv	har	givet.		Der	er	ikke	indhentet	data	fra	eksterne	parter.	Tabellen	inkluderer	alle	elever	ved	løbende	optag.	
	
Elevdata																																																																																																																																										(39	elever)	
Andel	elever,	der	har	en	kontaktperson		 33	%	
Andelen	af	elever,	der	har	en	diagnose*		 8	%	
Andel	elever,	der	har	haft	minimum	3	skoleskift	i	løbet	af	grundskolen		 36	%	
Andel	elever,	der	har	haft	perioder	uden	reel	skolegang	

• gennemsnitligt	antal	måneder	uden	reel	skolegang	
32	%	

11	mdr.	
Andel	elever	med	et	kendt	forbrug	af	rusmidler	 5	%	
Andel	elever,	hvor	der	er	kendskab	til	begået	kriminalitet	 10	%	
*	Enkelte	elever	kan	risikere	at	tælle	dobbelt	ved	multiple	diagnoser	
	
Fremmøde	
Trukket	fra	effektmålingens	3.	runde.	Inkluderer	25	elever.		
	
	
	
	
Elevtrivsel	
Udvalgte	spørgsmål	fra	elevtrivselsmålingen.	Gennemført	i	april.	Inkluderer	19	elever.		
	 Meget	tit	 Tit	 En	gang	i	

mellem	
Sjældent		 Aldrig	

Er	du	glad	for	din	skole?	 21	%	 26	%	 37	%	 11	%	 5	% 
	 Tilfreds	 Delvist	

tilfreds		
Utilfreds	

Hvor	tilfreds	er	du	alt	i	alt	med	undervisningen?	 68	%	 32	%	 0	%	
	 Altid	 For	det	

meste	
En	gang	i	
mellem	

Sjældent		 Aldrig	

Hvor	ofte	føler	du	dig	tryg	i	skolen?	 68	%	 26	%	 5	%	 0	%	 0	% 
	 Meget	tit	 Tit	 En	gang	i	

mellem	
Sjældent		 Aldrig	

Er	du	blevet	mobbet	på	din	nuværende	
skole	i	dette	skoleår?	

0	%	 0	%	 0	%	 11	%	 90	% 

	 Ja	 Nej	
Er	der	nogen	på	skolen,	som	har	udsat	dig	for	fysisk	vold	eller	trusler	om	
vold?	

0	%	 100	%	

	

Gennemsnitlig	fremmødeprocent	blandt	eleverne	ved	3.	måling:	69	%	
Andelen	af	elever	med	fremmødeprocent	på	90	procent	eller	derover:	8	%	
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Prøvedeltagelse		
	 Andel	elever	med	prøvedeltagelse 
Dansk,	mundtlig	(FP10)	 93	%	
Dansk,	skriftlig	(FP10)	 100	%	
Matematik,	skriftlig(FP10)	 100	%	
Matematik,	mundtlig	(FP9) 93 % 
Matematik,	u/hjælpemidler	(FP9)	 92	%	
Matematik,	m/hjælpemidler	(FP9)	 100	%	
Engelsk,	mundtlig	(FP10)	 82	%	
Engelsk,	skriftlig	(FP10)	 95	%	
	
Karakterer	

	 Gennemsnit	 Andel	elever	med	karakter	02	eller	over	
Dansk,	mundtlig	(FP10)	 6,1	 96	%	
Dansk,	skriftlig	(FP10)	 3,7	 96	%	
Matematik,	skriftlig(FP10)	 2,6	 71	%	
Matematik,	mundtlig	(FP9) 4,2 100 % 
Matematik,	u/hjælpemidler	(FP9)	 1,4		 42	%	
Matematik,	m/hjælpemidler	(FP9)	 1,4	 31	%	
Engelsk,	mundtlig	(FP10)	 6,0	 100	%	
Engelsk,	skriftlig	(FP10)	 2,2	 68	%	
	
Effektmåling	–	Positiv	udvikling		
Effektmålingsdata	baserer	sig	på	vejleder	samt	lærerteamets	vurderinger	af	eleven.	Tabellen	viser	andelen	af	elever	
der	har	rykket	sig	positivt	i	løbet	af	skoleåret.		Udviklingen	baserer	sig	på	tre	vurderinger.	En	startvurdering	med	24	
elever	i	september,	en	midtvejsvurdering	med	29	elever	i	januar	samt	en	slutvurdering	med	25	elever	i	juni.	Tabellen	
inkluderer	kun	elever	der	er	vurderet	minimum	to	gange	og	viser	derved	udvikling.	Det	gælder	27	elever.	Andelen	af	
elever	der	rykker	et	helt	trin	er	inkluderet	blandt	de	der	har	lavet	et	lille	ryk.	
	
Målepunkt Lille	ryk		

Rykket	opad	på	et	eller	flere	
underspørgsmål	indenfor	
målepunktet.	

Helt	trin	
Rykket	et	trin	eller	derover	opad	på	
svarskalaen,	når	der	kigges	samlet	på	
målepunktet.	

Bevidsthed	om	egne	styrker	og	ud-
fordringer	

56	%	 33	%	

Motivation	 41	%	 20	%	
Selvstændighed	 48	%	 26	%	
Ansvarlighed	 17	%	 5	%	
Samarbejdsevner	 59	%	 23	%	
Relationsevner	 52	%	 38	%	
Studieteknik		 48	%	 15	%	
	
Uddannelsesparathedsvurdering	
																																																																																																																										(38	elever)	 Endelig	UPV 
Ja,	til	gymnasiale	uddannelser	 5	%	
Ja,	til	erhvervsuddannelser	 47	%	
Nej	 50	%	
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Udslusningstal	
																																																																																(39	elever)	 Procent		
Erhvervsfaglig	uddannelse	 46	%	
Gymnasial	uddannelse	 5	%	
Anden	ungdomsuddannelse	 5	%	
Samlet	andel	udsluset	til	ungdomsuddannelse	 		56	%	
10.	klasse	 5	%	
Forberedende	uddannelse	 10	%	
Andet	 28	%	
	
	

	 	



8	
	

	

Årsrapport	–	Ungdomsskolens	8+9.	klasse	2015-16	
	
Rapporten	indeholder	elevdata,	fremmøde,	effektmåling,	elevtrivsel,	prøvedeltagelse,	karakterer,	uddannelsespara-
thedsvurdering,	samt	udslusningstal.		
	

Elevdata		
Elevdata	rammesætter	elevgruppen	for	skoleåret	2015-16.	Elevdata	er	trukket	pr.	1.	juni	2016.		
Data	baserer	sig	på	vejledernes	indmeldelsessamtaler	med	elever,	forældre,	kontaktperson	mv.	og	de	oplysninger	de	
selv	har	givet.		Der	er	ikke	indhentet	data	fra	eksterne	parter.	Tabellen	inkluderer	alle	elever	ved	løbende	optag.	
	
Elevdata																																																																																																																																										(71	elever)	
Andel	elever,	der	har	en	kontaktperson		 32	%	
Andelen	af	elever,	der	har	en	diagnose*		 19	%	
Andel	elever,	der	har	haft	minimum	3	skoleskift	i	løbet	af	grundskolen		 23	%	
Andel	elever,	der	har	haft	perioder	uden	reel	skolegang	

• gennemsnitligt	antal	måneder	uden	reel	skolegang	
60	%	

5	mdr.	
Andel	elever	med	et	kendt	forbrug	af	rusmidler	 16	%	
Andel	elever,	hvor	der	er	kendskab	til	begået	kriminalitet	 27	%		
*	Enkelte	elever	kan	risikere	at	tælle	dobbelt	ved	multiple	diagnoser	
	

Fremmøde	
	
	
	
	
Elevtrivsel	
Udvalgte	spørgsmål	fra	elevtrivselsmålingen.	Gennemført	i	april.	Inkluderer	22	elever.		
	 Meget	tit	 Tit	 En	gang	i	

mellem	
Sjældent		 Aldrig	

Er	du	glad	for	din	skole?	 18	%	 46	%	 23	%	 0	%	 14	% 
	 Tilfreds	 Delvist	

tilfreds		
Utilfreds	

Hvor	tilfreds	er	du	alt	i	alt	med	undervisningen?	 64	%	 27	%	 9	%	
	 Altid	 For	det	

meste	
En	gang	i	
mellem	

Sjældent		 Aldrig	

Hvor	ofte	føler	du	dig	tryg	i	skolen?	 50	%	 23	%	 18	%	 5	%	 5	% 
	 Meget	tit	 Tit	 En	gang	i	

mellem	
Sjældent		 Aldrig	

Er	du	blevet	mobbet	på	din	nuværende	
skole	i	dette	skoleår?	

5	%	 5	%	 0	%	 14	%	 77	% 

	 Ja	 Nej	
Er	der	nogen	på	skolen,	som	har	udsat	dig	for	fysisk	vold	eller	trusler	om	
vold?	

