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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2017.0-0. Møde 15.3.2017.  Dagsordenspunkt 1  
 
Tematisk punkt: Almen 10. klasse og arbejdet med at gøre de unge uddannel-
sesparate 
 
10. Vest er et af ungdomsskolens tre almene 10. klassetilbud. Under punktet vil an-
satte og elever fortælle om, hvordan de arbejder med fagene og linjerne på skolen, og 
om hvordan skolen og UU i samarbejde arbejder med elevernes personlige og sociale 
udvikling. Skolens vejleder fortæller om arbejdet med elevernes afklaring, som er et 
af formålene med 10. klasse.  
 
Oplæg v./ lærere Jeanett Saltoft Nielsen og Anette Gaardhøj, vejleder Lone Møl-
holm, afdelingsleder Jens Lindberg Rødgaard og en elevrepræsentant. 
 
 
Baggrund og formål 
Sammen med 10. klasse på erhvervsskoler og 10. klasse efter ungdomsskoleloven 
udgør almen 10. klasse kommunens største uddannelsesforberedende tilbud til elever, 
der ved afslutningen af grundskolen ikke er uddannelsesparate.  
 
Målet for elever i den almene 10. klasse er, at de aflægger en 10. klasseprøve (FP10) 
og bliver vurderet parat til en ungdomsuddannelse efter 10. klasse. Undervisningen 
udbydes efter folkeskoleloven og består af en obligatorisk del med traditionelle sko-
lefag samt en linjetoning. Undervisningen skal ligesom heltidsundervisningen bidra-
ge til strategiske målsætninger på ungeområdet: at 95 procent af en ungdomsårgang 
skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og at 25 procent vælger en erhvervsuddan-
nelse direkte efter 9. eller 10. klasse.  
 
10. klasse kan frit vælges af de elever, der ønsker det. Elever bosiddende i kommu-
nen har retskrav på en plads. Der er løbende optag, hvilket betyder, at der er løbende 
udskiftning i elevgruppen. 
 
 
Eleverne 
Størstedelen af eleverne i den almene 10. klasse er erklæret ikke-uddannelseparate, 
det vil sige, at de ikke har de nødvendige faglige, personlige og sociale kompetencer 
til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. En del af eleverne har dårli-
ge erfaringer med at gå i skole, hvilket har medført manglende motivation for skole-
gang og lysten til at lære.  
 
Af tal fra kvalitetsrapporten 2016 fremgår, at det socioøkonomiske gennemsnit for 
eleverne i almen 10. klasse ligger på – 0,99. 1Tallet indikerer, at elevgruppen har 
svagere baggrund end gennemsnittet, og dermed også, at skolerne har en stor 
opgave i forhold til at ruste eleverne til at kunne gennemføre en ungdomsud-
dannelse. 
                     
1 Et negativt tal er udtryk for, at elevgruppens baggrund er svagere end gennemsnittet og vice versa. 0 
udtrykker gennemsnittet for alle borgere i København mellem 0-24 år. Kvalitetsrapport 2016 indehol-
der data om elevgruppen 2014-15. 
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10. Vest  
10. Vest udbyder undervisning på tre linjer: Samfund og psykologi, Studielinjen/ 
gymnasieforberedende og Film og medier. Dertil kommer den 2-årige Verdensklas-
sen, som har fokus på dansk som andetsprog og henvender sig til elever fra M3-
klasser (modtageklasser i folkeskolen). 
 
10. Vest har til huse i lokaler på Vesterbro Ny skole. Der er netop indgået aftale med 
skolen om at 10. Vest i 2017-18 har adgang til det samme antal lokaler som nu.  
 
Afdelingen har plads til 125 elever. Pga. det løbende indtag er der løbende udskift-
ninger i klasserne: Der var d. 5.9. indskrevet 114 elever. I perioden frem til 1. februar 
er 20 elever blevet udskrevet, mens 24 nye er optaget. De nye elever kommer pri-
mært fra gymnasier og efterskoler. 
 
Nedenfor er oversigter over udslusningstal og elevernes placering efter 3 måneder fra 
skoleåret 2015-2016: 
 
Udslusningstal Antal Procent 
Gymnasiale uddannelser 54 62 
Erhvervsuddannelser 19 22 
Andre ungdomsuddannelser  1 1 
Forberedende og udviklende aktiviteter (VUC, Produktionsskole) 11 13 
Grundskolen (Kommunal Ungdomsskole) 2 2 
Total 87 100 
 
Tabellen inkluderer elever indskrevet på 10. Vest 1.6.2016 og som boede i København på træknings-
tidspunktet. Udslusningstal viser første indskrivningssted efter 10. klasse. Data og kategorier er truk-
ket fra UnoUng. De er suppleret med de konkrete underkategorier,  
som er aktuelle på 10. Vest. 
 
 
Elevernes placering efter 3 måneder Antal Procent 
Gymnasiale uddannelser 51 62 
Erhvervsuddannelser 19 23 
Andre ungdomsuddannelser  0 0 
Forberedende og udviklende aktiviteter (VUC, Produktionsskole) 9 11 
Grundskolen (Kommunal Ungdomsskole) 3 4 
Total 82 100 
 
Tabellen inkluderer elever indskrevet på 10. Vest 1.6.2016. Deres placering er opgjort 3.10.2016 og 
tabellen inkluderer elever, der boede i København da. Data og kategorier er trukket fra UnoUng. De er 
suppleret med de konkrete underkategorier, som er aktuelle på 10. Vest. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2017.0-0. Møde den 15.3.2017 Dagsordenspunkt 2 
 
Tematisk punkt: Åben skole og erfaringer med samarbejdet mellem ungdomssko-
lerne og folkeskolerne om at give eleverne en mere varieret skoledag 
 
Oplæg v/ afdelingsleder Dennis Shik Christensen  
 
Baggrund 
Ungdomsskolen har en lang tradition for at samarbejde med folkeskoler om særlige ind-
satser, der kan bidrage til elevernes læring. Med folkeskolereformen og ændringer i 
ungdomsskoleloven er der blevet sat blus på dette samarbejde, idet ungdomsskolen og 
folkeskolen nu er forpligtet til at indgå samarbejder, der kan bidrage til opfyldelse af 
folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner. Målet er styrke børnenes 
faglige resultater og personlige og sociale udvikling gennem mere praktiske, anvendel-
sesorienterede og varierede læringsformer.  
 
Omfang og indhold 
Ungdomsskolens åben skole-indsats varetages af almenområdet. Siden lovens ikrafttræ-
delse i august 2014 har samarbejdet med folkeskoler om afvikling af en lang række 
valgfag, understøttende undervisningstilbud, lektiehjælp mv. I 2014-2015 var det sam-
lede antal samarbejder 90, sidste skoleår lå det på 95 og i dette skoleår er der foreløbig 
planlagt 101 samarbejdsforløb. Sidstnævnte fremgår af den vedlagte oversigt. 
 
Af de 101 forløb, der gennemføres i dette skoleår, er de 40 særlige workshopforløb, som 
er et nyt tiltag i dette skoleår. Workshopforløbene er en del af en særlig indsats, som er 
muliggjort af en ekstrabevilling på 1.000.000 kr. i 2016 til udvikling af ungdomsskolens 
samarbejde med folkeskolerne i København, herunder etablering af samarbejder med 
flere skoler og udvikling af nye aktiviteter.  
 
Workshopforløbene er udbudt som et gratis tilbud til skolerne om emner fx Performan-
ce Lab eller Uddannelsesparathed og Mental styrketræning. Målet med forløbene har 
været, udover at bidrage til elevernes læring, at skabe opmærksomhed om ungdomssko-
lens åben skole-tilbud samt at etablere nye samarbejder. Størstedelen af forløbene er 
gennemført på skoler, som ungdomsskolen ikke tidligere har haft et åben skole-
samarbejde med. Udover workshopforløbene er den særlige indsats gennemført ved det, 
at ungdomsskolen har etableret en åben skole-koordinatorfunktion på 8 folkeskoler. 
Koordinatorerne har til opgave, at understøtte skolernes åben skole-indsatser og afdæk-
ke mulighederne for nye samarbejder med ungdomsskolen.  
  
Sideløbende med udvikling af nye indsatser fortsætter ungdomsskolen med at udvikle 
metoder og samarbejdsformer, herunder er der et fortsat fokus på udvikling af gode 
samarbejdsaftaler og præcisering af læringsmål for alle fag.  
 
På mødet vil Dennis Shik Christensen fortælle nærmere om erfaringerne med samarbej-
det og om hvad der kommer ud af det. Han vil ligeledes give indblik i de tanker, områ-
det har om, hvad der skal til for at udvikle samarbejdet fremover.  
 
BILAG 
Oversigt over Åben skole-samarbejder 2016-17 



Januar 2017 

 

 

 

 

Ungdomsskolens åben skole-samarbejder i 2016-2017 

 
Workshops 

2 dage á 6 timer med to undervisere 

Skole Indhold 

Højdevangen Skole 

 

Performance lab (valgfagshold)  

Performance lab   

Uddannelsesparathed og mental styrketræning, 8. D.  

Uddannelsesparathed og mental styrketræning, 8. G.  

Sortedamskolen  

 

Performance Lab, 8. B.  

Performance Lab, 8. C.  

Movement Lab (valgfagshold, 7.-9. klasse)  

Langelinie skolen 

 

Performance lab 7X 

Performance lab 7V 

Performance lab 7U 

Movement Lab, 3 7. Klasser og 8. V.  

Uddannelsesparathed og Mental styrketræning, 8. V 

Uddannelsesparathed og Mental styrketræning, 8. U.  

Blågård Skole 

 

Movement lab, valgfag for 7. Y, 8.Y og 9. Y.  

Movement Lab, 8. klasse.  

Kirkebjerg  

 

Movement lab 7. NA 

Performance Lab 8. klasse.  

Innovation Lab 8. L 

Nørrebro Park skole 

 

Performance Lab 8 A.  

Performance Lab 8. B.  

Uddannelsesparathed og mental styrketræning 8.A.  



 

Uddannelsesparathed og mental styrketræning 8.B.   

Christianshavns skole  Kreativ skrivning, 9. klasserne. (omfang 2 gange 8 timer)  

Hyltebjerg Skole 

 

Movement lab, 7. A  

Movement lab, 7. B.  

Movement lab, 7.C.  

Oehlenschlægersgade skole  

 

Movement lab, valgfag for 7., 8., 9.  

Uddannelsesparathed og mental styrketræning, 7. A.  

Uddannelsesparathed og mental styrketræning, 7. B. .  

Bavnehøj skole  

 

Movement lab , valghold, 7., 8., 9. klasse.  

Valby skole  

 

Innovation Lab 7. S og 8. S.  

Movement Lab, 7. og 8. (Ernæring og Sundhedslinjen)  

Desuden ”veganerkok”-besøg den 19. januar 2017.  

Strandvejsskolen  

 

Uddannelsesparathed og mental styrketræning, 9. A. .  

Uddannelsesparathed og mental styrketræning, 9. B .  

Guldberg skole  

 

Uddannelsesparathed og mental styrketræning, 8. A 

Uddannelsesparathed og mental styrketræning, 9. .  

 

Vesterbro ny skole  

 

Uddannelsesparathed og mental styrketræning, 8. N. 

Uddannelsesparathed og mental styrketræning, 8. S.  

Uddannelsesparathed og mental styrketræning, 9.   

Workshops i alt 40 

 



 

Valgfag  

Skole Indhold og omfang 
Tingbjerg/Brønshøj skoler 
Fælles valgfagssamarbejde,  
afsluttet 2016.  