9	%	 91	%	

	
	

Gennemsnitlig	fremmødeprocent	blandt	eleverne	ved	måling	i	maj:	73	%	
Andelen	af	elever	med	fremmødeprocent	på	90	procent	eller	derover:	26	%	
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Prøvedeltagelse		
																																																																										(24-31	elever)	 Andel	elever	med	prøvedeltagelse 
Dansk,	mundtlig	 88	%	
Dansk,	skriftlig	fremstilling	 87	%	
Dansk,	retstavning		 94	%	
Dansk,	læsning	 94	%	
Matematik,	mundtlig		 85	%	
Matematik,	u/hjælpemidler	 94	%	
Matematik,	m/hjælpemidler	 	97	%	
Engelsk,	mundtlig	 79	%	
Engelsk,	skriftlig	 80	%	
	
Karakterer	
	 Gennemsnit	 Andel	elever	med	karakter	02	eller	over	
Dansk,	mundtlig	 5,9	 91	%		
Dansk,	skriftlig	fremstilling	 3,8	 80	%	
Dansk,	retstavning		 4,4	 89	%	
Dansk,	læsning	 5,1	 96	%	
Matematik,	mundtlig		 3,6	 96	%	
Matematik,	u/hjælpemidler	 2,7	 85	%	
Matematik,	m/hjælpemidler	 1,7	 61	%	
Engelsk,	mundtlig	 3,9	 94	%	
Engelsk,	skriftlig	 2,5	 83	%	
	
Effektmåling	–	Positiv	udvikling		
Tabellen	viser	andelen	af	elever	der	har	rykket	sig	positivt	i	løbet	af	skoleåret.		Udviklingen	baserer	sig	på	tre	vurde-
ringer.	En	startvurdering	med	19	elever	i	september	og	en	midtvejsvurdering	med	33	elever	i	januar	samt	en	slutvur-
dering	med	31	elever	i	maj.	Tabellen	inkluderer	kun	elever	der	er	vurderet	minimum	to	gange	og	viser	derved	udvik-
ling.	OBS!	Pga.	sygdom	er	start-	og	midtvejsvurdering	er	ikke	lavet	af	samme	vejleder,	hvilket	svækker	validiteten.			
Målepunkt Lille	ryk		

Rykket	opad	på	et	eller	flere	
underspørgsmål	indenfor	
målepunktet.	

Helt	trin	
Rykket	et	trin	eller	derover	opad	på	
svarskalaen,	når	der	kigges	samlet	på	
målepunktet.	

Bevidsthed	om	egne	styrker	og	ud-
fordringer	

45	%	 29	%	

Motivation	 35	%	 23	%	
Selvstændighed	 39	%	 26	%	
Ansvarlighed	 39	%	 26	%	
Samarbejdsevner	 35	%	 29	%	
Relationsevner	 45	%	 23	%	
Studieteknik		 52	%	 32	%	
	
Uddannelsesparathedsvurdering	
																																																																																(51	elever)	 Endelig	UPV 
Ja,	til	gymnasiale	uddannelser	 0	%	
Ja,	til	erhvervsuddannelser	 30	%	
Nej	 70	%	
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Udslusningstal	
																																																																																(52	elever)	 		
Erhvervsfaglig	uddannelse	 17	%	
Gymnasial	uddannelse	 0	%	
Anden	ungdomsuddannelse	 0	%	
Samlet	andel	udsluset	til	ungdomsuddannelse	 17 % 
10.	klasse	 27 % 
Forberedende	uddannelse	 35 % 
Andet	 21 % 
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Årsrapport	–	10.	Puls	2015-16	
	
Rapporten	indeholder	elevdata,	fremmøde,	effektmåling,	elevtrivsel,	prøvedeltagelse,	karakterer,	uddannelsespara-
thedsvurdering,	samt	udslusningstal.		
	
Elevdata		
Elevdata	er	trukket	pr.	15.	juni	2016.		
Data	baserer	sig	på	vejledernes	indmeldelsessamtaler	med	elever,	forældre,	kontaktperson	mv.	og	de	oplysninger	de	
selv	har	givet.		Der	er	ikke	indhentet	data	fra	eksterne	parter.		
Elevdata																																																																																																																																											(15	elever)	
Antal	elever,	der	har	en	kontaktperson		 7	%	
Antal	elever,	der	har	en	diagnose*		 50	%	
Antal	elever,	der	har	haft	minimum	3	skoleskift	i	løbet	af	grundskolen		 60	%		
Antal	elever,	der	har	haft	perioder	uden	reel	skolegang	

• gennemsnitligt	antal	måneder	uden	reel	skolegang	
43	%	

6	mdr.	
Antal	elever	med	et	kendt	forbrug	af	rusmidler	 27	%	
Antal	elever,	hvor	der	er	kendskab	til	begået	kriminalitet	 40	%			
*	Enkelte	elever	kan	risikere	at	tælle	dobbelt	ved	multiple	diagnoser	
	
Fremmøde	
Fremmøde	trækkes	fra	registreringer	i	KMD	elev.	Inkluderer	14	elever	

	
	
Elevtrivsel	
Udvalgte	spørgsmål	fra	elevtrivselsmålingen.	Gennemført	i	april.	Inkluderer	11	elever.		
Tallene	er	her	opgjort	i	antal,	grundet	det	lille	elevtal.	
	 Meget	tit	 Tit	 En	gang	i	

mellem	
Sjældent		 Aldrig	

Er	du	glad	for	din	skole?	 1	 3	 7	 0		 0 
	 Tilfreds	 Delvist	

tilfreds		
Utilfreds	

Hvor	tilfreds	er	du	alt	i	alt	med	undervisningen?	 6	 5	 0		
	 Altid	 For	det	

meste	
En	gang	i	
mellem	

Sjældent		 Aldrig	

Hvor	ofte	føler	du	dig	tryg	i	skolen?	 5	 2	 1	 1	 2 
	 Meget	tit	 Tit	 En	gang	i	

mellem	
Sjældent		 Aldrig	

Er	du	blevet	mobbet	på	din	nuværende	
skole	i	dette	skoleår?	

0	 0	 2	 2	 7 

	 Ja	 Nej	
Er	der	nogen	på	skolen,	som	har	udsat	dig	for	fysisk	vold	eller	trusler	om	
vold?	

5	 6	

	
	
	

Gennemsnitlig	fremmødeprocent	blandt	eleverne	pr	15.	juni:	83	%		
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Prøvedeltagelse		
	 Andel	elever	med	prøvedeltagelse 
Dansk,	mundtlig	 54	%	
Dansk,	skriftlig	 53	%	
Matematik,	mundtlig		 57	%	
Matematik,	skriftlig	 57	%	
Engelsk,	mundtlig	 23	%	
Engelsk,	skriftlig 53	%	
	
Karakterer	
	 Gennemsnit	 Andel	elever	med	karakter	02	eller	over	
Dansk,	mundtlig	 5,4 100	%	
Dansk,	skriftlig	 2,3 86	%	
Matematik,	mundtlig		 3,0 88 % 
Matematik,	skriftlig	 1,0 38	%	
Engelsk,	mundtlig	 6,7 67 % 
Engelsk,	skriftlig 0,7 43 % 
	
Effektmåling	–	Positiv	udvikling		
Effektmålingsdata	baserer	sig	på	vejleder	samt	nærmeste	lærers	vurderinger	af	eleven.		
Tabellen	viser	andelen	af	elever	der	har	rykket	sig	positivt	i	løbet	af	skoleåret.	Udviklingen	baserer	sig	på	tre	vurde-
ringer.	En	startvurdering	med	3	elever	i	september	og	en	midtvejsvurdering	med	7	elever	i	januar	samt	en	slutvurde-
ring	med	6	elever	i	april.	Tabellen	inkluderer	kun	elever	der	er	vurderet	minimum	to	gange	og	viser	derved	udvikling.	
Det	gælder	7	elever.	Antallet	af	elever	der	rykker	et	helt	trin	er	inkluderet	blandt	de	der	har	lavet	et	lille	ryk.	Tallene	
er	her	opgjort	i	antal,	grundet	det	lille	elevtal.	
	
Målepunkt Lille	ryk		

Rykket	opad	på	et	eller	flere	
underspørgsmål	indenfor	
målepunktet.	

Helt	trin	
Rykket	et	trin	eller	derover	
opad	på	svarskalaen,	når	der	
kigges	samlet	på	målepunktet.	

Ansvarlighed	 1	af	7	 0	af	7	
Samarbejdsevner	 2	af	7	 1	af	7	
Relationsevner	 6	af	7	 4	af	7	
Motivation	 3	af	7	 1	af	7	
Motivation	for	fysiske	aktiviteter	 6	af	7	 4	af	7	
Tolerance	 5	af	7	 5	af	7	
	

	

Uddannelsesparathedsvurdering	
																																																																																(15	elever)	 Endelig	UPV 
Ja,	til	gymnasiale	uddannelser	 7	%	
Ja,	til	erhvervsuddannelser	 67	%		
Nej	 27	%	

På	10.	Puls	arbejdes	der	med	individuelle	målsætninger	for	elevernes	tid	på	10.	Puls.	
Samtlige	elever	har	rykket	sig	positivt	på	et	eller	flere	af	de	individuelle	målsætninger	der	er	sat	igennem	
deres	tid	på	10.	Puls.			
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Udslusningstal	

																																																																																(15	elever)	 Antal Procent		
Erhvervsfaglig	uddannelse	 10	 67	%	
Gymnasial	uddannelse	 2	 13	%	
Anden	ungdomsuddannelse		 0	 0	%	
Samlet	andel	udsluset	til	ungdomsuddannelse	 12	 80	%	
10.	klasse	 0		 0	%	
Forberedende	uddannelse		 2	 13	%	
Andet		 1	 7	%	
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Årsrapport	–	Nye	Veje	2015-16	
	
Rapporten	indeholder	elevdata,	elevfremmøde,	elevtrivsel,	effektmåling	samt	udslusningstal.		
	