20 valgfag (omfang 60 timer pr. valgfag.)  
- Kokkeskole 1 
- Kokkeskole 2 
- Ernæring, sundhed og mad  
- Projektledelse og eventmager 
- Nyttige dyr 
- Brandkadet 
- Rollespil i rollespilsfabrikken 
- Streetidræt og idrætsledelse 
- Teater  
- Outdoor og friluftsliv 
- Billedkunst 
- Innovation, erhverv og iværksætteri 
- Sport, bevægelse og idrætsledelse (GMC)  
- Dans i dansekapellet 
- Rap og ord – Livsbanen 
- Svømning og svømmetræneruddannelsen 
- Design, mode og livsstil 
- It, programmering, hjemmeside og spildesign 
- Filmværksted og youtube 
- Musik og band 

 
Bellahøj skole  
 

6 valgfag (omfang 60 timer) 
- Junioridrætsledelse  
- Drama  
- Studietid  
- Foto, kunst og design 
- Streetidræt  
- IT og programmering 

 
Katrinedals Skole  
 

5 valgfag (omfang 60 timer pr. valgfag) 
- Billedkunst  
- Kokkeskole 
- Spansk  
- Junioridrætledelse  
- Drama  

Vanløse skole 4 valgfag (omfang 60 timer pr. valgfag) 
- Kokkeskole  
- Filmværksted og storytelling 
- Kreativitet, foto og design 
- Sport og street 

Guldberg Skole  7 valgfag (omfang 60 timer pr. valgfag) 
- Boldspil og boldteknik 8.klasse, 
- Kreativitet og design, 8. klasse  
- Drama og performance 8.klasse 
- Fitboxning 8.klasse 
- Kreativitet og design 9. klasse 
- Boldspil og boldteknik 9. klasse 
- Yoga, 9. klasse. 



 

Sortedamskolen  

 

 2 valgfag (omfang 30 timer.)  
- Drama fra januar til uge 25. 
- Mindfullness fra 2. marts til uge 25.  

Christianshavns skole  1 valgfag (Omfang 22,5 timer) 
- Teater i samarbejde med ZEBU 2017.  

 
Valgfag i alt 45 

 

Andet 

Oehlenschlægersgade skole Faglig fordybelse/Lektiecafe.  
Fem klasser/ fem undervisere, 2 timer om ugen 
 

Tagensbo Skole  Understøttende undervisning 
7 klasser, 7 undervisere, 2 timer om ugen  

Blågård Skole  Tysk, tirsdag og onsdag. Periode jan-sommerferien 2017. 
  

Solbakken og Emdrupgård  
 

Tysk 

Den Gule Flyver  Tysk og Fransk  
 

Andet i alt 
 

16 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2017.0-0. Møde 15.3.2017. Dagsordenspunkt 3 
 
Forslag om justering i rammerne for ungdomsskolens Åben skole-indsats 
 
Ungdomsskolen og folkeskolen skal indgå samarbejder, der kan bidrage til opfyldelse af 
folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner. Ungdomsskolen ønsker at 
justere rammerne for samarbejdet med mål om at udvide og udvikle samarbejdet.  
 
INDSTILLING 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen om ændret timetakst for ungdomsskolens 

samarbejder med folkeskolerne til efterretning, og 
 

2. at bestyrelsen godkender, at ungdomsskolen finansierer 50 % af udgifterne til 20 
valgsfagsforløb i skoleåret 2017-18 som en særlig indsats for samskabelse 
 

 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Ungdomsskolen og folkeskolen skal indgå samarbejder, der kan bidrage til opfyldelse af 
folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner. Siden dette blev lovpligtigt i 
august 2014 har ungdomsskolen samarbejdet med folkeskoler om afvikling af en lang 
række valgfag, understøttende undervisningstilbud og lektiehjælp.  
 
Efter at ungdomsskolen fra dette skoleår har hævet timeprisen for at få dækket udgifter 
til administration og koordinering, er det imidlertid blevet vanskeligere at indgå aftaler 
om fortsættelse af samarbejder om forløb eller at etablere nye. Ligeledes udgør 
udgifterne til valgfagsforløb en forhindring for at forløbene bliver gennemført i et 
samarbejde mellem lærere i folkeskolen og ungdomsskolen. 
 
 
LØSNING 
 
Ændring af timetaksten for valgfag 
Ungdomsskolen har fra dette skoleår har hævet timeprisen for at få dækket udgifter til 
administration og koordinering af samarbejdsforløb. Der er imidlertid opstået 
udfordringer i forhold til timetaksten. Flere skoler meddeler, at de har fravalgt 
ungdomsskolens tilbud på grund af taksten og nuværende samarbejdsskoler har 
tilkendegivet at et fremtidigt samarbejde potentielt umuliggøres grundet den høje pris.  
 
Ændringerne af timetaksten har altså gjort det vanskeligere at indgå aftaler om 
fortsættelse af samarbejder om forløb eller at etablere nye. Dette konflikter med 
ungdomsskolens ønske om at udvikle indholdet i samarbejdet med skolerne og at 
udvide samarbejdet til at inkludere flere skoler og i alle bydele 
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For at sikre fortsat vækst i samarbejder og eksponering af ungdomsskolen generelt set, 
vil ungdomsskolen derfor sænke timetaksten fra 445,00 kr. til 378,71 kr. pr. time, som 
svarer til undervisningsudgiften.  
 
Særlig indsats for samskabelse om valgfag 
Ligeledes udgør udgifterne til valgfagsforløb en hindring for, at forløbene kan udvikles 
og gennemføres i et samarbejde mellem lærere i folkeskolen og ungdomsskolen. Pt. 
varetages forløbene helt og holdent af ungdomsskolen som ekstern aktør af den årsag, at 
det er dyrt for skolerne, både at betale for ekstern undervisning og stille eget personale 
til rådighed samtidig. Som konsekvens er der et stort potentiale for gensidig læring, 
forankring og udvikling på tværs af ungdomsskolen og folkeskoler, der ikke udnyttes. 
 
Derfor vil ungdomsskolen igangsætte et tiltag, hvor forløb skabes og gennemføres i et 
samarbejde mellem lærere fra både ungdomsskole og folkeskole. Det er forventningen, 
at dette kan føre til forløb, der er endnu mere målrettet den konkrete elevgruppe samt til 
gensidig kompetenceudvikling mellem ungdomsskole og folkeskole, der kan komme 
elever til gode fremover også gennem at viden og metoder deles og forankres.  

Tiltaget indebærer at ungdomsskolen i det kommende skoleår udbyder 20 
valgfagsforløb til 50 % af den ordinære pris. En skole kan maksimalt få et af disse 
forløb og det er en forudsætning af skolen selv stiller en lærer til rådighed i halvdelen af 
timerne. 
 

ØKOMONI 

Ændring af timetaksten for åben skole-samarbejder giver en samlet omkostning på ca. 
350.000 kr. årligt. 
 
Udgiften til finansiering af 50 % af udgifterne til 20 valgfag i skoleåret 2017-18 er 
222.000 kr.  
 
 
BILAG 
 
Ingen 
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Fredericiagade 39 

1310 København K 

 

Direkte telefon 

33 36 44 90 

 

Mobiltelefon 
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kibryn@buf.kk.dk 

 

www.ungdomsskolen.kk.dk 

 

 

 
 

 
 
 

Beslutningsprotokol for møde i ungdomsskolens bestyrelse 
onsdag den 14. december 2016 kl. 16.00-18.00. 
 
Mødedeltagere:   Jan Andreasen, Henrik Svendsen, Karina Vestergård 

Madsen, Stefan Ingerslev, Bo Kjærulf, Jens Toft, Sø-
ren Brinch, Mouni Hadj Abderrahmane, Ditte Berg-
holdt Asmussen 

 
Afbud:        Jacob Emil Nielsen 
  
Øvrige:   Frank Størup, Tue Wethje, Kim Brynaa og Gunver 

Moll Biering 
 
Mødet blev afholdt på Dagkursus, Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev 
Allé 18, 2500 København V 
 
Dagsorden 
 
1. Tematisk punkt: Hvordan ungdomsskolens heltidsundervisning ar-

bejder med at gøre de unge uddannelsesparate 
 

2. Tematisk punkt: Kompetenceudviklingsprojektet (cirkelprojektet) set 
i et forsker- og lærerperspektiv 

 
3. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet 28.09.2016 
 
4. Orientering om 10. klassetilbuddet 2017-2018 
 
5. Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab 2016 og princip-

per for fordeling af budgetrammen 2017 
 
6. Orientering om udviklingen i elevstatistik 2015-2016 
 
7. Kapacitetsudnyttelse i heltidsundervisningen og i 10. klasse samt 

udviklingen i elevtal i almenundervisningen 
 

8. Status for arbejdet med en lokalaftale om lærernes arbejdstid 
 
9. Status for procedurer ved ansættelse af undervisere i almenundervis-

ningen 
 

10. Forslag til bestyrelsens mødeplan i 2017 
 

11. Eleverne har ordet 
 

BESLUTNINGS-
PROTOKOLUDKAST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

Dato: 19.12.2016 
 
J. nr.: 2016.0-0 
 
 
Referent: 
Kim Brynaa 
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12. Meddelelser og orientering  
 

13. Evt. 
 
 
1. Tematisk punkt: Hvordan ungdomsskolens heltidsun-

dervisning arbejder med at gøre unge uddannelsespa-
rate 

 
Oplæg v/ områdeleder Frank Størup, lærer Alexander Aamand og afdelings-
leder Rai Ajufo. Herudover deltog vejleder Anne Mette Bøjer under punktet. 
 
Baggrund og formål 
Ungdomsskolens heltidsundervisning er rettet mod unge, som ikke er ud-
dannelsesparate.  Det er unge, der mangler faglige, sociale og personlige 
forudsætninger for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse og som 
kommunens ordinære skoletilbud ikke kan rumme. Heltidsundervisningen 
udgør sammen med produktionsskoler, VUC, AVU-forløb og andre forbe-
redende forløb en alternativ vej for disse unge.  
 
Heltidsundervisningen indgår i realiseringen af kommunens strategiske mål-
sætninger på ungeområdet. Heltidsundervisningen skal bidrage til kommu-
nens uddannelsesmål om at 50 procent udsatte unge skal opnå en ungdoms-
uddannelse og er også et led i Københavns Kommunes indsats for at nå mål-
sætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ung-
domsuddannelse. Det konkrete mål med undervisningen er, at eleverne efter 
endt forløb kan gå til prøve i folkeskolens obligatoriske fag. 
 
De unge  
Heltidsundervisning er for elever, som ikke har de nødvendige faglige, per-
sonlige og sociale kompetencer til at påbegynde og gennemføre en ung-
domsuddannelse. Dette er af varierende årsager: Nogle unge har haft lange 
perioder uden skolegang og mange skoleskift bag sig, andre er frafaldet 
flere ungdomsuddannelser, nogle er kriminalitetstruede og andre har diag-
noser som fx angst, ADHD, OCD, asperger mv. De unge har ofte dårlige 
erfaringer med at gå i skole og for størstedelen af eleverne har det resulteret 
i manglende motivation for skolegang og lysten til at lære. 
 
Heltidsundervisningen 
Fælles for de unge i heltidsundervisningen er, at de er udsatte og har brug 
for individuelt rettede forløb med ekstra støtte i form af særlige undervis-
ningstilbud i overgangen til en ungdomsuddannelse. Det er heltidsunder-
visningens opgave at være et beredskab for kommunen i forhold til at hjæl-
pe disse unge på vej til at blive uddannelsesparate. 
 
Ungdomsskolen organiserer heltidsundervisningen fleksibelt efter opgaver 
og forskydninger i målgrupperne med afsæt i et tæt samarbejde med Ung-
dommens Uddannelsesvejledning (UU).  
 