Elevdata		
Elevdata	er	trukket	pr.	1.	juni	2016.		
Data	baserer	sig	på	vejledernes	indmeldelsessamtaler	med	elever,	forældre,	kontaktperson	mv.	og	de	oplysninger	de	
selv	har	givet.		Der	er	ikke	indhentet	data	fra	eksterne	parter.		
Elevdata																																																																																																																																								(106	elever)	
Andel	elever,	der	har	en	kontaktperson		 29	%	
Andelen	af	elever,	der	har	en	diagnose*		 32	%	
Andel	elever,	der	har	haft	minimum	3	skoleskift	i	løbet	af	grundskolen		 39	%	
Andel	elever,	der	har	haft	perioder	uden	reel	skolegang	

• gennemsnitligt	antal	måneder	uden	reel	skolegang	
57	%	

9	mdr.	
Andel	elever	med	et	kendt	forbrug	af	rusmidler	 15	%	
Andel	elever,	hvor	der	er	kendskab	til	begået	kriminalitet	 16	%		
*	Enkelte	elever	kan	risikere	at	tælle	dobbelt	ved	multiple	diagnoser	
	
Fremmøde	
Fremmøde	trækkes	fra	registreringer	i	KMD	elev.	Inkluderer	46	elever	

	
	
Elevtrivsel	
Udvalgte	spørgsmål	fra	elevtrivselsmålingen.	Gennemført	i	april.	Inkluderer	35	elever.		
	 Meget	tit	 Tit	 En	gang	i	

mellem	
Sjældent		 Aldrig	

Er	du	glad	for	din	skole?	 26	%	 57	%	 17	%	 0	%	 0	% 
	 Tilfreds	 Delvist	

tilfreds		
Utilfreds	

Hvor	tilfreds	er	du	alt	i	alt	med	undervisningen?	 80	%	 20	%	 0	%	
	 Altid	 For	det	

meste	
En	gang	i	
mellem	

Sjældent		 Aldrig	

Hvor	ofte	føler	du	dig	tryg	i	skolen?	 43	%	 51	%	 6	%	 0	%	 0	% 
	 Meget	tit	 Tit	 En	gang	i	

mellem	
Sjældent		 Aldrig	

Er	du	blevet	mobbet	på	din	nuværende	
skole	i	dette	skoleår?	

0	%	 3	%	 0	%	 3	%	 94	% 

	 Ja	 Nej	
Er	der	nogen	på	skolen,	som	har	udsat	dig	for	fysisk	vold	eller	trusler	om	
vold?	

9	%	 91	%	

	
	
	
	 	

Gennemsnitlig	fremmødeprocent	blandt	eleverne	pr	2.	juni:	62	%	
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Effektmåling	–	Positiv	udvikling		
	
Tabellen	viser	andelen	af	elever	der	har	rykket	sig	positivt	i	løbet	af	skoleåret.	Tabellen	inkluderer	16	elever	der	er	
vurderet	minimum	to	gange	og	viser	derved	udvikling.	Andelen	af	elever	der	rykker	et	helt	trin	er	inkluderet	blandt	
de	der	har	lavet	et	lille	ryk.	
	
Målepunkt Lille	ryk		

Rykket	opad	på	et	eller	flere	
underspørgsmål	indenfor	
målepunktet.	

Helt	trin	
Rykket	et	trin	eller	derover	
opad	på	svarskalaen,	når	der	
kigges	samlet	på	målepunktet.	

Bevidsthed	om	egne	styrker	og	udfordringer	 73	%	 53	%	
Motivation	 38	%	 25	%	
Selvstændighed	 47	%	 40	%	
Ansvarlighed	 43	%	 29	%	
Situationsfornemmelse	 46	%	 36	%	
Relationsevner	 46	%	 33	%	
	

	

Udslusningstal	
Internt	opgjort	pr.	2.	juni	
	

(Elever	89)	 Antal Procent		
Erhvervsfaglig	uddannelse	 11	 12	
Gymnasial	uddannelse	 10	 11	
Anden	ungdomsuddannelse	(EGU,	STU)	 6	 7	
Samlet	andel	udsluset	til	ungdomsuddannelse	 27	 30	
10.	klasse	 12	 13	
Forberedende	uddannelse	(Produktionsskole)	 25	 28	
Andet	(SOF,	Arbejde,	Vejledning,	Jobcenter)	 25	 28	
	
	 	

På	Nye	Veje	arbejdes	der	med	individuelle	målsætninger	for	elevernes	tid	på	Nye	Veje.	
88	%	af	eleverne	har	rykket	sig	positivt	på	et	eller	samtlige	af	de	individuelle	målsætninger	der	er	sat	
igennem	deres	tid	på	Nye	Veje	.			
	



16	
	

Årsrapport	–	Ungdomsskolen	i	Hindegade	2015-16	
	
Rapporten	indeholder	elevdata,	fremmøde,	elevtrivsel,	karakterer,	effektmåling,	uddannelsesparathedsvurdering	
samt	udslusningstal.		
	
Elevdata		
Elevdata	rammesætter	elevgruppen	for	skoleåret	2015-16.	Elevdata	er	trukket	pr.	15.	juni	2016.		
Data	baserer	sig	på	vejledernes	indmeldelsessamtaler	med	elever,	forældre,	kontaktperson	mv.	og	de	oplysninger	de	
selv	har	givet.		Der	er	ikke	indhentet	data	fra	eksterne	parter.		
Tabellen	inkluderer	alle	elever	ved	løbende	optag.	
	
Elevdata	–	Ungdomsskolen	i	Hindegade	2015-16																																																																(105	elever)	
Andel	elever,	der	har	en	kontaktperson		 17	%	
Andel	elever	der	er	udeboende	i	institutionel	sammenhæng	 3	%	
Elevernes	ankomst	til	Danmark	

• Familie	sammenføring	
• Som	Flygtning	
• Som	EU/EUS	borger	
• Andet	

	
59,1	%	
11,8	%	
17,2	%	
11,8	%	

Andelen	af	elever,	der	ikke	tidligere	har	modtaget	undervisning	i	Danmark		 36	%	
Andel	elever,	der	kun	delvist	eller	slet	ikke	kan	læse	og	skrive	på	modersmå-
let/nationalsproget	

13	%	

Andel	elever	der	ikke	kan	læse	og	skrive	det	latinske	alfabet	 1	%	
	

Fremmøde	
Trukket	fra	effektmålingens	3.	runde.	Inkluderer	53	elever.		
	
	
	
	
	

Elevtrivsel	
Udvalgte	spørgsmål	fra	elevtrivselsmålingen.	Gennemført	i	april.	Inkluderer	79	elever.		
	 Meget	tit	 Tit	 En	gang	i	

mellem	
Sjældent		 Aldrig	

Er	du	glad	for	din	skole?	 19	%	 41	%	 37	%	 1	%	 3	% 
	 Tilfreds	 Delvist	

tilfreds		
Utilfreds	

Hvor	tilfreds	er	du	alt	i	alt	med	undervisningen?	 63	%	 35	%	 1	%	
	 Altid	 For	det	

meste	
En	gang	i	
mellem	

Sjældent		 Aldrig	

Hvor	ofte	føler	du	dig	tryg	i	skolen?	 48	%	 30	%	 14	%	 3	%	 5	% 
	 Meget	tit	 Tit	 En	gang	i	

mellem	
Sjældent		 Aldrig	

Er	du	blevet	mobbet	på	din	nuværende	
skole	i	dette	skoleår?	

1	%	 1	%	 11	%	 14	%	 72	% 

	 Ja	 Nej	
Er	der	nogen	på	skolen,	som	har	udsat	dig	for	fysisk	vold	eller	trusler	om	
vold?	

6	%	 94	%	

	

Gennemsnitlig	fremmødeprocent	blandt	eleverne	ved	måling	i	maj:	85	%	
Andelen	af	elever	med	fremmødeprocent	på	90	procent	eller	derover:	26	%	
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Karakterer	
Elever	der	har	taget	9.	klasses	prøve	ved	skoleårets	afslutning.	Inkluderer	20	elever.	Ikke	alle	elever	har	deltaget	i	
samtlige	prøver.		
	 Gennemsnit	 Andel	elever	med	karakter	02	eller	over	
Dansk,	mundtlig	 7,5	 94	%	
Dansk,	skriftlig	fremstilling	 4,8		 100	%	
Dansk,	retstavning		 2,0	 74	%	
Dansk,	læsning	 2,3	 95	%	
Matematik,	u/hjælpemidler	 5,7	 95	%	
Matematik,	m/hjælpemidler	 4,7	 89	%	
Engelsk,	mundtlig	 6,9	 100	%		
Engelsk,	skriftlig 6,1	 100	%	
	

Danskprøve	1	og	2	
Dansk	prøve	1																															(3	elever)	 Gennemsnit	 Andel	elever	med	karakter	02	eller	over	
Mundtlig	 10,3	 100	%	
Skriftlig	 6,3	 100	%	
Danskprøve	2																													(10	elever)	 	 	
Mundtlig	 5,9	 100	%	
Skriftlig	 5,0	 90	%	
Læseforståelse	 3,4	 70	%	
	
Effektmåling	–	Positiv	udvikling		
Effektmålingsdata	baserer	sig	på	vejleder	samt	lærerteamets	vurderinger	af	eleven.		
Tabellen	viser	andelen	af	elever	der	har	rykket	sig	positivt	i	løbet	af	skoleåret.		Udviklingen	baserer	sig	på	tre	vurde-
ringer.	En	startvurdering	med	94	elever	i	september	og	en	midtvejsvurdering	med	94	elever	i	december	samt	en	
slutvurdering	med	61	elever	i	maj/juni.	Tabellen	inkluderer	kun	elever	der	er	vurderet	minimum	to	gange	og	viser	
derved	udvikling.	Det	gælder	85	elever.	Andelen	af	elever	der	rykker	et	helt	trin	er	inkluderet	blandt	de	der	har	lavet	
et	lille	ryk.	
	
Målepunkt Lille	ryk		

Rykket	opad	på	et	eller	flere	
underspørgsmål	indenfor	
målepunktet.	

Helt	trin	
Rykket	et	trin	eller	derover	opad	på	
svarskalaen,	når	der	kigges	samlet	på	
målepunktet.	

Bevidsthed	om	egne	styrker	og	ud-
fordringer	

50	%	 27	%	

Motivation	 49	%	 20	%	
Selvstændighed	 39	%	 20	%	
Ansvarlighed	 42	%	 27	%	
Samarbejdsevner	 48	%	 21	%	
Studieteknik	 56	%	 29	%	
Funktionelle	sproglige	kompetencer	 63	%	 30	%	
	
Uddannelsesparathedsvurdering		

(22	elever)	 Endelig	UPV 
Ja,	til	gymnasiale	uddannelser	 36	%	
Ja,	til	erhvervsuddannelser	 64	%	
Nej	 36	%	



18	
	

	
Udslusningstal		

	(26	elever)	 		
Erhvervsfaglig	uddannelse	 0	%	
Gymnasial	uddannelse	 4	%	
Anden	ungdomsuddannelse	 8	%	
Samlet	andel	udsluset	til	ungdomsuddannelse	 12 % 
10.	klasse	 19 % 
Forberedende	uddannelse	 35 % 
Andet	 35 % 
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Årsrapport	–	Amager	skoleåret	2015-16	
Rapporten	indeholder,	fremmøde,	elevtrivsel,	prøvedeltagelse	samt	karakterer.	
	

Fremmøde	
Trukket	fra	E-protokol			
	
	
	
Elevtrivsel	
Udvalgte	spørgsmål	fra	elevtrivselsmålingen.	Gennemført	i	april.	Inkluderer	61	elever.		
	 Meget	tit	 Tit	 En	gang	i	

mellem	
Sjældent		 Aldrig	

Er	du	glad	for	din	skole?	 13	%	 36	%	 43	%	 7	%	 2	% 
	 Tilfreds	 Delvist	

tilfreds		
Utilfreds	

Hvor	tilfreds	er	du	alt	i	alt	med	undervisningen?	 52	%	 43	%	 5	%	
	 Altid	 For	det	

meste	
En	gang	i	
mellem	

Sjældent		 Aldrig	

Hvor	ofte	føler	du	dig	tryg	i	skolen?	 39	%	 48	%	 5	%	 3	%	 5	% 
	 Meget	tit	 Tit	 En	gang	i	

mellem	
Sjældent		 Aldrig	

Er	du	blevet	mobbet	på	din	nuværende	
skole	i	dette	skoleår?	

0	%	 3	%	 5	%	 16	%	 75	% 

	 Ja	 Nej	
Er	der	nogen	på	skolen,	som	har	udsat	dig	for	fysisk	vold	eller	trusler	om	
vold?	

10	%	 90	%	

	

Prøvedeltagelse		
	 Andel	elever	med	prøvedeltagelse 
Dansk,	mundtlig	(FP10)	 97	%	
Dansk,	skriftlig	(FP10)	 98	%	
Matematik,	skriftlig(FP10)	 95	%	
Matematik,	mundtlig	(FP10) 94	%	
Engelsk,	mundtlig	(FP10)	 90	%	
Engelsk,	skriftlig	(FP10)	 97	%	
	

Karakterer	
	 Gennemsnit	 Andel	elever	med	karakter	02	eller	over	

Dansk,	skriftlig	(FP10)	 4,0	 97	%	
Dansk,	mundtlig	(FP10)	 5,3	 97	%	
Dansk	gennemsnit(FP10)* 95	%	
Matematik,	skriftlig(FP10)*	 3,0	 78	%	
Matematik,	mundtlig	(FP10)	 6,4	 100	%		
Engelsk,	skriftlig	(FP10)	 5,1	 91	%	
Engelsk,	mundtlig	(FP10)	 6,5		 98	%	
*	Gennemsnittet	i	dansk	og	karakteren	i	skriftlig	matematik	skal	minimum	være	02	for	at	være	adgangsgivende	til	erhvervsud-
dannelserne.				

	

Gennemsnitlig	fremmødeprocent	blandt	eleverne:	81	%	
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Årsrapport	–	Ø10	skoleåret	2015-16	
Rapporten	indeholder,	fremmøde,	elevtrivsel,	prøvedeltagelse	samt	karakterer.		
	

Fremmøde	
Trukket	fra	E-protokol			
	
	
	
Elevtrivsel	
Udvalgte	spørgsmål	fra	elevtrivselsmålingen.	Gennemført	i	april.	Inkluderer	69	elever.		
	 Meget	tit	 Tit	 En	gang	i	

mellem	
Sjældent		 Aldrig	

Er	du	glad	for	din	skole?	 22	%	 33	%	 30	%	 6	%	 9	% 
	 Tilfreds	 Delvist	

tilfreds		
Utilfreds	

Hvor	tilfreds	er	du	alt	i	alt	med	undervisningen?	 46	%	 42	%	 12	%	
	 Altid	 For	det	

meste	
En	gang	i	
mellem	

Sjældent		 Aldrig	

Hvor	ofte	føler	du	dig	tryg	i	skolen?	 35	%	 48	%	 12	%	 6	%	 0	% 
	 Meget	tit	 Tit	 En	gang	i	

mellem	
Sjældent		 Aldrig	

Er	du	blevet	mobbet	på	din	nuværende	
skole	i	dette	skoleår?	

1	%	 0	%	 0	%	 10	%	 88	% 

	 Ja	 Nej	
Er	der	nogen	på	skolen,	som	har	udsat	dig	for	fysisk	vold	eller	trusler	om	
vold?	

7	%	 93	%	

	

Prøvedeltagelse		
	 Andel	elever	med	prøvedeltagelse 
Dansk,	mundtlig	(FP10)	 91	%	
Dansk,	skriftlig	(FP10)	 96	%	
Matematik,	skriftlig(FP10)	 95	%	
Matematik,	mundtlig	(FP10) 91	%	
Engelsk,	mundtlig	(FP10)	 82	%	
Engelsk,	skriftlig	(FP10)	 99	%	
	

Karakterer	
	 Gennemsnit	 Andel	elever	med	karakter	02	eller	over	

Dansk,	skriftlig	(FP10)	 6,1	 100	%	
Dansk,	mundtlig	(FP10)	 6,9	 99	%	
Dansk	gennemsnit(FP10)*	 100	%	
Matematik,	skriftlig(FP10)*	 4,2	 88	%	
Matematik,	mundtlig	(FP10)	 4,4	 90	%	
Engelsk,	skriftlig	(FP10)	 5,0	 93	%	
Engelsk,	mundtlig	(FP10)	 5,8	 94	%	
*	Gennemsnittet	i	dansk	og	karakteren	i	skriftlig	matematik	skal	minimum	være	02	for	at	være	adgangsgivende	til	erhvervsud-
dannelserne.				

	

Gennemsnitlig	fremmødeprocent	blandt	eleverne:	77	%	
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Årsrapport	–	10.	Vest	(VNS)	skoleåret	2015-16	
Rapporten	indeholder,	fremmøde,	elevtrivsel,	prøvedeltagelse	samt	karakterer.	
	

Fremmøde	
Trukket	fra	E-protokol			
	
	
	
Elevtrivsel	
Udvalgte	spørgsmål	fra	elevtrivselsmålingen.	Gennemført	i	april.	Inkluderer	70	elever.		
	 Meget	tit	 Tit	 En	gang	i	

mellem	
Sjældent		 Aldrig	

Er	du	glad	for	din	skole?	 22	%	 43	%	 30	%	 4	%	 1	% 
	 Tilfreds	 Delvist	

tilfreds		
Utilfreds	

Hvor	tilfreds	er	du	alt	i	alt	med	undervisningen?	 71	%	 26	%	 3	%	
	 Altid	 For	det	

meste	
En	gang	i	
mellem	

Sjældent		 Aldrig	

Hvor	ofte	føler	du	dig	tryg	i	skolen?	 33	%	 44	%	 6	%	 1	%	 16	% 
	 Meget	tit	 Tit	 En	gang	i	

mellem	
Sjældent		 Aldrig	

Er	du	blevet	mobbet	på	din	nuværende	
skole	i	dette	skoleår?	

1	%	 0	%	 6	%	 10	%	 83	% 

	 Ja	 Nej	
Er	der	nogen	på	skolen,	som	har	udsat	dig	for	fysisk	vold	eller	trusler	om	
vold?	

7	%	 93	%	

	

Prøvedeltagelse		
	 Andel	elever	med	prøvedeltagelse 
Dansk,	mundtlig	(FP10)	 95	%	
Dansk,	skriftlig	(FP10)	 100	%	
Matematik,	skriftlig(FP10)	 99	%	
Matematik,	mundtlig	(FP10) 86	%	
Engelsk,	mundtlig	(FP10)	 97	%	
Engelsk,	skriftlig	(FP10)	 100	%	
	

Karakterer	
	 Gennemsnit	 Andel	elever	med	karakter	02	eller	over	

Dansk,	skriftlig	(FP10)	 4,5	 99	%	
Dansk,	mundtlig	(FP10)	 7,3	 100	%	
Dansk	gennemsnit(FP10)	*	 100	%	
Matematik,	skriftlig(FP10)	*	 4,0	 87	%	
Matematik,	mundtlig	(FP10)	 6,1	 93	%	
Engelsk,	skriftlig	(FP10)	 5,4	 93	%	
Engelsk,	mundtlig	(FP10)	 7,2	 99	%	
*	Gennemsnittet	i	dansk	og	karakteren	i	skriftlig	matematik	skal	minimum	være	02	for	at	være	adgangsgivende	til	erhvervsud-
dannelserne.				

	

Gennemsnitlig	fremmødeprocent	blandt	eleverne:	86	%	
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Ungdomsskolens deltagelse i projekt om turboforløb (Læringslokomotivet)  
 
Ungdomsskolen orienterer om ansøgning om deltagelse i projekt Læringslokomotivet, 
som drejer sig om udvikling af intensive læringsforløb i ungdomsskoleregi for ikke-
uddannelsesparate unge i grundskolen.  
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Københavns Kommune er udfordret, når det gælder opfyldelsen af målsætningen om at 
95 % gennemfører en ungdomsuddannelse. Pt. ligger tallet 89 %, hvilket placerer Kø-
benhavn blandt de 10 svagest præsterende kommuner i landet.  
 