Konkret er undervisningen organiseret som en vifte af skoleforløb rettet 
mod forskellige målgrupper indenfor ovennævnte beskrivelse af målgrup-
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pen. Udover undervisning til ikke-uddannelsesparate unge, har heltidsun-
dervisningen også et undervisningstilbud til undervisningspligtige i 8. og 9. 
klasse, som grundskolen ikke kan rumme, og et tilbud rettet mod sent an-
komne unge.  
 
Dele af ungdomsskolens heltidsundervisning fører frem mod 10. klasseprø-
ven (FP10) i dansk, engelsk og matematik. De fleste af skoleforløbene har 
en varighed af 1 år, i enkelte tilbud kan eleverne gå der længere. Alle tilbud 
modtager elever løbende henover skoleåret. 
 
Der er visitation til heltidstilbuddene. Visitationen varetages af UU. UU 
varetager også en løbende vurdering af behovene i den samlede målgruppe 
og dermed af eventuelle behov for ændringer af tilbuddene i ungdomssko-
lens heltidsundervisning. Derfor har ungdomsskolen og UU et løbende og 
tæt samarbejde. 
 
Ungdomsskolens heltidsundervisning har en samlet kapacitet på 408 plad-
ser, fordelt på 6 adresser. Området har 50,15 fuldtids lærerstillinger og et 
undervisningsbudget på 24.023.014 mio. kr.  
 
Dagkursus – et eksempel 
Med målet om at hjælpe de unge til at blive uddannelsesparate arbejder alle 
afdelingerne med udvikling af de unges faglige, sociale og personlige kom-
petencer. Det gør man også på Dagkursus, som er et bogligt undervisnings-
tilbud for ikke-uddannelses-parate 15-19-årige, der ønsker at tage FP9 eller 
FP10. Undervisningstilbuddet er rettet mod elever, der er motiverede for at 
deltage i et skoletilbud og ikke er udadreagerende. 
 
Afdelingen har plads til 48 elever. Eleverne er fordelt på 3 klasser med to 
faste lærere i hver. Herudover er der en vejleder, som varetager vejled-
ningsfaglige opgaver og støtter den enkelte elev efter behov. Dagkursus 
flyttede i august 2016 fra lokaler på Kildevældsskolen til nyrenoverede 
lokaler på Hotel - og restaurantskolen. 
 
Nedenfor er oversigter over elevdata og udslusningstal for skoleåret 2015-
2016. 
På mødet vil lærer Alexander Aamand fortælle om, hvordan Dagkursus 
arbejder med at gøre eleverne uddannelsesparate.  
 
Elevdata (38 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 grund-
skolen  

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 tælle dobbelt ved multiple diagnoser 
 
Udslusningstal (39 elever) Procent  
Erhvervsfaglig uddannelse 46 % 
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Gymnasial uddannelse 5 % 
Anden ungdomsuddannelse* 5 % 
Samlet andel udsluset til ungdomsuddannelse   56 % 
10. klasse 5 % 
Forberedende uddannelse** 10 % 
Andet*** 28 % 
*    Kombineret ungdomsuddannelse, EGU, STU 
** Produktionsskole, VUC og andre forberedende forløb 
*** Videre vejledningsforløb hos UU, arbejde m.v. 
 
 
 
2. Tematisk punkt: Kompetenceudviklingsprojektet (Cir-

kelprojektet) set i et forsker- og et lærerperspektiv  
Oplæg v/ Ph.d. Ulla Højmark Jensen og lærer Mette Vesterdal 

 
Baggrund 
På bestyrelsesmødet i maj 2016 orienterede ungdomsskolen om planerne 
for et kompetenceudviklingsforløb i skoleåret 2015-2016 for alle lærere i 
heltidsundervisningen og i 10. klasse. Bestyrelsen bad om at få en midt-
vejsstatus på et kommende bestyrelsesmøde. Kompetenceudviklingspro-
jektet, som i daglig tale kaldes ”Cirkelprojektet”, har som mål at udvikle et 
fælles pædagogisk fundament på tværs af ungdomsskolens tilbud. Projek-
tet skal udvikle og udforske varetagelsen af kerneopgaven og bidrage til, at 
ungdomsskolens lærere bliver endnu bedre til at motivere de unge til ud-
dannelse og højne deres kompetencer.  
 
Indhold og metode  
Kompetenceudviklingsprojektet gennemføres ved hjælp af to typer af efter-
uddannelsescirkler: Forskningscirkler og kompetenceudviklingscirkler. 
Lærerne har selv valgt, hvilken type af cirkel, de ønsker at arbejde i. For-
målet med begge former for cirkler er at skabe et fælles grundlag for ny 
viden og praksis inden for de temaer, som cirklerne arbejder med.  
 
Begge cirkeltyper mødes en gang om måneden med 8-12 lærere i hver cir-
kel. Deltagerne skal på forskellig vis afprøve metoder og redskaber i for-
hold til de problemstillinger, som de står med til daglig. Hver cirkel skal 
udvikle et produkt med henblik på, at den viden og erfaring, der er oparbej-
det, kan deles med deres kolleger i de andre cirkler. Et produkt kan fx være 
en rapport, et inspirationshæfte, en planche, en video eller lignende.  
 
Forskellen på de to cirkeltyper er, hvordan cirklerne arbejder hen mod pro-
duktet. Forskningscirklerne har en forsker som cirkelleder, der deltager i 
alle møderne og er med til at drive processen frem og sikre en faglig-
teoretisk forankring, men det er lærerne samt deres oplevelser og erfarin-
ger, der er omdrejningspunktet for cirkelarbejdet. Kompetenceudviklings-
cirklerne er ”selvstyrende grupper”, der skal arbejde med at identificere og 
afprøve best practice inden for forskellige faglige områder/emner.   
 
Metoden i Cirkelprojektet tager afsæt i, at meningsfulde og vedvarende 
forandringer skal komme ’fra neden’. De skal bygge på kollegial sparring, 
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refleksion og nytænkning og udvikle sig over tid. Cirkelprojektet skal ska-
be mulighed for, at lærerne kan udforske egen og andres praksis, afprøve 
egne og andres ideer og sammen udvikle ny fælles praksis. 
 
Denne måde at betragte kompetenceudvikling på er i tråd med Børne- og 
Ungdomsforvaltningens tanker om kompetenceudvikling, og Fagligt Center 
har afsat særskilte midler til at gennemføre en evaluering af projektet. Eva-
lueringen gennemføres af Professionshøjskolen Metropol i samarbejde med 
ungdomsskolen. 
 
Cirkelprojektet løber fra august 2016 til juni 2017. Det indbefatter i alt 9 
cirkelmøder pr. cirkel og bliver indledt og afsluttet med fælles seminarer 
for hel gruppen af lærere og ledere. 
 
På mødet vil projektleder Ulla Højmark Jensen og lærer Mette Vesterdal 
fortælle nærmere om indhold og metode – set fra henholdsvis et forsker og 
et lærerperspektiv. 
 
Økonomi 
Ungdomsskolen afsætter 1, 4 mio. til projektet. Heraf er 1,1 mio. kr. til 
kompensation for lærernes tid i projektet. BUF-akademi, som er Børne- og 
Ungdomsforvaltningens centrale enhed for kompetenceudvikling, finansie-
rer 0,3 mio.kr. til projektledelse.  
 
Børne- og Ungdomsforvaltningen, Fagligt Center, har afsat op til 100.000 
kr. til evaluering af projektet. 
 
 
 
3. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet den 25. 

maj 2016 
 
INDSTILLING 
 
 
 

 
 
BESLUTNING 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 
 
4. Orientering om 10. klassetilbuddet 2017/18  
 
I denne indstilling orienterer ungdomsskolen om 10. klassetilbuddene i 
Københavns Kommune i skoleåret 2017/2018. 
 
 
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender beslutningsprotokollen fra mødet den 28. 

september 2016. 
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INDSTILLING 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 
BESLUTNING 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 
 
PROBLEMSTILLING 
10. klasse er kommunens største uddannelsesforberedende tilbud til elever, 
der ved afslutningen af grundskolen ikke er uddannelsesparate. Det køben-
havnske 10. klassesystem udgør en bred vifte af tilbud til mange forskellige 
ungegrupperinger med forskellige behov. Det samlede 10. klasseudbud 
tilrettelægges så det indeholder en bred vifte af tilbud og linjer, der kan 
matche mange forskellige unges evner, interesser og behov for opkvalifice-
ring hen mod en ungdomsuddannelse. 
 
Københavns Kommunes 10. klassetilbud i skoleåret 2017/2018 præsenteres 
i et digitalt katalog, som er tilgængeligt fra 28. november 2016. Kataloget 
er udarbejdet af ungdomsskolen i tæt samarbejde med Ungdommens Ud-
dannelsesvejledning. 
 
 
LØSNING 
Børne- og Ungdomsforvaltningen udbyder 10. klasse i Københavns Kom-
mune på følgende måder: 
a) Almen 10. klasse 
b) 10. klasse på erhvervsskoler  
c) 10. klasse efter ungdomsskoleloven  
 
Ad a) Almen 10. klasse 
I den almene 10. klasse tilbydes undervisning efter folkeskoleloven i tre 10. 
klassecentre organiseret af ungdomsskolen. De tre centre er Ø10, der holder 
til i lokaler på Kildevældsskolen, 10. Vest i lokaler på Vesterbro Ny Skole 
og Amager 10 i kvarterhuset i Jemtelandsgade og Peder Lykke Skolen.  
 
Målet for elever i den almene 10. klasse er, at de aflægger en 10. klasse-
prøve (FP10) og bliver vurderet parat til en ungdomsuddannelse efter 10. 
klasse. Undervisningen består af en obligatorisk del med traditionelle sko-
lefag samt en linjetoning.  
 
I skoleåret 2017/2018 udbyder 10. klassecentrene undervisning fordelt på 
følgende linjer: 
 
 Gymnasieforberedende linjer (2)  
 Design og kunst (2) 
 Film og medier (2)  
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 Sundhed og sport (2)  
 Samfundsforhold (3) 
 Handel (1) 
 Musik (1) 
 
Herudover er der 10. klassetilbuddet Verdensklassen på 10. Vest for sent 
ankomne unge og Læseklassen på Amager 10 for elever med store læse- 
skriveudfordringer. 
 
Ad b) 10. klasse på erhvervsskoler 
4 erhvervsskoler har indgået kontrakt med Københavns Kommune om 3 
former for 10.klassetilbud: 10. klasse efter folkeskoleloven, EUD10 og 
20/20-forløb. 
 
Tilbud efter folkeskoleloven på erhvervsskoler udbydes på NEXT uddan-
nelse København, Hotel- og Restaurantskolen (HRS), Sundhed - Omsorg 
og Pædagogik (SOPU) og Technical Education Copenhagen (TEC). Her 
gælder de samme mål og indhold som for den almene 10. klasse. De udby-
der tilsammen 7 retninger, der er rettet mod erhvervsskolens egne retninger. 
Eksempelvis har Next en 10. klasse, der er rettet mod deres studieretning 
”Beauty & Fashion”. 
 
EUD10 er 10. klassetilbud målrettet elever, som ved afgangsprøven i 9. 
klasse ikke fik karakteren 02 i dansk og matematik og som er vurderet ik-
ke-uddannelsesparat, eller hvor der er brug for yderligere afklaring for at de 
kan søge om optagelse på en erhvervsskole. Kommunen udbyder 5 EUD10 
tilbud på NEXT, HRS, TEC og SOPU. 
 
20/20-forløb er forløb, hvor eleverne i løbet af skoleåret både får en 10. 
klasse (20 uger) og derefter grundforløb 1 (20 uger) på den erhvervsuddan-
nelse, hvor de optages. Der udbydes 3 20/20-forløb på Next, SOPU og 
TEC. 
 