De seneste resultater af den foreløbige vurdering af unge københavneres uddannelsespa-
rathed i 8. klasse viser, at 35 % af de unge er vurderet foreløbigt ikke-uddannelsespara-
te. Det betyder, at de vurderes til efter 9. klasse ikke at have tilstrækkelige faglige, soci-
ale og/eller personlige forudsætninger til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Den 
foreløbige ikke-uddannelsesparathedsvurdering betyder ikke, at den unge aldrig bliver 
parate til at gå i gang med en ungdomsuddannelse, men at der ofte skal ske en øget ind-
sats for, at den unge får mulighed for at udvikle sig fagligt, personligt og/eller socialt og 
blive parat til en ungdomsuddannelse. 
 
 
LØSNING 
 
Ungdomsskolen skal bidrage til opfyldelsen af 95 % - målsætningen, gennem varetagel-
se af 10. klasse og heltidsundervisning og gennem samarbejdet med folkeskoler og Bør-
ne- og Ungdomsforvaltningen.  Derfor har ungdomsskolen ansøgt om at blive en del af 
projekt Læringslokomotivet, der netop har ikke-uddannelsesparate elever i grundskolen 
i fokus. Projektet varetages af Ungdomsskoleforeningen med støtte fra Egmont Fonden.  
Projektet har til formål at gøre op mod 600 unge uddannelsesparate gennem intensive 
læringsforløb i ungdomsskoleregi og skal efter planen udrulles i mere end tyve kommu-
ner over de næste tre år. 
 
Projektets primære formål er at styrke de faglige, sociale og personlige kompetencer hos 
elever i 7.-8. klasse, sådan at de bliver erklæret uddannelsesparate og minimum opnår 
karakteren 2 i deres 9. klasses eksamen i dansk og matematik via deltagelse i et intensivt 
læringsforløb og et efterforløb. Disse intensive læringsforløb gennemføres af de delta-
gende ungdomsskoler.  
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender, at ungdomsskolen indgår i projekt Læringslokomotivet 
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Det sekundære formål med Læringslokomotivet er at udvikle en organiseringsmodel for 
spredning og skalering af intensive læringsforløb, som sikrer høj kvalitet i den intensive 
læring, et frugtbart samarbejde med folkeskolen og økonomisk bæredygtighed. Denne 
udvikling varetages af Ungdomsskoleforeningen.  
 
Projektet sigter mod, at de deltagende elever fra 7.-8. klasse opnår et markant faglig løft 
samt udvikler evner til at tage ansvar for egen læring på kort og lang sigt. Gennem et 
intensivt læringsforløb på 3 eller 4 uger, bliver eleverne undervist i dansk og matematik, 
men ligeså vigtigt, opnår de en positiv udvikling i deres personlige og sociale kompe-
tencer. Altså får fagligt svage og skoletrætte elever i udskolingsalderen en chance for at 
indhente deres efterslæb i skolen, samt øge deres motivation for skolegang fremadrettet. 
Til forløbet kobles elevens folkeskoleklasse, gennem en makkerordning, som sikrer at 
klassen bliver bekendt med den udvikling som eleven gennemgår på forløbet. Denne 
ordning er del af et større efterforløb, der i sin helhed skal sikre at den positive udvik-
ling fastholdes.  
 
På kort sigt skal det intensive læringsforløb kickstarte en udviklingsproces hos den en-
kelte elev, mens efterforløbet skal sikre, at eleverne fortsætter deres udvikling mod ud-
dannelsesparathed, når de er kommet tilbage i deres egen klasse. Den fortsatte udvikling 
skal på lang sigt resultere i, at alle elever, der har deltaget i forløbet, opnår karakteren 2 
eller højere i dansk og matematik ved deres 9. klasses prøve, så de har mulighed for at 
blive optaget på en ungdomsuddannelse.  
 
Forpligtende aftale med forvaltningen om samarbejde og medfinansiering  
Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning har stort fokus på at styrke 
udskolingen og har netop lanceret et ungdomsprogram om udskolingsindsatsen i folke-
skolen. Et af sporene har titlen ’Korte intensive læringsforløb’, der drejer sig om erfa-
ringsudvikling samt lokal forankret kapacitetsopbygning.  Børne- og Ungdomsforvalt-
ningen har givet tilsagn om, at ungdomsskolens deltagelse i læringslokomotivet vil ind-
gå som en direkte del i dette udviklingsarbejde og kan medfinansieres igennem de mid-
ler, der er afsat til dette arbejde. Koblingen mellem de to projekter vil betyde en styrkel-
se af det allerede eksisterende samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen, 
folkeskolerne og ungdomsskolen.  
 
Deltagelse i projekt Læringslokomotivet skal ses som et supplement til Københavner-
akademiet, som er organiseret under Børne- og Ungdomsforvaltningen. Københavner-
akademiet er et intensivt læringsforløb for drenge på 8. klassetrin med fokus på såvel 
faglig som personlig og social udvikling. Ungdomsskolen vil i Læringslokomotivet også 
åbne op for og, måske i særlig grad, sætte fokus på de piger, som også er en del af mål-
gruppen. En yderligere forskel er, at ungdomsskolen i Læringslokomotivet vil afvikle de 
intensive kurser som dagskoleforløb, modsat Københavnerakademiet som er udformet 
som camps. Endelig har forvaltningen såvel som ungdomsskolen i særlig grad interesse 
i at udvikle og afprøve det efterforløb, der skitseres i projektet.  
 
I projekt Læringslokomotivet afprøves fire forskellige modeller, som har det samme 
pædagogiske og faglige indhold, men adskiller sig på to områder: Dels er der tale om 
enten 3-ugers eller 4-ugers forløb. Dels er der mulighed for at gennemføre forløbene 
med eller uden overnatning. Ungdomsskolen har valgt at søge deltagelse med afprøv-
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ning af enten 3- eller 4-ugers turboforløb uden overnatning. Projektet løber over tre år. 
Ved tilsagn om projektdeltagelse forpligter ungdomsskolen sig til at gennemføre to tur-
boforløb, et i september 2017 og et i september 2018. Begge gange med et hold på 20 
elever.    
 
 
ØKONOMI 
 
Den endelige pris for de enkelte forløb foreligger efter projektets udviklingsfase, der 
løber indtil foråret 2017. De deltagne ungdomsskoler og kommuner skal samlet set 
medfinansiere 55 % af udgifterne til de intensive læringsforløb, som er på 262.500 kr. 
for et 3-ugers forløb og 350.000 kr. for et 4-ugersforløb. Fagligt Center har givet tilsagn 
om medfinansiering.  
 
 
 
VIDERE PROCES 
 
I tilfælde af et positivt tilsagn går ungdomsskolen i gang med udmøntningen af projek-
tet. 
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Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab 
 
I denne indstilling redegør ungdomsskolen for udviklingen i budget og regnskab 2016.  
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Bestyrelsen tiltrådte på mødet den 16. marts 2016 forslag til fordeling af ungdomssko-
lens samlede budgetramme på 88.120.631 kr., inklusive overførte midler fra 2015 på 
2.771.810 kr. Følgende faktorer har haft særlig indflydelse på udviklingen i ungdoms-
skolens budget:  
 
§ ungdomsskolens budgetramme er tilført midler til henholdsvis finansiering af ung-

domsskolens 8+9.klasse og medfinansiering af ungdomsskolens Cirkelprojekt (fæl-
les uddannelsesaktivitet for samtlige lærer i ungdomsskolen) på i alt 1,4 mio.kr.  
 

§ ungdomsskolens budgetramme er blevet reguleret med 5/12 af et årsværk, ved at 
dele af IT-support er overtaget af Pædagogisk IT i BUF på i alt 175.000 kr. 

 
§ Forskellige justeringer på rammen på i alt 481.033 kr. 
 
§ den aktuelle budgetramme 90.176.664 kr. 
 
 
LØSNING 
 
Udvikling i regnskab 2016 
Ungdomsskolens sekretariat følger løbende ungdomsskolens budget og udvikling i de 
decentrale konti ved hjælp af udtræk fra KØR-regnskabssystemet og KMD-lønsystemet. 
Dette sker for at sikre en balance i den samlede ramme ved regnskabsårets afslutning. 
Ungdomsskolens regnskab monitoreres desuden af forvaltningens Administrativt Res-
sourcecenter, som modtager kvartalsvise regnskabsprognoser fra ungdomsskolen.  
 
Pr. 5. september 2016 er der et samlet forbrug i almenundervisningen på ca. 74 pct. af 
budgetterne, hvilket er lidt højere end forbruget på samme tid sidste år. Årsagen til det 
højere forbrug er forsinkelse på afregninger fra folkeskolerne om valgfag etc.  

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen om udviklingen i ungdomsskolens budget og 

regnskab 2016 til efterretning. 
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Heltidsundervisningen har et samlet forbrug af budgetterne på ca. 64 pct., hvilket svarer 
til niveauet fra 2015. Det samlede forbrug på 10. klasse er på ca. 77 pct., hvilket hænger 
sammen med forventningen til årsforbruget.  
 
Følgende elementer vil få indflydelse på udviklingen i regnskabet for 2016: 
 
§ ungdomsskolens budget til 10. klasseundervisning reguleres på baggrund af det fak-

tiske elevtal, der opgøres den 5. september 2016. Reguleringen har virkning fra 1. 
august 2016 – herunder tildeling af midler på ”sociale og etniske kriterier” 
 

§ huslejeudgifterne i ungdomsskolen budgetreguleres af forvaltningen, så det modsva-
rer en eventuel mer- eller mindreudgift 

 
§ forventet tilførsel af taxameter-tilskud for Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU). 