Tilbuddene på erhvervsskolerne er oprettet og drevet på kontrakt, som er 
udarbejdet imellem den enkelte skole og Børne – og ungdomsforvaltnin-
gen. Ungdomsskolen er pr. 2016 kontraktholder og har dermed ansvaret for 
at følge om aftalerne i kontrakterne blive overholdt. 
 
Ad. c) 10. klasse efter ungdomsskoleloven 
Dele af ungdomsskolens heltidsundervisning fører frem mod FP10 i dansk, 
engelsk og matematik. Det gælder dele af tilbuddet på Byhøjskolen (de 
kreative linjer og Turboklasserne), Dagkursus og 10. Puls. Tilbuddene ret-
ter sig mod unge, der har brug for et særligt tilbud med henblik på at blive 
uddannelsesparat.  Der er visitation til disse tilbud. Visitationen varetages 
af UU. 
 
Formidling 
Københavns Kommunes 10. klassetilbud i skoleåret 2017/2018 præsenteres 
i et digitalt katalog, som er tilgængeligt fra 28. november 2016 på ung-
domsskolens og på UU’s hjemmeside. Kataloget er udarbejdet i et samar-
bejde mellem UU og ungdomsskolen. Målgruppen er elever, forældre, læ-
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rere og UU-vejledere. Kataloget præsenteres særskilt for alle vejlederne på 
et fællesmøde i Korsgade den 6. december 2016, hvor de enkelte 10. klas-
setilbud fortæller om deres målgrupper, indhold med mere. 
 
Her udover afholder ungdomsskolen og UU en 10. klassebasar d. 24. januar 
2017 i Nørrebrohallen for elever, lærere og forældre i udskolingen. Alle 10. 
klassetilbud kan deltage og præsentere deres tilbud på en stand. 
 
Optag og fordeling af elever 
Alle tilbuddene søges via optagelse.dk inden 1. marts 2017. Ungdomssko-
len står for fordelingen af eleverne i samarbejde med UU. Kapaciteten i de 
enkelte tilbud fastsættes i løbet af foråret af ungdomsskolen. 
 
Efter fordelingen får alle elever og forældre besked om optagelse via e-
boks. Erfaringsmæssigt er der gennem hele foråret et meget stort arbejde 
med at omplacere og optage elever. Der er elever, der af faglige eller per-
sonlige grunde bliver vurderet til at skulle have en anden placering, og der 
er elever, der skal placeres, fordi de ikke har opnået karaktererne 02 i dansk 
og matematik, har fået afslag på gymnasial optagelse, efterskoler mv. Op-
tag og fordeling af elever er en proces, som løber hele foråret og fortsætter 
det meste af skoleåret, da der er løbende optag og udslusning af elever gen-
nem året.  
 
VIDERE PROCES 
Ungdomsskolen orienterer bestyrelsen om kapacitet og optag i 10. klasse-
tilbuddene på bestyrelsesmødet i maj måned 2017. 
 
 
5. Orientering om budget - og regnskabsudvikling 2016 og 

godkendelse af forslag til principper for fordeling af 
budget 2017 

 
Med denne indstilling redegør ungdomsskolen for det forventede årsregn-
skab for 2016 og fremlægger forslag til principper for fordeling af budget-
rammen 2017. 
 
Ungdomsskolen havde eftersendt et bilag omhandlende rammer og proces 
for strategiske effektiviseringer i 2017 og frem. 
 
INDSTILLING 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens forventede års-

regnskab 2016 til efterretning, 
 

2. at bestyrelsen godkender principperne for fordeling af budget 2017 og 
 

3. at bestyrelsen tager orientering om budget 2017 til efterretning. 
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BESLUTNING 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 
Formanden ønskede ført til protokols: 
 
1) Bestyrelsen bad Ditte Bergholdt Asmussen om at redegøre for effekti-

viseringerne i forbindelse med beslutningen om, at 10. klasserne orga-
niseres under ungdomsskolen. 

 
2) Bestyrelsen bad Jan Andreasen og Kim Brynaa om at overveje indkal-

delse til et ekstraordinært møde forud for de politiske behandlinger om 
budgettet for 2017. 

 
 
PROBLEMSTILLING 
Bestyrelsen tiltrådte på mødet den 16. marts 2016 forslag til fordeling af 
ungdomsskolens samlede budgetramme på 88.120.631 kr. I budgetrammen 
indgår budget til 10. klasse i 2016 baseret på elevtallet fra den 5. september 
2015 samt forventet overførsel af mindreforbruget fra 2015.  
 
Budgetrammen er i budgetudmeldinger fra forvaltningen, senest ultimo 
november 2016, tilført midler til dækning af fuld finansiering af Ungdoms-
skolens 8+9. klasse (Second Chance), nedjustering af fremskrivningen på 
lønudgifterne samt regulering af det samlede 10. klassebudget på i alt 
1.146.425 kr. Den aktuelle budgetramme er derfor på 89.267.056 kr. P.t. 
viser prognosen, at ungdomsskolen forventer et mindreforbrug i 2015 på 
ca. 2,1 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2,4 pct. af ungdomsskolens samlede 
budgetramme.  
 
Ungdomsskolen udarbejder hvert år principper, der ligger til grund for for-
slag til det efterfølgende års fordeling af budgetrammen. Et konkret forslag 
til budgetfordelingen forelægges bestyrelsen i marts 2017.  
 
 
LØSNING 
 
Forventet årsregnskab 2016 
Ved budgetudmeldingen for 2016 udgjorde ungdomsskolens ramme 
88.120.631 kr.  
 
Budgetrammen er efterfølgende blevet reguleret med følgende poster: 
 
Budgetudmelding 88.120.631 kr. 
Regulering af 10. klassebudgettet pr. 5.9.2016 -893.096 kr. 
Fuld finansiering af 8+9. klasse (Second Chance) 1.100.000 kr. 
Bevilling fra SOF til Ungeskolen i Valby 737.500 kr. 
Bevilling fra BUF Akademi til Cirkelprojektet 300.000 kr. 
Regulering af lønfremskrivningen -191.512 kr. 
Regulering af fleksjob 93.533 kr. 
I alt 89.267.056 kr. 
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Den samlede budgetramme udgør således aktuelt 89.267.056 kr. En kalkule 
over de samlede udgifter viser et forventet regnskab på i alt 87.141.745 kr. 
(bilag 1). 
 
På baggrund af prognosen på det forventede regnskab for 2016 vil ung-
domsskolen have en mindreforbrug på ca. 2,1 mio.kr. i 2016, hvilket er 
svarende til ca. 2,4 procent af den aktuelle budgetramme. Der kan komme 
både udgifter og indtægter i regnskab 2016, som pt. ikke er kendte af ung-
domsskolen. Regnskabet for 2016 bliver endeligt lukket i februar 2017 og 
bestyrelsen vil få det endelige regnskabsresultat forlagt på mødet i marts 
2017. 
 
De primære årsager til det forventede mindreforbrug i 2016 er følgende: 
 
 Midler som er afsat i 2016 til Cirkelprojektet, fælles kompetenceudvik-

lingsprojekt for lærerne, hvor ca. 0,9 mio. kr. skal overføres til 2017. 
 

 Tidligere usikkerhed om finansiering af 8+9. klasse (Second Chance), 
som har medført et mindreforbrug på ca. 1,1 mio.kr. 

 
Principper for fordeling af budgetrammen i 2017 
Forslag til fordeling af budgetrammen 2017 foretages med udgangspunkt i 
det overordnede princip, at fordelingen af budgetrammen skal understøtte 
ungdomsskolens tre hovedområder som tre økonomiske enheder. De tre 
hovedområder er 10.klasse, heltidsundervisning og almenundervisning. 

De foreslåede fælles principper er: 

 Centrale lønudgifter til ledelse, administration og pædagogisk med-
hjælp fastsættes på grundlag af konkrete beregninger 
 

 Decentrale lønudgifter til 10. klasse fastsættes efter det faktiske søgetal 
pr. 5.9.2015  

 
 Decentrale lønudgifter til heltidsundervisning fastsættes efter den lærer-

ressource, som er nødvendig for at drive det enkelte tilbud 
 
 Timepuljer til almen undervisning fastsættes med udgangspunkt i 2015-

niveau samt efter den enkelte almenafdelings andel (pct.) af den samle-
de målgruppe på grundlag af befolkningsprognosen pr. 1. januar 

 
 Der afsættes midler til en fællespulje til forsøg og udvikling, it-

koordinering, web-side, kommunikation, elevprogram, kompetenceud-
vikling for lærere, ledere og øvrige medarbejdere. I fællespuljen er ind-
arbejdet et beløb til ungdomsskolens aktivitetsmæssige fyrtårne og in-
ternationale elevudvekslinger 

 
Derudover er der principper, der gælder for driftsmidler til henholdsvis 
heltidsundervisningen og den almene undervisning. 
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Principperne for fordeling af driftsmidler i heltidsundervisningen: 
 Administrative pc’ere betales centralt, hvilket medfører en nedjustering 

af de decentrale budgetter. 
 Budgetmidlerne fordeles i forhold til antal elevpladser i den ordinære 

undervisning og værkstedsundervisning. 
 
Principperne for fordeling af driftsmidler i almenundervisningen: 
 Administrative pc’ere betales centralt, hvilket medfører en nedjustering 

af de decentrale budgetter. 
 ”Grundbevilling på budgetområde” fordeles ud fra procentfordeling af 

målgruppen. 
 Der gives en elevafhængig bevilling ud fra antal CPR-elever i den af-

sluttede sæson. 
 Der afsættes midler i en fælles pulje, som almenundervisningen kan 

søge om til udvikling af tilbud, som kræver en hurtig indsats. Tilsagn 
eller afslag gives inden for en uge. 
 

For begge områder gælder det, at: 
 Satserne vil blive reguleret i samme omfang som fremskrivningspro-

centen for driftsmidler, som ungdomsskolen får udmeldt fra forvaltnin-
gen. 

 Driftsmidlerne ville kunne blive udsat for besparelser, ligesom alle øv-
rige poster på ungdomsskolens ramme. 

 
Budget 2017 
Ungdomsskolen har p.t. ikke fået udmeldt en budgetramme for 2017 fra 
forvaltningen. 
 
Børne- og ungdomsforvaltningen har bedt ungdomsskolen om at finde for-
slag til effektiviseringer/besparelser i størrelsesorden af 2,7 mio.kr. Bag-
grunden for dette er effektiviseringsprogrammet 2015-2018, hvor ung-
domsskolen skulle finde 5,8 procent i effektiviseringer/besparelser, svaren-
de til ca. 4 mio.kr.  
I 2016 blev ungdomsskolens bevilling nedjusteret med 1,3 mio.kr.: 
 
 Almenundervisningen er pålagt en effektivisering på 900.000 kr., som 

skal modsvare en finansiering fra folkeskolerne på samarbejdet om 
Valgfag, Understøttende undervisning samt Lektiehjælp og Faglig for-
dybelse. Effektiviseringen er indregnet i budgetrammen til almenunder-
visning i budget 2016. 

 
 Administrationen er pålagt en effektivisering på 400.000 kr. svarende til 

1 årsværk. Ungdomsskolen har haft en dialog med forvaltningen, da det 
var en forudsætning for effektiviseringen, at forvaltningen fandt en loka-
tion, hvor administrationen kunne samles. Denne forudsætning er ikke 
blevet imødekommet. Effektiviseringen er indregnet i budgetrammen til 
administration i budget 2016. 

 
Der udestår derfor en effektivisering på ca. 2,7 mio.kr. Ungdomsskolen er i 
dialog med forvaltningen om hvordan denne effektivisering kan findes. 
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Bestyrelsen vil få forelagt de konkrete forslag til effektiviseringer på mødet 
i marts 2017 sammen med forslag til fordeling af budgetrammen for 2017. 
 
Fra budget 2017 og frem er der fundet en varig finansiering af ungdoms-
skolens 8+9. klasse (Second Chance) og ungdomsskolen er i proces med at 
få fuld kapacitetsudnyttelse i tilbuddet. 
 
 
Notat om effektiviseringer/besparelser i Københavns Kommunes Ung-
domsskole (KKU) som led i strategiske effektiviseringer 
 
Fagligt Center i Børne- og ungdomsforvaltningen (BUF) har anmodet ung-
domsskolen (KKU) om forslag til besparelser på 5,8 procent af 2014-
budgetrammen svarende til ca. 4 mio. kr.  
 
I forbindelse med budgettildelingen for 2015 er ungdomsskolens budget 
reduceret med allerede gennemførte effektiviseringer på 1,3 mio. kr., idet 
der er gennemført besparelser på 0,9 mio. kr. til almenundervisning under 
åben skole samt nedlæggelse af 1 administrativ stilling til 0,4 mio. kr. 
 
Ungdomsskolen gør opmærksom på, at KKU i 2015 har gennemført effek-
tiviseringer på 3 ledelsesårsværk svarende til 1,8 mio. kr., idet ungdoms-
skolen har nedlagt en lederstilling og har indfaset 10. klasserne i ungdoms-
skolen uden kompensation. BUF har indtil videre ikke accepteret at effekti-
viseringen på ledelse kan medregnes i allerede opnået effektiviseringer. 
Derfor står KKU overfor et effektiviseringskrav på 2,6 mio.kr. i 2017-2018. 
 
Det er hensigten at effektiviseringen, så vidt det er muligt, ikke rammer 
borgerrettede aktiviteter. På denne baggrund har BUF iværksat en undersø-
gelse for at vurdere, om der kan ske en samling af KKU’s aktiviteter på 
færre matrikler samt om der kan findes effektiviseringer i supporten af ker-
neopgaven, som fx kunne være administration, ledelse, huslejeudgifter etc. 
 
KKU er i dialog med forvaltningen om, hvordan der kan findes konkrete 
forslag til effektiviseringer, som skal forelægges Børne- og Ungeudvalget 
til drøftelse og beslutning på budgetseminaret i foråret 2017. 
 
KKU skal fremlægge konkrete forslag til effektiviseringer omkring den 20. 
januar 2017 overfor forvaltningen. 
 
 
6. Orientering om udviklingen i elevstatistik 2015-16 
 
Med denne indstilling orienterer ungdomsskolen bestyrelsen om udviklin-
gen i elevtallet i den samlede ungdomsskolevirksomhed.  
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INDSTILLING 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

 
BESLUTNING 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 
 
PROBLEMSTILLING 
Ungdomsskolen følger løbende udviklingen i elevtallet og udarbejder hvert 
år en samlet elevstatistik. Statistikken danner grundlag for indberetning om 
ungdomsskolevirksomheden til Undervisningsministeriet via Ungdomssko-
leforeningen. Ungdomsskolen opgør udviklingen i elevtallet i almenunder-
visningen og i heltidsundervisningen på de enkelte ungdomsskoleområder. 
De statistiske oplysninger giver et samlet billede af udviklingen i elevtallet 
i ungdomsskolen – både på et overordnet og decentralt plan.  
 
Eleverne i den almene undervisning opgøres via elevadministrationssyste-
met LARA, som stort set anvendes af alle ungdomsskoler i Danmark. Elev-
tallet for heltidsundervisningen opgøres via elevadministrationssystemet 
KMD-Elev. Oplysninger om udviklingen i det samlede elevtal i heltidsun-
dervisningen sker via løbende indberetninger fra de enkelte afdelinger til 
ungdomsskolens sekretariat (se bilag 2).   
 
 
LØSNING 
 
Udviklingen i elevtallet i den samlede ungdomsskolevirksomhed  
Indberetningen til Undervisningsministeriet skal indeholde oplysninger om 
elevtal for ungdomsskolevirksomheden i de enkelte kommuner fordelt på 
elever, køn, alder og fagkategorier for hhv. cpr-elever og holdelever. Antal-
let af CPR-elever viser, hvor mange unge (CPR-numre) der har været til-
meldt ungdomsskolen. Antallet af holdelever viser, hvor mange elever, der 
er tilmeldt på holdene. Hvis en elev er tilmeldt flere hold, vil eleven tælle 
én gang som cpr-elev og flere gange som holdelev. 
  
I 2015-16 har 6.051 unge mellem 10 og 18 år været tilmeldt ungdomssko-
lens almenundervisning mod 7.359 unge i 2014-15. Der er et fald på 1.308 
CPR-elever, svarende til 17,77 pct. Samtidigt har der været et fald i 
holdelever på 2.789 elever, svarende til 19,86 pct. 
 
 
Udviklingen i elevtallet i den almene undervisning 
Fra 2014-15 til 2015-16 er der følgende udvikling i elevtallet (samtlige 
tilmeldte og inklusive elever på ventelistehold):  
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 Skoleår 2014-15 2015-16 
  Cpr-elever Holdelever Cpr-elever Holdelever 
      
Ungdomsskolen Amager 1.827 2.625 1.350 1.933 
Ungdomsskolen Nørrebro/ 
Østerbro 

2.677 4.382 2.079 3.604 

10-12-årige på Indre Østerbro 317 564 343 656 
Færdselslære og knallertkøre-
kort 

213 359 180 300 

Ungdomsskolen Nord 1.915 2.833 1.783 2.579 
Ungdomsskolen Vesterbro/ 
Valby 

2.082 3.089 1.481 2.119 

Ungdomsskolen Vesterbro/ 
Valby - de københavnske 
specialskoler 

129 193 36 65 

I alt 
(9.160) 
7.359¹ 

 
14.045 

(7.252) 
6.051¹ 

 
11.256 

 
¹ Når CPR-eleverne opgøres på de enkelte afdelinger og lægges sammen, vil der opstå et 
højere samlet antal CPR-elever, end der reelt er, da elever kan gå på flere afdelinger i 
samme sæson (det tal ses i parentes). Det korrekte samlede antal CPR-elever fremkommer 
ved at lave et udtræk fra LARA for den samlede almen- undervisning, og altså ikke afde-
lingsvis. 
 
Tendenser 
Ungdomsskolen har konstateret et samlet fald i almenundervisningen på ca. 
17,7 procent fra sæson 2014-15 til sæson 2015-16. 
 
Den primære årsag til dette relative store fald i elevtallet skyldes, at ung-
domsskolen tilførte ekstraordinære midler til fritidsundervisningen i sæson 
2014-15, som gjorde det muligt at oprette flere hold og dermed tiltrække 
flere elever. Disse midler var ikke til rådighed i sæson 2015-16. 
 
Der har også været et fald i elevtallet til knallertundervisningen i sæson 
2015-16, som kan skyldes at Københavns Kommune har været nødsaget til 
at flytte knallertundervisningen fra Grønttorvet til den tidligere Bispebjerg 
Skole, da Grønttorvet blev solgt. 
 
Tendensen med at de enkelte elever i fritidsundervisningen tilmelder sig 
flere hold er fortsat gældende. I sæson 2015-16 har hver elev i gennemsnit 
tilmeldt sig 1,8 hold, hvilket er på samme niveau som tidligere år. 
 
Udviklingen i elevtallet for heltidsundervisning og 10. klasse 
Fra 2014-15 til 2015-16 er der følgende udvikling i elevtallet i 10. klasse: 
 
Skoleår 2014-15 2015-16 
 Kapacitet Elevtal Kapacitet Elevtal 
10. klasse på Amager 200 265 164 106 
10. Klasse på Østerbro 14 15 130 120 
10. Klasse på Vesterbro 0 0 174 119 
10. Klasse i Valby 0 0 122 86 
 
I alt 

 
214 

 
280 

 
590 

 
431 

Elevtallet opgøres som gennemstrømningstal. 



 
 

Side 15 af 27 
 

Fra 2014-15 til 2015-16 er der følgende udvikling i elevtallet i heltidsun-
dervisningen: 
 
Skoleår 2014-15 2015-16 
 Kapacitet Elevtal Kapacitet Elevtal 
Dagkursus 32 41 48 40 
10. Puls 16 14 16 17 
U-turn 12 10 12 18 
Spydspidsen 24 22 24 35 
Byhøjskolen 80 100 80 105 
Nye Veje 62 95 46 112 
Ungdomsskolen i Hindegade 140 219 140 164 
Ungdomsskolens 8+9. klasse Op til 78 77 Op til 78 65 
 
I alt 

 
444 

 
578 

 
444 

 
556 

Elevtallet opgøres som gennemstrømningstal. 
 
 
7. Kapacitetsudnyttelse i heltidsundervisningen og i 10. 

klasse samt udviklingen i elevtal i almenundervisningen 
 
I denne indstilling orienterer ungdomsskolen om udviklingen i elevtal og 
kapacitetsudnyttelse.  
 
INDSTILLING 
 
 
 

 
 
 
BESLUTNING 
Bestyrelsen godkendte indstillingen, idet ungdomsskolen på mødet i marts 
2017 fremlægger en indstilling om justering af kapaciteten på Ungdoms-
skolen i Hindegade (UIH). 
 
 
PROBLEMSTILLING 
På bestyrelsesmødet d. 28.9.2016 orienterede ungdomsskolen kort om op-
start og elevtal i det nye skoleår inden for heltidsundervisning, 10. klasse 
og almenundervisningen. Bestyrelsen opfordrede til, at ungdomsskolen på 
indeværende møde fremlægger tal, der belyser kapacitetsudnyttelse i hel-
tidsundervisningen og i 10. klasse samt tal, der belyser udviklingen i elevtal 
i almenundervisningen.  
 
 
 
 
 
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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LØSNING 
 
Heltidsundervisning  
Udviklingen i elevtal og kapacitetsudnyttelse i heltidsundervisningen i pe-
rioden frem til slutningen af november i skoleåret 2016-17 ser ud på føl-
gende vis: 
 
Afdeling Elevtal 5.9. Elevtal 

24.11. 
Kapacitet 

Byhøjskolen 64 62 80 
Dagkursus 35 46 48 
Nye Veje 23 41 46 
UIH 108 119 Op til 140 
Ungdomsskolens 8+9.kl. 45  57  Op til 78 
10. Puls 6  11 16 
I alt 228 323  Op til 410 

 
Heltidsundervisningen er en del af kommunens beredskab for unge mellem 
grundskole og ungdomsuddannelse. Det gælder fx unge, der er påbegyndt 
en ungdomsuddannelse og falder fra efter et par måneder eller unge, der 
ikke trives i grundskolens ældste klasser. Derfor er pladserne i afdelingerne 
sjældent fyldt op i begyndelsen af året, mens opgørelser ved skoleårets af-
slutning viser, at kapaciteten er blevet brugt. Dette fremgår af indstillingen 
til dagsordenspunkt 6 om elevstatistik, s. 3. 
 
Herudover gør følgende sig gældende vedrørende tallene overfor: 
 
På Byhøjskolen er der vigende søgning til det halvårlige skoletilbud Turbo, 
som er rettet mod unge, der er faldet fra en ungdomsuddannelse eller af 
anden årsag har brug for at tage en 10. klasseprøve på kort tid. Ungdoms-
skolen er sammen med UU i færd med at undersøge om dele af Turbo skal 
omlægges til en opnormering af et af Byhøjskolens andre skoletilbud. 
 
Som følge af beslutningen om permanent finansiering af Ungdomsskolens 
8.+9. klasse, er ungdomsskolen nu i gang med at opjustere for at genetable-
re den fulde kapacitet på op til 78 elever. Det nuværende lave elevtal skyl-
des, at ungdomsskolen har været i gang med at afvikle tilbuddet grundet 
den usikre finansiering. 
 