 
§ elevtilslutningen til almenundervisningens tilbud i efteråret 2016 

 
Elevsøgning til 10. klasse i skoleåret 2016/2017: 
Bestyrelsen blev på deres møde den 25. maj 2016 oplyst om et fald i elevsøgningen til 
de kommunale 10. klasser på mellem 80 – 100 elever, hvor ungdomsskolen havde en 
forventning om et elevtal på 344 elever. 
 
Pr. 5. september 2016 viste en positiv udvikling i elevtallet, idet 368 elever er tilmeldt 
de kommunale 10. klasser i ungdomsskolen. Tilmeldinger til 10. klasse på erhvervssko-
ler er 398. 
 
Denne stigning har medført, at ungdomsskolen har trukket en af de varslede afskedigel-
ser på 10. klasseområdet tilbage.  
 
Hvad angår de øvrige varslede afskedigelser har det været muligt at genplacere 3 lærere 
fra 10. klasse andre steder i BUF. Dette betyder, at det kun er 1 ud af 5 ansatte, hvor 
opsigelsen på grund af det vigende elevtal, måtte opretholdelse. 
 

 
Finansiering af ungdomsskolens 8+9. klasse (Second Chance) i efteråret 2016: 
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på møde 27. april 2016 en midlertidig finansiering 
af ungdomsskolens 8+9. klasse for efteråret 2016. Derved er tilbuddet fuldt finansieret i 
2016. Herudover har Børne- og Ungdomsudvalget besluttet, at den varige finansiering 
af ungdomsskolens 8+9. klasse skal findes indenfor udvalgets økonomiske ramme. 
 
 
Pædagogisk IT (PIT) overtager support på ungdomsskolen: 
Efter aftale mellem PIT og ungdomsskolen overtager PIT support af ungdomsskolens 
pædagogiske IT – på lige fod med folkeskolerne. Aftalen indebærer, at ungdomsskolen 
har afgivet 1 årsværk til PIT for at løfte opgaven. 
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Andre justeringer på ungdomsskolens bevillingsramme: 
Ungdomsskolens bevillingsramme har fået tilført yderligere midler, hvor hovedparten 
har været fra BUF Akademi, som er Børne- og Ungdomsforvaltningens kompetenceud-
viklingsenhed. BUF Akademi har bidraget med 300.000 kr. til gennemførsel af Cirkel-
projektet, som er ungdomsskolens udviklingsforløb for samtlige lærere i heltidsunder-
visningen og 10. klasse. Projektet bliver gennemført i skoleåret 2016/2017.  
 
BILAG 
 
1. Budget- og regnskabsark 



22-09-2016

J:\Centre\Sekretariatet\data\2016.0-0 Ungdomsskolebestyrelsen\Møde 28 09 2016\Færdige indstillinger\Bilag - Budget- og regnskabsark  /  Total

Københavns Kommunes BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

. 2016 2015 BUDGET 2016 BUDGET 2016 05.09.16 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventninMINDREFORBRUG

Ledere 8.105.689 6.800.016 0 8.105.689 2.542.488 0 1.530.027 0 6.275.302

Administrativ / teknisk persona 9.066.225 9.518.882 0 9.066.225 7.916.167 0 13.765.629 0 -4.448.367

Heltidsundervisning - løn 24.924.778 26.297.469 0 24.924.778 17.667.398 0 24.528.283 0 396.495

10. klasse - løn 15.023.958 9.074.410 564.200 15.588.158 12.150.485 0 15.472.766 0 115.392

Almenundervisning - løn 9.938.183 9.540.335 0 9.938.183 6.499.407 0 7.157.991 0 975.503

Særlig bistand / pæd. medhj. 2.775.281 2.681.748 0 2.775.281 1.258.472 0 1.292.988 0 668.553

Løn i alt 69.834.114 52.657.906 70.398.314 48.034.418 63.747.684 3.982.878

Bygninger 6.384.402 6.965.709 0 6.384.402 4.166.707 0 6.384.402 0

Bygning vedligeholdelse 1.018.788 582.571 0 1.018.788 594.553 0 2.500 0

Undervisn./Adm/personaleforan 7.737.278 6.880.551 0 7.737.278 2.819.335 0 58.410 0

Rådighedssum 111.268 111.296 0 111.268 17.441 0 0 0

Drift i alt 15.251.736 14.540.127 15.251.736 7.598.036 6.445.312

Refusioner - indtægter 0 142.335 0 0 -1.312.309 0 -1.200.433 0

budgettilpasning 0 11.900 0 0 0 0 0 0

Henriksgården 942.989 1.011.235 0 942.989 560.117 0 0 0

Demografi 0 0 0 0 0 0 0 0

Fællespuljer 2.276.015 1.976.015 -564.200 1.711.815 0 0 0 0

Prioteringsrummet 0 0 0 0 0 0 0 0

Over-/underskud 2.771.810 1.693.118 0 2.771.810 0 0 0 0

Besparelse -900.000 0 0 -900.000 0 0 0 0

Nettoramme 90.176.664 72.032.637 90.176.664 54.880.261 68.992.563
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Status for knallertundervisningen i ungdomsskolen og ændret lovgivning 
 
Folketinget har besluttet at nedsætte aldersgrænsen for kørekort til knallert fra 16 til 15 
år. Ungdomsskolen orienterer om ændringen og gør status på udviklingen siden seneste 
lovændring i 2013. 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Folketinget vedtog 31. maj 2016 at nedsætte aldersgrænsen for kørekort til lille knallert 
fra 16 til 15 år. Ændringen træder i kraft 1. oktober 2016. Loven indeholder ingen æn-
dringer i indhold og omfang af undervisningen, og ungdomsskolen forventer derfor ikke 
at lovændringen vil medføre større forandringer på området.  
 
Den forrige ændring af knallertlovgivningen trådte i kraft den 19. januar 2013. Denne 
lovændring medførte ændringer i planlægning og koordinering af undervisningen samt 
krav om, at alle unge skal have gennemført et lovpligtigt førstehjælpskursus for at få et 
knallertkørekort. I tiden op til og umiddelbart denne ændring var der et større fald i an-
tallet af tilmeldte og gennemførte knallertkurser. De seneste tre år har tallet ligget stabilt 
på omkring, at 110 elever har gennemført forløbet pr. sæson. 
 
 
LØSNING 
 
Pr..1. oktober 2016 nedsættes aldersgrænsen for kørekort til lille knallert fra 16 til 15 år. 
Det betyder samtidig, at unge kan påbegynde undervisningen, når de er 14,5 år mod de 
nuværende 15,5 år. Loven indebærer ingen yderligere ændringer på området, og ligesom 
tidligere skal den unge have gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus for at 
kunne påbegynde knallertundervisningen. 
 
Målet med lovændringen er primært at øge mobiliteten for unge i områder med begræn-
sede transportmuligheder. Da ungdomsskolen er hjemmehørende i et område med et 
meget udbygget offentlig transportsystem, forventer ungdomsskolen ikke umiddelbart 
en øget søgning til knallertundervisningen i forlængelse af lovændringen. Hvis der sker 
en ændring, vil den sandsynligvis alene bestå i, at de unge tager kørekortet i en yngre 
alder.  
 
 
 

Ungdomsskolen indstiller,  
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Udviklingen siden seneste lovændring 
Den seneste lovændring indebar en række ændringer i indhold, organisering og økono-
mi på området. Det betød bl.a. at brugerbetalingen steg fra 100 kroner til 420 kroner, 
der blev indført krav om gennemførsel af otte timers færdselsrelateret førstehjælpskur-
sus og undervisningsforløbet blev ændret med udvidet timetal og indførsel en teoretisk 
og en praktisk prøve i forløbet. Dette har haft indflydelse på antallet af unge, der tager 
knallertkørekort.  
 
Oversigt over udviklingen på knallertområdet 2011-2016: 
 
Sæson Førstehjælp Knallertundervisning 
 Antal tilmel-

dinger 
Antal gennemførs-
ler 

Antal  
tilmeldinger 

Antal gennemførs-
ler 

2011/12 - - 636 401 
2012/13 
(Ny lovgivning pr. 
jan 2013) 

128  82 277*  
 

176** 
 

2013/14 186 119 140 
 

108 

2014/15 188 129 132 
 

108 

2015/16 147 104 136 
 

110*** 

	
*	216 tilmeldte efter gl. lovgivning, 61 efter ny lovgivning fra jan.2013 
**	127 gennemført efter gl. lovgivning, 49 efter ny lovgivning fra jan. 2013 
*** Når flere kan gennemføre knallertundervisningen end der er unge, der har bestået førstehjælpskurset i samme 
sæson, skyldes det at de kan have bestået førstehjælp den foregående sæson 
 
Som det fremgår af oversigten ovenfor var der et stort fald i antallet af tilmeldte og gen-
nemførte i tiden op til og umiddelbart efter lovændringen i januar 2013. Faldet var iføl-
ge ungdomsskolens oplysninger en landsdækkende tendens. Efterfølgende har tallene 
har ligget stabilt de seneste tre sæsoner. I samme periode er der også sket en øgning af 
antallet af gennemførsler i forhold til antal af tilmeldinger indenfor knallertundervisnin-
gen.  Størstedelen af de, der falder fra gør det i forbindelse med førstehjælpsdelen.  
	
Budgettet er løbende tilpasset udviklingen og justeret fra 459.400 kr. i 2011 til 226.400 
kr. i 2016. 
	
Organisering af knallertundervisningen 
Knallertundervisningen bliver afviklet i et samarbejde med Hvidovre Ungdomsskole. 
Hvidovre Ungdomsskole varetager førstehjælpskurser, mens ungdomsskolen alene står 
for knallertundervisningen af unge i Københavns Kommune. De enkelte hold oprettes 
med maksimum 16 elever pr. hold, hvilket er det lovpligtige antal. Ungdomsskolen og 
Hvidovre Ungdomsskole råder hver over og betaler for otte pladser på førstehjælpshol-
dene. Denne løsning er valgt for hurtigt at kunne etablere hold efter den aktuelle efter-
spørgsel.  
 