Ungdomsskolen i Hindegade modtager som noget nyt nu også nytilkomne 
unge, der har psykiatriske diagnoser, indlæringsmæssige vanskeligheder 
eller handicap. Som en konsekvens har ungdomsskolen omlagt en sprog-
klasse til en klasse for disse elever med et lavere elevtal. 
 
10. klasse 
Udviklingen i elevtal og kapacitetsudnyttelse i 10. klasse i perioden frem til 
slutningen af november i skoleåret 2016-17 ser ud på følgende vis: 
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Afdeling Elevtal 5.9. Elevtal 24.11. Kapacitet 
Amager 10. 129 129 166 
Ø10 127 121 120 
10. Vest  114 109 125 
I alt 370 359 411 

 
Ligesom i heltidsundervisningen modtager 10. klasseområdet løbende ele-
ver henover skoleåret og derfor ændrer tallene sig løbende. Området er ta-
xameterstyret og ungdomsskolen modtager alene finansiering for det antal 
elever, der er indskrevet pr. 5.9. Elever bosat i Københavns kommune har 
krav på en plads i 10. klasse, hvis de ønsker det. 
 
Ungdomsskolen bestræber sig på at imødekomme elevernes ønsker om 
linjer, og blandt andet derfor er der fortsat er plads i nogle afdelinger og en, 
hvor der er helt fyldt op.  
 
Almenområdet 
2 uger efter åbning for tilmelding til holdene i almenundervisningen var der 
3800 holdtilmeldinger. Det tilsvarende tal i 2015 var 4.255.  
 
Pr. 24. 11. ligger antallet på 8059 tilmeldte holdelever. Det er af systemtek-
niske årsager ikke muligt at trække tallet fra samme dato sidste år, men til 
en sammenligning var det samlede antal holdelever 11.256 i sæsonen 2015-
16.  
 
Det er ungdomsskolens forventning, at det samlede tal for denne sæson vil 
ende på nogenlunde det samme niveau som den seneste sæson. Det skyldes 
først og fremmest, at der fortsat er løbende tilgang af elever til eksisterende 
hold. Herudover opretter området nye hold på den anden side af jul, som 
også forventes at tiltrække elever, det gælder fx eksamenshold. Dertil 
kommer, at ungdomsskolen har indgået aftaler om en række nye hold i 
samarbejde med folkeskolerne, som bliver afviklet i foråret.  
 
Ca. 20 % af det nuværende antal holdelever går på hold, der afvikles i sam-
arbejde med folkeskolerne, det vil sige valgfagshold, understøttende under-
visning og lektiehjælp.  
 
 
8. Status for arbejdet med en lokalaftale om lærernes ar-

bejdstid 
 
Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Skolelederforening og Kø-
benhavns Lærerforening har indgået en lokalaftale om fleksibel arbejdstid 
for lærerne i folkeskolen. Aktuelt forhandler ungdomsskolen, Børne- og 
Ungdomsforvaltningen og Uddannelsesforbundet om en lignende aftale for 
lærere i ungdomsskolen. 
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INDSTILLING 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 
 
BESLUTNING 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 
 
PROBLEMSTILLING 
Lærernes arbejdstid er fastlagt i Lov 409 og OK15. Fortolkningen af lovens 
bestemmelser har været indarbejdet i et notat om fælles forståelse af ram-
merne for lærernes arbejdstid i ungdomsskolens heltidsundervisning og 10. 
klasse, som er udarbejdet i regi af ungdomsskolens LokalMED.  
 
Med afsæt i den lokalaftale om fleksibel arbejdstid for lærere i folkeskolen, 
som Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Skolelederforening og 
Københavns Lærerforening har indgået i oktober 2016, forhandler ung-
domsskolen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Uddannelsesforbundet 
om en lignende aftale tilpasset ungdomsskolens virkelighed, og som skal 
gøre administrationen af lærernes arbejdstid mere hensigtsmæssig, me-
ningsfuld og fleksibel. 
 
Parterne forventer, at en aftale om fleksibel arbejdstid for lærerne i ung-
domsskolen kan være klar inden jul 2016. 
 
 
LØSNING 
Et grundlæggende princip i aftalen for lærerne i folkeskolen er, at skolens 
ledelse skal sikre den nødvendige tid til forberedelse og efterbehandling af 
undervisningen. Ved tilrettelæggelsen af den enkelte lærers arbejdstid tages 
der først højde for elevernes læring, dernæst samarbejdet i arbejdsfælles-
skabet, inden der tages hensyn til den enkelte lærers mulighed for fleksibili-
tet, herunder muligheden for at læreren efter aftale med lederen kan forbe-
rede sig hjemme. Ungdomsskolen og Uddannelsesforbundet er enige om, at 
disse principper også skal lægges til grund for en aftale om fleksibel ar-
bejdstid for lærerne i ungdomsskolen.  
 
Herudover er der enighed om 
 
 LokalMED / TRIO fastlægger retningslinjer for fleksibiliteten i lærer-

nes arbejdstid 
 

 Skolens leder / afdelingsleder skal bestræbe sig på, at den enkelte læ-
rers tid til forberedelse og efterbehandling placeres i større blokke, og 
at der skal være en løbende dialog om den enkelte lærers mulighed for 
fleksibilitet 

 
 Der er ingen fast pulje til forberedelse / hjemmearbejde 
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 Skolens leder og TR skal indgå i dialog med en lærer, hvis der ikke 

kan gives mulighed for fleksibilitet 
 
Ungdomsskolen og Uddannelsesforbundet drøfter formuleringer om en 
større fleksibilitet i fordelingen af timer til den enkelte lærer hen over året, 
som tager hensyn til, at der kan forekomme store udsving i ungdomsskole-
lærernes arbejdstid. 
 
Det forventes, at en aftale om fleksibel arbejdstid for lærerne i ungdoms-
skolen kan være klar inden jul 2016. 
 
 
9. Status for procedurer ved ansættelse af undervisere til 

almenundervisningen 
 
På mødet den 28. september 2016 orienterede ungdomsskolen bestyrelsen 
om de personalejuridiske problematikker i rekrutteringen af undervisere i 
ungdomsskolens almenundervisning, som Koncernservice har rejst. Fagligt 
Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen, ungdomsskolen og kommunens 
Koncernservice er løbende i dialog om, hvordan ungdomsskolen kan over-
holde kommunens regler og procedurer ved ansættelser i tidsbegrænsede 
stillinger som timelærer i almenundervisningen. 
 
 
INDSTILLING 
 
 
 

 
 
BESLUTNING 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 
 
PROBLEMSTILLING 
Personalejura og Forhandling i Kommunens Koncernservice har i et notat 
fra september 2016 fremført en række kritikpunkter i ungdomsskolens re-
krutterings- og ansættelsespraksis i almenundervisningen. 
 
Det medgives i notatet, at ansættelse af lærere i ungdomsskolens almenun-
dervisning har et betragteligt volumen, og indebærer en væsentlig admini-
strativ byrde. Den administrative byrde undtager dog ikke ungdomsskolen 
fra at overholde gældende regler. Ungdomsskolen i er i dialog med Kon-
cernservice om en rekrutterings- og ansættelsespraksis, der ligger inden for 
gældende regelsæt. 
 
Særlig kravet om at ansættelser, der overstiger 5 måneder, skal slås op of-
fentligt, udgør en stor udfordring, hvorfor ungdomsskolen afventer behand-

Ungdomsskolen indstiller,  
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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ling i Borgerrepræsentationen forventeligt den 15. december 2016 om at 
gøre forsøg med frisættelser varige, herunder at ansættelse i tidsbegrænsede 
stillinger, som skal slås op, hæves til 12 måneder. 
 
 
LØSNING 
Lærerne i almenundervisningen er tidsbegrænset ansat hovedsageligt i pe-
rioden fra medio september til medio marts måned og fra august til medio 
maj i forløb under Åben Skole. 
 
Økonomiforvaltningen har over for forvaltningerne med cirkulære nr. 
5/2016 indskærpet, at forvandlingerne skal overholde de procedurer og 
regler ved ansættelser, som er besluttet af Borgerrepræsentationen og for-
valtningens Hoved-MED. Cirkulæret præciserer: 
 
 At medarbejderne skal medvirke i ansættelsesprocessen, og at der skal 

være ligelig kønsfordeling i ansættelsesudvalget. 

 
Ungdomsskolen tager kritikken fra Koncernservice til efterretning og har 
nu nedsat et permanent bedømmelsesudvalg bestående af en repræsentant 
for lederne, det administrative personale og en lærer, idet der tilstræbes en 
ligelig kønsfordeling. Bedømmelsesudvalget vurderer løbende ansøgninger 
med henblik på at indstille den mest kvalificerede ansøger til stilling som 
timelærer i almenundervisningen. Den ansættende instans er formelt ung-
domsskolechefen. I praksis er ansættelseskompetencen delegeret til områ-
delederen ved almenundervisningen. 
 
 At ansættelser, der overstiger 5 måneder, skal slås op offentligt.  

 
Det forventes, at Borgerrepræsentationen på et møde den 15. december 
2016 tager stilling til forslag om, at tidsbegrænsede stillinger, der overstiger 
5 måneders varighed, hæves fra 5 måneder til 12 måneder. Hvis forslaget 
vedtages, er ungdomsskolen fritaget fra krav om specifikke opslag til tids-
begrænsede stillinger som lærer i almenundervisningen. Ungdomsskolen 
afventer i givet fald kommunens bestemmelser om udmøntningen af be-
slutningen og er i dialog med Koncernservice om at tilrette praksis i over-
ensstemmelse med gældende regler og beslutninger. 
 
 At stillingsindhold skal offentliggøres på relevante elektroniske plat-

forme med præcis beskrivelse af stillingsindhold, løn- og arbejdsfor-

hold m.v. 

 
Ungdomsskolen tager kritikken fra Koncernservice til efterretning. Hvis 
Borgerrepræsentationen beslutter, at tidsbegrænsede stillinger under 12 
måneder ikke skal slås op, bortfalder kravet om stillingsbeskrivelser for 
ansøgninger om stilling som timelærer. Ungdomsskolen vil indrykke et 
open call på relevante elektroniske platforme med opfordring til, at interes-
serede kan rette henvendelse til ungdomsskolen. Af opslaget vil fremgå 
oplysninger om løn- og arbejdsforhold, og der henvises til de generelle be-
stemmelser om, at ungdomsskolen opfordrer alle uanset køn, etnicitet og 
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andre forhold til at tilkendegive interesse for ansættelse som timelærer i 
tidsbegrænsede stillinger. 
 
 At bedømmelsesudvalget skal indhente referencer forud for indstilling 

af kandidater til stillingen 

 
Dette sker i dag hvor det er muligt, men ikke systematisk, da det betyder et 
betydeligt ressourcetræk for bedømmelsesudvalget at skulle indhente refe-
rencer for op til 200 personer. Ungdomsskolen vil imidlertid opprioritere 
arbejdet med at indhente referencer som led i ansættelsen. 
 
 At ansøgere, der ikke kommer i betragtning, har krav på et svar på de-

res ansøgning ledsaget af en begrundelse 

 

Af det generelle open call vil det fremgå, at potentielt interesserede i stil-
linger som timelærer vil blive kontaktet, hvis deres profil er relevant. Ung-
domsskolen vil opprioritere arbejdet med at afgive svar til de potentielle 
ansøgere, som ikke kommer i betragtning til ansættelse. 
 
Andet 
Notatet fra Koncernservice udtrykker endvidere kritik af, at ungdomsskolen 
har bedt potentielle ansøgere om at udføre et stykke arbejde for kommunen 
ved at udarbejde en holdbeskrivelse i forbindelse med en påtænkt ansættel-
se. Udførelsen af arbejdet betragter Koncernservice som, at stillingen er 
tiltrådt, hvorefter en efterfølgende nedlæggelse af holdet nødvendigvis må 
betragtes som en afsked. En afsked er en forvaltningsretlig afgørelse, hvor-
efter der bl.a. skal ske partshøring. Udarbejdelsen af holdbeskrivelsen forud 
for et egentligt tilsagn om ansættelse medfører således brud på forvalt-
ningsretlige regler samt adskillige overenskomstbrud. 
 
Ungdomsskolen vil naturligvis fremover afstå fra at bede potentielle ansø-
gere om at udarbejde holdbeskrivelse og udføre arbejde for ungdomsskolen 
overhovedet forud for ansættelse. 
 
Opsummering 
Ungdomsskolens nuværende praksis er etableret for at sikre den mest kvali-
ficerede lærerstab og det bedst mulige tilbud for eleverne. Ovenfor er det 
beskrevet, hvordan ungdomsskolen følger op på den rejste kritik af rekrut-
terings- og ansættelsespraksis i almenundervisningen. 
 
 
VIDERE PROCES 
Ungdomsskolen afventer Borgerrepræsentationens behandling af frisættel-
sesforsøg, herunder forslag om, at stillingsopslag til tidsbegrænsede stillin-
ger på under 5 måneder udvides til 12 måneder. Ungdomsskolen er i god 
dialog med Koncernservice om håndteringen af de ansættelsesmæssige 
retningslinjer. 
 
 
 
 



 
 

Side 22 af 27 
 

10. Forslag til bestyrelsens mødeplan i 2017 
 
Bestyrelsen skal tage stilling til plan for ordinære møder i 2017. 
 
INDSTILLING 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender forslag til ordinære mødedatoer i 2016. 

 
 
BESLUTNING 
Bestyrelsen godkendte forslaget, idet møderne flyttes en time med start kl. 
16.00. 
 
 
PROBLEMSTILLING 
Efter Vedtægt for bestyrelsen ved Københavns Kommunes Ungdomsskole 
afholder bestyrelsen møde mindst 4 gange om året eller så ofte formanden 
eller 3 af medlemmerne finder det fornødent. 
 
Ungdomsskolen foreslår, at møderne som hidtil indledes med et tematisk 
punkt, som belyser en konkret ungdomsskoleaktivitet eller et aktuelt emne 
og gerne i et lærer- og elevperspektiv. Det foreslås, at møderne som ud-
gangspunkt er af 2 timers varighed, idet formanden på ad hoc basis kan 
beslutte at udvide mødet med maksimalt en time. 
 
Endvidere foreslås det, at møderne holdes på en adresse i tilknytning til det 
tematiske punkt, og at møderne som hovedregel holdes i forlængelse af 
undervisnings- og arbejdstid. 
 
Forslag til mødeplan er koordineret med plan for møder i Børne- og Ung-
domsudvalget. 
 
 
LØSNING 
Ungdomsskolen foreslår følgende ordinære mødeaktiviteter i 2016: 
 
Onsdag den 15. marts kl. 16.00-18.00 
Mandag den 15. maj kl. 16.00-18.00 
Onsdag den 27. september kl. 16.00-18.00 
Mandag den 18. december kl. 16.00-18.00 
 
 
11. Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter 
 
Under dette punkt har bestyrelsens elevrepræsentanter mulighed for at tage 
forskellige emner op. 
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INDSTILLING 
 
 
 

 
 
 
BESLUTNING 
Ingen. 
 
Mouni Hadj Abderrahmane opfordrede ungdomsskolen til at udbyde flere 
aktiviteter i action- og ekstremsport. 
 
I bestyrelsens vedtægt er det fastsat, at ungdomsskolens elever har to plad-
ser 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 bli-
ver taget op under dette punkt, men de kan eventuelt sættes på dagsordenen 
som beslutningspunkt på et senere møde. 
 
Elevrepræsentanter 
Elevrepræsentanterne i dette skoleår er Mouni Hadj Abderrahmane og Ja-
cob Emil Nielsen. Begge er valgt blandt eleverne på fritidsholdet Ungepa-
nelet i oktober måned. 
 
Ungepanelet er et fritidshold i ungdomsskolen, der samler elever, der øn-
sker at lære nyt om demokrati og medborgerskab. Holdet drøfter blandt 
andet i fællesskab emner, som de to elevrepræsentanter kan bringe til bords 
i ungdomsskolens bestyrelse. 
 
 
12. Meddelelser og orientering 

INDSTILLING 
 
 
 

 
 
 
BESLUTNING 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
 
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen drøfter de punkter, som elevrepræsentanterne præsente-

rer for bestyrelsen. 
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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1. Samarbejde om opfinderkonkurrence 
Massive vejbomme, der spærrer for kørsel ved rødt lys og et pointsystem, 
hvor du kan optjene sodavand ved at have mobilen slukket, når du kører bil. 
Ideerne var mange og opfindsomheden stor hos de 343 unge fra 6.-7. klasse, 
der deltog i lokalfinalen i opfinderkonkurrencen Projekt Edison om temaet 
Bedre og mere sikker trafik mandag d.14. november på Øster Farimagsgade 
Skole. Ungdomsskolen var samarbejdspartner ved lokalfinalen, der er arran-
geret af Fonden for Entreprenørskab.  
 
 
2. Kombineret Ungdomsuddannelse inviterede til Halloween 
Elever fra Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) slog d. 30. oktober 
dørene op til et Halloween-arrangement for børn på 10-13 år på Østerbro. 
Arrangementet bød på græskarudskæring, haunted house, zombieløb og 
meget mere. Det foregik på Gl. Kalkbrænderivej hos Ungdomsskolen 
Østerbro, som var samarbejdspartner i projektet. Organiseringen af even-
ten er en del af elevernes uddannelse, der inkluderer arbejder med kultur, 
turisme, service og event. Eleverne har blandt andet beskrevet aktiviteter-
ne, designet området og været i kontakt med mulige samarbejdspartnere og 
sponsorer. 
 
 
3. Projektansøgning om brug af virtuel praktik 
Amager 10. klasse er som repræsentant for Københavns Kommune med i 
en ansøgning om et projekt med titlen ”Virtuel praktik - et lærerkompeten-
ceudviklingsprojekt om digital scenariedidaktik”.  Projektet drejer sig 
blandt andet om at udvikle lærernes kompetencer til at facilitere elevernes 
arbejde i konkrete scenarier tæt knyttet til arbejdsliv gennem virtuelle pro-
cesser. Projektets fokus på skolefaglighed og professionsfaglighed passer 
direkte ind i ungdomsskolens fokus på uddannelse og job, og kommunen 
ser store fordele i at projektet har fokus på 10.klasse, hvor de fleste elever 
netop er i tvivl om fortsat uddannelse, jobmuligheder mv.  
 
Projektet er planlagt til at løbe over 2½ år.  København v/ Amager 10. ind-
går sammen med Bornholm som primære deltagere, og efter afprøvning dér 
skal projektet rulles ud i en mindre omfattende form i andre kommuner 
Professionshøjskolen Metropol står for projektet og ansøgning til 
A.P.Møller Fonden. Fonden forventer at give de første bevillinger i efter-
årets ansøgningsrunde i december 2016. 
 
 
4. Projekt om forebyggelse og håndtering af stress i ungdomsskolen  
Som et led i arbejdet med ungdomsskolens tværgående indsats for forebyg-
gelse og håndtering af stress i ungdomsskolen, har LokalMED-udvalget 
igangsat et projekt i samarbejde med Arbejdsmiljø København. Målet med 
projektet er at opbygge systematisk viden og kompetencer omkring stress-
forebyggelse og stresshåndtering, som et afsæt for at kunne skabe en egent-
lig stressforebyggende - og håndterende kultur i ungdomsskolen. 
 
Projektet inkluderer 



 
 

Side 25 af 27 
 

 Forløb med uddannelse af ledere i stresshåndtering, herunder hvordan 
man kan forebygge og spotte stress samt planlæge gode tilbageven-
dingsforløb  

 Forløb med Trioerne om viden om og forebyggelse af stress 
 Revidering af sygefraværspolitikken i ungdomsskolen samt udarbejdel-

se af en stresspolitik – i regi af LokalMED-udvalget 
 
Ved afslutning af projektet ved årsskiftet tager LokalMED-udvalget stilling 
til, hvordan ungdomsskolen arbejder videre med udviklingen af en stressfo-
rebyggende - og håndterende kultur. 
 
 
5. Læringslokomotiv i bevægelse 
Ungdomsskolen er blevet udvalgt til at tage del i projektet Læringslokomoti-
vet, der skal styrke faglige og sociale kompetencer hos udfordrede unge. 
Bestyrelsen godkendte ungdomsskolens deltagelse i projektet på møde d. 
28.9.2016. I et samarbejde med 19 andre kommuner og Ungdomsskolefor-
eningen er målet med Læringslokomotivet at gøre op mod 600 unge fra 
grundskolen uddannelsesparate gennem intensive læringsforløb i ungdoms-
skoleregi.  
 
I København bliver Læringslokomotivet afviklet som dagsforløb i tre uger 
for 20 elever i 7. og/eller 8. klasse. Her skal eleverne arbejde intensivt med 
færdigheder i dansk og matematik samt personlige karakterstyrker. Desuden 
bliver synlig læring, bevægelse og feedback centrale elementer i undervis-
ningen. Ungdomsskolen samarbejder bl.a. med Børne- og Ungdomsforvalt-
ningen, Ungdommens Uddannelsesvejledning, folkeskoler og Københav-
nerAkademiet omkring forløbene.  
 
Læringslokomotivet er støttet af Egmont Fonden og løber over en treårig 
periode. Skoleåret 2016/2017 bruges til udvikling af forløbene, uddannelse 
af medarbejdere og klargøring. De første intensive læringsforløb finder sted 
i efteråret 2017.  
 
 
6. Julefodbold 
Ungdomsskolen afholder samarbejde med foreningen Street Society to 
foldboldturneringer i juleferien. Den ene henvender sig til lokale unge og 
foregår på Tagensbo Skole kl.18-24 juleaften. Ungdomsskolen forventer, at 
der vil komme omkring 400 børn og unge, som ikke holder jul i traditionel 
forstand. Den anden er en bydækkende fodboldturnering, som foregår i 
juledagene i Nørrebrohallen og det forventes, at omkring 600 børn og unge 
vil deltage. 
 
7. Release-fest  
Forældre og venner var inviteret forbi til at høre numrene live og få et ek-
semplar af den helt nye LP, da ungdomsskoleholdet LP16 afholdte release-
fest for deres nye plade forrige lørdag.  Hen over foråret har de unge mødtes 
en gang om ugen for at skabe musik og grafisk udtryk til deres album, som er 
udkommet på både vinyl og på platformen SoundCloud. Release-festen fandt 
sted i ungdomsskolens villa på Gammel Kalkbrænderivej.  
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8. E2C Europe 
På generalforsamlingen i E2C Europe (Den Europæiske Forening for Second 
Chance skoler) i Chamberý (Frankrig) oktober 2016 blev ungdomsskolebe-
styrelsesformand, Jan Andreasen, genvalgt in absentia til kasserer i forenin-
gens bestyrelse. E2C Europe arbejder med elevudvekslinger, lærersamarbej-
de, udvikling af læringsmiljøer inddragelse af unge og bedre information til 
unge. Ungdomsskolen og erhvervsgrunduddannelsen (EGU) indgår i det 
pædagogiske arbejde. Aktuelt er 8 byer og 37 skoler medlem af foreningen. 
Arbejdet som foreningen kasserer varetages i praksis af ungdomsskolens 
administrationsleder. Københavns Kommune betaler et årligt kontingent på 
2.300€ for medlemskabet. Borgerrepræsentationen har på sit møde den 10. 
november 2016 godkendt, at Jan Andreasen udpeges som repræsentant for 
Københavns Kommune i indeværende funktionsperiode, der løber frem til 1. 
november 2017. 
 