Undervisningen gennemføres med de lovpligtige 8 timer til førstehjælpskurset og 30 
timer til knallertundervisningen. Eleverne betaler pt. 450 kr. for hele forløbet. Dette er 
inklusive afgift til prøve og udstedelse af kørekort. 
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Ungdomsskolen har fået dispensation til at selv at varetage opgaven med at udstede 
kørekort. Ungdomsskolen har valgt denne ordning for at undgå ekstraudgifter til geby-
rer. I andre kommuner ligger opgaven hos Borgerservice.  
 
Knallertundervisningen udbydes sammen med øvrige fritidshold gennem ungdomssko-
lens blad og hjemmeside. Koordinering og administration af knallertundervisningen 
varetages pr. 1.8.2016 af administrationen for Ungdomsskolens 8+9. klasse. Ungdoms-
skolen finder dette hensigtsmæssigt fordi den teoretiske undervisning og banekørsel nu 
foregår i lokaler i tilknytning til denne afdeling.  
 
Hold rettet mod elever i Ungdomsskolens 8+9. klasse 
Ungdomsskolen har i dette skoleår etableret et hold i førstehjælp og knallertundervis-
ning for elever i Ungdomsskolens 8+9. klasse. Baggrunden er at skolens elever i ringe 
grad er engageret i aktiviteter uden for skoletid. Med placeringen af knallertundervis-
ningen i tilknytning til skolen, er der her en oplagt mulighed for at eleverne får afprøvet 
et af ungdomsskolens fritidstilbud. Samtidig er der flere af eleverne på skolen som ser et 
knallertkørekort som attraktivt i forhold til at kunne få et fritidsjob som fx pizzabud. 
Der har været stor tilslutning til holdene og skolen har modtaget meget positive tilba-
gemeldinger fra knallertunderviseren, som oplever stort engagement hos eleverne. 
 
 
ØKONOMI 
Lovændringen pr. 1. oktober 2016 medfører ikke øgede udgifter.  
Ungdomsskolen har i budget 2016 afsat 226.400 kr. til knallertundervisning. 
 
 
BILAG 
Ingen. 
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Ungdommens Folkemøde  
 
Ungdomsskolen orienterer om ungdomsskolens deltagelse i Ungdommens Folkemø-
de 8. +9. september 2016 i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. 
 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Ungdomsskolen deltog den 8.-9. september 2016 i Ungdommens Folkemøde, som 
fandt for første gang i år. Det foregik i Søndermarken på Frederiksberg.   
 
Ungdomsskolen deltog sammen med UU, København med en fælles stadeplads med 
en række aktiviteter samt en workshop. Både på stadepladsen og i workshoppen var 
temaet Fællesskab. 
 
 
LØSNING 
 
Ungdommens Folkemøde er Danmarks største demokratiske ungdomsfestival inspi-
reret af Folkemødet på Bornholm. Ambitionen med Ungdommens Folkemøde er at 
skabe et frirum for unge, hvor fokus er på demokratisk dialog og deltagelse i praksis, 
på oplevelsen af demokratisk indflydelse og medborgerskab. Det er åben for unge fra 
hele landet og er rettet mod unge på og udenfor ungdomsuddannelser, dvs. unge i 
alderen 15-19 år. Bag initiativet står nonprofitorganisationen Ungdomsbureauet. 
 
Ungdommens Folkemøde blev afviklet over to dage, d. 8. og 9. september i Sønder- 
marken på Frederiksberg. På 55 stadepladser kunne de unge møde en række organi-
sationer og deltage i forskellige aktiviteter. I workshop-teltene blev der hver dag 
præsenteret et udvalg af problemstillinger, som de unge arbejdede med på mange 
forskellige måder. Dertil var der på pladsen et antal scener med debatter, taler og 
meget andet med blandt andet åbningstale ved statsministeren, protestsangere, karak-
terdebatter og diskussioner af det amerikanske valg. 
 
Arrangementet var meget velbesøgt med 30.000 tilmeldte og der var også fulde huse 
til aktiviteterne på ungdomsskolens og UU, Københavns fælles stadeplads. Her kun-
ne man bl.a. lytte med, da unge forfattere læste op af deres bog, Drømme for Dan-

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens deltagelse i Ungdommens 

Folkemøde til efterretning. 
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mark, tage del i urban gruppevejledning, udfolde sig fysisk eller give sit bidrag til 
radiooptagelse af en debat om fællesskabets dilemmaer á la Mads & Monopolet. Og-
så Børne- og Ungdomsborgmester Pia Allerslev lagde vejen forbi teltet ved en work-
shop om oprettelse af et ungeråd i København. Herudover satte ungdomsskolen og 
UU sammen med omkring 40 ung i et særskilt workshoptelt spot på holdninger til 
fællesskaber - om hvordan de skal defineres, hvad de betyder, og hvad der motiverer 
unge i forhold til fællesskaber i 2016.  
 
Flere af ungdomsskolens heltidstilbud deltog i Ungdommens Folkemøde med elever 
og 10. Puls varetog en workshop med teambuildingsøvelser på ungdomsskolens sta-
deplads. 
 
 
ØKONOMI 
 
Alle udgifter forbundet med deltagelsen i Ungdommens Folkemøde dækkes i fælles-
skab med UU, København. Begge organisationer har afsat op til 50. 000 kr. Som det 
fremgår af oversigten nedenfor ender det samlede regnskab på 72.421 kr., hvilket 
giver en udgift på 36.211 kr. pr. organisation. 
 
Udgifter Ungdommens Folkemøde 2016  
Leje af stadeplads 30.000 
Leje af inventar & el 9.868 
Diverse inventar & materialer 9.408 
Løn oplægsholdere mv. 18.910 
Diverse 2.735 
Transport (anslået) 1.500 
I alt 72.421 
 
 
 
VIDERE PROCES 
 
Ungdomsskolen er i færd med at evaluere deltagelsen i Ungdommens Folkemøde 
2016, både internt i arbejdsgruppen og med Ungdomsbureauet, som står bag initiati-
vet. Ungdomsskolen forventer at deltage som stadepladsholder på det kommende 
Ungdommens Folkemøde 2017. 
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Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter 
 
Under dette punkt har bestyrelsens elevrepræsentanter mulighed for at tage forskellige 
emner op. 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
I bestyrelsens vedtægt er det fastsat, at ungdomsskolens elever har to pladser i 
ungdomsskolens bestyrelse.  
 
For at sikre elevrepræsentanterne mulighed for at bringe problemstillinger op til 
drøftelse i bestyrelsen, har ungdomsskolen etableret dette faste punkt på dagsordenen. 
Der kan ikke træffes beslutninger omkring sager, der bliver taget op under dette punkt, 
men de kan eventuelt sættes på dagsordenen som beslutningspunkt på et senere møde. 
 
 
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen drøfter de punkter, som elevrepræsentanterne præsenterer for 

bestyrelsen. 
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Meddelelser og orientering 
 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
     
1. Sommerkurser for elever, der vil på erhvervsskole 
I sommerperioden 2015 og 2016 har Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestil-
ling i samarbejde med kommunerne gennemført forsøg med sommerkurser for unge, 
der er betinget optaget på en erhvervsuddannelse. Målet med forsøgene er at afprøve 
nye, alternative adgangsveje, som kan sikre, at alle elever har de fornødne forudsæt-
ninger i forhold til at gennemføre en erhvervsuddannelse, samt at ingen ansøgere, der 
vurderes at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse, hindres i dette. Forsøgene skal 
derfor afprøve, om betinget optag efterfulgt af et intensivt sommerkursus i de ad-
gangsgivende fag dansk og matematik kan udgøre en alternativ optagelsesvej for den 
relevante målgruppe. Ved forsøgets afslutning i 2016 udarbejder EVA en slutrapport 
med de samlede resultater af evalueringen. 
 
I samarbejde med erhvervsuddannelserne og Ungdommens Uddannelsesvejledning, 
København har ungdomsskolen varetaget undervisningen i dansk og matematik i 
perioden 13.-29. juli 2016. I alt har 23 elever ud af 25 tilmeldte gennemført forløbe-
ne. Efterfølgende blev 16 elever optaget på en erhvervsuddannelse. 
 
 
2. Udviklingen i sygefravær 
Børne- og Ungdomsforvaltningen har nedjusteret måltallet for det gennemsnitlige 
sygefravær for ansatte i ungdomsskolen i 2016 fra 11,6 dage til 11,1 dage pr. ansat. 
Pr. 12. september 2016 er det samlede sygefravær i perioden januar – august opgjort 
til 6,2 dage pr. ansat mod 7,5 dage i samme periode sidste år. Prognosen for hele året 
viser et samlet fravær på 10,1 dage pr. ansat mod 12,0 dage pr. ansat i 2015. Der for-
ventes således et samlet fald i det gennemsnitlige sygefravær på knap 2 dage pr. an-
sat. Faldet ses især inden for det lange fravær. Men også inden for det korte fravær 
på mellem 2 og 7 dage er tallet faldet. 

 
 
3. Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) 
Ungdomsskolen har siden august 2016 været udbyder af den ny uddannelse: Kombi-
neret Ungdomsuddannelse. Ultimo august 2016 var 125 nye elever i målgruppen 
visiteret til uddannelsen i Region Hovedstaden/Bornholm med studiestart i august. 
Det halvårlige optag er berammet til 173 elever. Jvf. lovgivningen kan der først opta-

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
 



    
                                                    
 

 

Side 2 af 4 
 

ges elever igen i januar 2017. Af de 125 nye elever er de 72 elever fra Københavns 
kommune. Ungdomsskolen tilbyder undervisning i temaet Service, turisme, kultur og 
fritid. Ved tilmeldingsfristens udløb den 31. august har ungdomsskolen optaget 14 
unge, mens 12 elever nu er på uddannelsens andet år. Kombineret Ungdomsuddan-
nelse er med udvidelsen flyttet til lokaler på den tidligere Bispebjerg Skole. Der er 
store regionale forskelle i søgningen til Kombineret Ungdomsuddannelse. Den sva-
geste søgning ligger i de store byer. Navnlig i København kan forklaringer på dette 
givetvis findes i der store udbud, der er til unge i denne målgruppe. F.eks. 13 ugers 
brobygningsforløb under jobcentret. Endvidere kan det ses som en svaghed, at er-
hvervsskolerne ikke er toneangivende aktører i uddannelsen. 
 
 
4. Byhøjskolen deltager på uddannelsespolitisk konference på Christiansborg 
Uddannelsesforbundet afholder konference den 13. oktober 2016 i Fællessalen på 
Christiansborg. Formålet er at sætte fokus på de unge og kortlægge hvem de er, dem 
som umiddelbart ikke er i stand til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Herudover er 
det formålet at præsentere og debattere forsknings- og praksisbaseret viden om, hvor-
dan disse unge bedst kommer videre i uddannelse og i arbejde. I et af indslagene på 
konferencen deltager unge fra Byhøjskolen og fortæller om, hvordan ungdomsskolen 
rustede dem til at komme videre. 
 
 
5. Samarbejdsaftale mellem DBU Street CPH og ungdomsskolen 
Ungdomsskolen har for andet år i træk indgået aftale med DBU Street CHP om at 
udbyde Street Soccer og Futsal til unge i Købehavn. Aftalen indebærer et samarbejde 
om træning, stævner, uddannelse af trænere og markedsføring af Street Soccer og Futsal 
for unge i alderen 13 – 18 år. Gennem samarbejdet ønsker DBU og ungdomsskolen at 
understøtte unge i udsatte boligområder i København, så de dyrker sport og motive-
res til at gøre det i en forening. Aftalen dækker træning og aktiviteter i Kongens 
Enghave, Sjælør, Bispebjerg, Bellahøj, Amager Øst, Indre Nørrebro, Ydre Nørrebro 
og Ydre Østerbro. I år indgår Ressourcecenter Ydre Nørrebro (RCYN) i samarbejdet. 
Parterne bidrager med adgang til egnede faciliteter, rekruttering af medarbejdere og 
afvikling af stævner. Det er planen på sigt at involvere lokale samarbejdspartnere i 
alle bydele. Det samlede volumen for den ugentlige træning i de 7 bydele er op til ca. 
250 deltagere med mindst 12-15 deltagere pr. hold. 
 
 
6. E2C Europe, Youth Event, lærerkonference og bestyrelsesmøde oktober 2016 
E2C Europe (The European Association of Cities for Second Chance Schools and In-
stitutions) holder ungemøde med integreret lærerkonference i Chambery (Frankrig) 
den 19.-22. oktober. Temaet er “my difference – my activities – my resources”. Arran-
gørerne forventer 200 ungedeltagere. Fra ungdomsskolen deltager 6 elever og 2 lærere 
fra Kombineret Ungdomsuddannelse. Københavns Kommune har siden 2002 været 
medlem af E2C Europe og varetager kassererfunktionen i bestyrelsen. Foreningen ar-
bejder med udvikling af metoder til inddragelse af unge, udvikling af læringsmiljøer, 
lærersamarbejde og elevudvekslinger. I forbindelse med mødet holder E2C Europe 
generalforsamling fredag den 21. oktober. Borgerrepræsentationen har i marts 2015 
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udpeget Jan Andreasen som repræsentant i foreningens bestyrelse i indeværende funk-
tionsperiode, der løber frem til 1. november 2016. 
 
7. Relancering af ungdomsskolens hjemmeside  
Ungdomsskolen vil frem til nytår sætte fokus på optimering af hjemmesiden så lay-
out, navigation og indhold i højere grad bliver tilpasset brugernes behov.  På trods af 
meget forskellige målgrupper og formål på hjemmesiden, vil de tre områder fortsat 
eksistere på et samlet site, så ungdomsskolen – også udadtil - fremstår som en samlet 
organisation med tre ben.  Kodeordet er først og fremmest brugervenlighed. En op-
timering af sitet vil betyde, at brugeren kan tilgå information om et enkelt område, 
tilbud eller afdeling direkte og få den konkrete information, de søger, uden at skulle 
tage stilling til ungdomsskolens øvrige tilbud. Desuden vil der blive indfaset en test-
periode med separate sider for de tre 10. klasser i form af skoleporten, så 10. klasser-
ne lettere kan kommunikere med nye elever og forældre omkring deres daglige virke 
og bruge disse aktivt i deres promovering.    
 
 
8. Workshop i arbejdet med effektmålingsmetoden 
Ungdomsskoleforeningen havde i juni inviteret Københavns Kommunes Ungdoms-
skole til at holde et inspirationsoplæg for andre interesserede ungdomsskoler om, 
hvordan man kan sætte fokus på arbejdet med udvikling af elevernes personlige og 
sociale kompetencer gennem effektmåling. Efterfølgende rettede en række ungdoms-
skoler rundt om i landet henvendelse til ungdomsskolen og Ungdomsskoleforeningen 
og udtrykte interesse for at anvende metoden selv. Ungdomsskolen og Ungdomssko-
leforeningen formulerede skitser til et fælles projekt med tilbud til interesserede om 
oplæring i metoden samt adgang til de it-systemer, der anvendes. Projekter er pt. lagt 
på is grundet manglende finansiering. Aktuelt har ungdomsskolen indledt et samar-
bejde med UngNord i Odense om at hjælpe dem i gang gennem møder, rådgivning 
og indsigt i materialer. Alt efter interesse vil ungdomsskolen se på mulighederne for 
at kunne levere en mere organiseret støtte til skoler, der ønsker at arbejde med ef-
fektmåling.   
 
 
9. 10. klasse på SKILLS  
Ungdomsskolen deltager igen i år på Copenhagen Skills i Bellacentret i uge 43, og 
ungdomsskolen er med i den arbejdsgruppe, som planlægger og står for 10. klasses 
stand. Arbejdsgruppen er sammensat af medarbejdere fra UU-centre, EUD og ung-
domsskolen. Standen skal præsentere besøgende for formål og mulighederne i 10. 
klasse i hele Region Hovedstaden. Den vil være bemandet med både elever, undervi-
sere, vejledere og ledere, og der vil være mulighed for at besøgende kan stille 
spørgsmål til formål og indhold i 10. klasse.  På standen vil der være en aktivitet, 
hvor elever kan udtrykke deres jobdrømme, og interiøret på standen er lavet af 
EUD10-elever fra TEC på Frederiksberg. Alle 10. klassetilbud i regionen har fået 
tilbud om at de kan lægge informationsmaterialer og få vist en lille video om deres 
tilbud på standen. 
 
I 2015 var der 25.000 besøgende på SKILLS. Læs om Copenhagen Skills på 
www.copenhagenskills.dk. 
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10. Udskolingsambassadører 
Ungdomsskolens 10. klasse og heltidsundervisning deltager i Børne- og Ungdomsfor-
valtningens nye ordning, hvor alle skoler i København har en udskolingsambassadør. 
Tiltaget er en del af den politisk vedtagne ”Investering i udskolingen – flere direkte i 
gang med en ungdomsuddannelse”. Det er udskolingsambassadørernes opgave at 
hjælpe skolen i arbejdet med at forberede eleverne til videre uddannelse ved at styrke 
elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer. De skal blandt flere opgaver 
sikre skolens indsats med undervisning i Uddannelse og job og styrke skolens kom-
munikation med UU, forvaltningen og ungdomsuddannelserne. På linje med folkesko-
lerne tilføres ungdomsskolen ressourcer til varetagelse af opgaverne. 

 
 
11. Ungdomsskoleforeningens efterårskonference  
Ungdomsskoleforeningen afholder traditionen tro en efterårskonference, som sætter 
spot på et aktuelt emne i ungdomsskoleverdenen. I år er temaet læringsmålsstyret un-
dervisning og hvad dette begreb betyder for ungdomsskolen. Oplægsholdere er bl.a. 
Lene Tanggaard, professor ved Aalborg Universitet og Morten Albæk, der er filosof og 
erhvervsmand. Det foregår den 14. november 2016 på Hotel Vejlefjord i Vejle. Besty-
relsen vil modtage invitation til at deltage. 
 
 
12. 8+9. klassen har fået en grøn smiley J 
Arbejdstilsynet har den 20. september 2016 været på besøg hos Ungdomsskolens 
8+9.klasse på Hovmestervej 30, 2400 København NV. Arbejdstilsynet har ved besøget 
ikke konstateret nogen arbejdsmiljøproblemer. 8+9. klassen har fået tildelt en grøn 
smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. En grøn smiley betyder, at 8+9. klassen ikke 
har noget udestående med Arbejdstilsynet.  
 
 
13. Dagsordenspunkter til bestyrelsesmødet 14.12.2016 
Bestyrelsen holder møde onsdag den 14. december 2016 kl. 16.00-18.30. Mødet foregår 
i ungdomsskolens sekretariat. Foreløbige dagsordenspunkter: 
 
§ Tematisk punkt: Effektmåling  
§ Tematisk punkt: Cirkelprojektet set i et forsker- og lærerperspektiv 
§ Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet 28.9.2016 
§ Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab 2016 og principper for forde-

ling af budgetrammen 2017 
§ Orientering om udviklingen i elevstatistik 2015/16 
§ Justeret model ved ansættelse af undervisere i almenundervisningen 
§ Orientering om 10. klassetilbuddet 2016/17 
§ Status for arbejdet med arbejdsmiljø i ungdomsskolen 
§ Forslag til bestyrelsens mødeplan i 2017 
§ Eleverne har ordet 
§ Meddelelser og orientering  
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