 
9. Medarbejdertemadag lørdag den 28. januar 2017  
Ungdomsskolen afholder den årlige temadag for medarbejdere lørdag den 
28. januar 2017. Dagens tema er ungdomsskolens identitet anno 2017. Vi 
vil på dagen arbejde med en bottom-up proces, hvor medarbejdere med 
udgangspunkt i deres daglige erfaringer og faglighed får lejlighed til at give 
deres bidrag til den eller de grundfortællinger, der identificerer ungdoms-
skolen i dag. Dagen ligger i forlængelse af sidste års tema om ungdomssko-
lens kerneopgave og vil således munde ud i en konkretisering af vores ker-
neopgave(-r) og de værdier og visioner, der binder os sammen. 
 
 
10. Partnerskabsaftale med Sundheds- og omsorgsforvaltningen 
Ungdomsskolen har sammen med de københavnske ungdomsuddannelser 
indgået en gensidigt forpligtende partnerskabsaftale med Sundheds- og om-
sorgsforvaltningen. Partnerskabet har til formål at styrke arbejdet med at 
forbedre de unges trivsel og sundhed, så flest muligt gennemfører en ung-
domsuddannelse. Aftalen indgår som et vigtigt skridt i realiseringen af Kø-
benhavns Kommunes sundhedspolitik ”Nyd livet, københavner”, hvor der er 
fokus på at styrke unges psykiske robusthed, støtte dem i at drikke mindre 
alkohol og forebygge at de begynder at ryge eller at tage stoffer. Ungdoms-
skolen skal udarbejde to-årige handleplaner, der beskriver mål og indsatser, 
som skal bidrage til realiseringen af sundhedspolitikken. Ungdomsskolens 
indsatser understøttes af samarbejdet med psykologer (SUF) og misbrugs-
rådgivere (SOF) i ungdomsskolens afdelinger. 
 
 
11. Ungdomsskolens app ”Tabulex Elev” 
Ungdomsskolen lancerede i august måned appen ”Tabulex elev”, der skal 
gøre tilmeldingen til fritidshold nemmere fremover. Appen er udviklet af 
Tabulex og bruges - ud over hos Københavns ungdomsskole - også hos 
Aarhus, Helsingør og Egedal ungdomsskoler m.fl. Appen er blevet taget 
godt imod i København.  I alt har 5.072 personer registreret sig som bruge-
re ud af 7.343 brugere på landsplan, og den er pr. 1. december blevet an-
vendt 19.500 gange (antal sessioner). Til sammenligning har Helsingør 
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ungdomsskole – der ligger nr. to på listen over byer, hvor appen bliver mest 
anvendt – haft 1.847 sessioner.   
 
 
13. Eventuelt 
Intet til dette punkt. 
 
Stefan Ingerslev opfordrede ungdomsskolen til at udbyde fag i almenun-
dervisningen, som adresserer efterspørgslen efter IT-programmering- og 
softwareudvikling. 
 

 
   Jan Andreasen, 
   Bestyrelsesformand 
 
                                               / Kim Brynaa 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 
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Udviklingsplan for ungdomsskolen 2017-2020   
 
I denne indstilling orienterer ungdomsskolen om et igangværende arbejde, der skal 
føre til udarbejdelse af en udviklingsplan for ungdomsskolen frem mod 2020.  
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Lørdag den 28. januar 2017 var medarbejdere og ledere i ungdomsskolen samlet til 
den årlige temadag. Emnet for dagen havde i bred forstand fokus på ungdomsskolens 
kerneopgave og kernefortælling. Her fik medarbejderne med hjælp fra Dogmekom-
pagniet lejlighed til at give deres bidrag til en forståelse af ungdomsskolens identitet 
anno 2017 med udgangspunkt i deres daglige erfaringer og faglighed.   
 
Temadagen udgør første skridt på vejen til formulering af en kernefortælling om 
ungdomsskolen og udarbejdelse af en udviklingsplan frem mod 2020.  
 
Ungdomsskolen har bedt Dogmekompagniet om at facilitere en proces, der skal re-
sultere i en færdig udviklingsplan for ungdomsskolen som bredt inddrager de ansatte 
i processen. Udviklingsplanen skal være færdig i efteråret 2017. 
 
 
LØSNING 
 
Udviklingsplanen skal udstikke kursen for ungdomsskolens udvikling frem mod 
2020.  Målet er at udvikle en langsigtet plan på tværs af ungdomsskolens områder. 
Slutmålet er en skriftlig udviklingsplan, der klart og kortfattet præsenterer ungdoms-
skolens strategiske mål, handlinger og effekter.  
 
Det er ungdomsskolens ønske, at denne proces involverer både medarbejdere, ledelse 
og brugere for at bringe ejerskab til udviklingsplanen.   
 
Udviklingsplanen skal bl.a. indeholde: 
  
- Fælles mål og ambition på tværs af alle områder, der styrker ungdomsskolens 

kernefortælling  
 

- En omverdenanalyse, der kortlægger ungdomsskolens position blandt brugere og 
interessenter 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.   
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- Konkrete strategiske pejlemærker for de enkelte områder frem mod 2020  
  

- En handleplan med effekter: Med andre ord en operationalisering af pejlemærker-
ne, der kan bringe ungdomsskolen fra hensigt til handling 

 
Dogmekompagniet har på denne baggrund udarbejdet en procesplan i to dele: 
 
Del 1: Ungdomsskolens kernefortælling (forår 2017) 
Ungdomsskolens kernefortælling er afsæt for udviklingsplanen. Kernefortællingen 
skal fremhæve ungdomsskolens styrke og værdi på tværs af områderne. Arbejdet 
med kernefortællingen danner afsæt for en konkret operationaliserings- og optime-
ringsproces i en fremtidig udviklingsplan- Det danner ligeledes grundlag for udvik-
ling strategisk planlægning af kommunikationsindsatsen.     
 
Målet er at tydeliggøre de fire centrale dimensioner: ambition, målgruppe, værdi og 
tilgang. Denne fase involverer materialet fra temadagen, interviews med lærere og 
elever samt en ledelsesworkshop, der tydeliggør den fælles ambition.      
 
På baggrund af dette formuleres kernefortællingen i en kort skriftlig fremstilling, 
som efterfølgende kvalificeres og konkretiseres af ungdomsskolens interessenter.  
 
Del 2: Fra fortælling til færdig udviklingsplan (sensommer/efterår 2017)  
Formuleringen af udviklingsplanen skal bringe ungdomsskolen fra hensigt til hand-
ling.  
 
Med udgangspunkt i kernefortællingen afvikler Dogmekompagniet workshops med 
ledergruppen. Disse workshops har til formål at formulere ambitioner og mål og 
grundlaget for udviklingsplanen og fastsætte strategiske mål og pejlemærker.  
 
 På baggrund af disse workshops skal ungdomsskolens mål, handlinger og effekter 
formuleres. Denne del vil være medarbejderorienteret og have til formål at generere 
konkrete inputs til udviklingsplanens handlepunkter og effekter.    
 
Dogmekompagniet udarbejder et manus til udviklingsplanen. Den endelige udvik-
lingsplan forventes færdig i løbet af oktober 2017 og vil blive præsenteret på besty-
relsesmødet i december 2017.     
 
Forankring 
I forlængelse af ovenstående proces vil ungdomsskolen forankre kernefortælling og 
udviklingsplan i organisationen via en række team-coaching sessioner med medar-
bejderne. Formålet er at skabe grundlaget for operationalisering af udviklingsplanen 
samt at sikre ejerskab og engagement blandt medarbejderne.      
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VIDERE PROCES 
  
Ungdomsskolen forventer at kunne præsentere et færdigt oplæg til ungdomsskolens 
kernefortælling på bestyrelsesmødet i maj måned. Her vil bestyrelsen ligeledes blive 
orienteret om det videre arbejde med udviklingsplanen. 
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Status for de strategiske effektiviseringer 2015-2018 herunder forslag om 
samlokalisering 
 
Som et led i effektiviseringsstrategien skal ungdomsskolen i perioden 2015-18 
finde besparelser på 5,8 procent af 2014-budgetrammen, svarende til ca. 4 mio. 
kr. Ungdomsskolen har allerede gennemført effektiviseringer i 2015-2016 på 
1,8 mio. kr. Børne- og Ungdomsforvaltningen er i gang med at undersøge mu-
ligheder for at finde de resterende effektiviseringer ved at samlokalisere dele af 
ungdomsskolens virksomhed i andre lejemål under Børne – og Ungdomsfor-
valtningen. 
 
INDSTILLING 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Som et led i effektiviseringsstrategien skal ungdomsskolen i perioden 2015-18 
finde besparelser på 5,8 procent af 2014-budgetrammen, svarende til ca. 4 mio. 
kr.  
 
I forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2015 blev 
ungdomsskolen pålagt to effektiviseringer på i alt ca. 1,3 mio.kr.: Besparelser 
på 0,9 mio. kr. til almenundervisning under åben skole samt nedlæggelse af 1 
administrativ stilling til 0,4 mio. kr. I løbet af 2016 har ungdomsskolen i sam-
arbejde med Fagligt Center fundet yderligere effektiviseringer på ca. 0,6 
mio.kr. gennem omlægning af IT-funktioner og systemejerskab. 
 
Ungdomsskolen har altså effektiviseret for 1,9 mio. ud af 4 mio. kr., og der 
udestår effektiviseringer/besparelser på ca. 2,1 mio. kr. Fagligt Center har 
igangsat en undersøgelse af, om midlerne kan findes i ungdomsskolens udgifter 
til husleje gennem samlokalisering af dele af ungdomsskolens virksomhed i 
andre lejemål under Børne- og Ungdomsforvaltningen.  
 
 
LØSNING 
 
Med afsæt i den politiske beslutning om, at effektiviseringer/besparelser pri-
mært skal findes ved at reducere udgifter til husleje arbejder Børne- og Ung-
domsforvaltningen med følgende forslag: 
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1. Flytning af ungdomsskolens sekretariat fra 4.sal i Fredericiagade 39 til 
Ungdommens Uddannelsesvejledning, København (UU) på adressen Kors-
gade 30 samt flytning af fritidsundervisningens ledelse fra den tidligere 
skolebetjentbolig på Hovmestervej til UU, København i Korsgade. Den 
forventede besparelse er kr. 600.000 ved genudlejning af arealet, som for-
deles ligeligt mellem UU og ungdomsskolen. 

 
2. Flytning af Byhøjskolen på Kapelvej til ungdomsklublokaler + flytning af 

fritidsundervisning fra samme sted til lokaler på folkeskoler. Forventet be-
sparelse: 1,4 mio.kr. 
 

3. Flytning af undervisningstilbuddet Nye Veje på adressen Gammel Kalk-
brænderi Vej til ungdomsklublokaler + flytning af fritidsundervisning fra 
samme sted til lokaler på folkeskoler. Forventet besparelse: 0,4 mio.kr. 
 

Ad. 1: 
For at få plads til ungdomsskolens medarbejdere i Korsgade skal der ske en 
ombygning af lokalerne. Som et led i undersøgelserne har Fagligt Center derfor 
haft et arkitektfirma til at vurdere muligheden. Det er arkitektfirmaets vurde-
ring, at Korsgade kan rumme medarbejderne fra ungdomsskolen, og at et eksi-
sterende ventilationsanlæg kan bringes til at fungere, så problemer med luft-
kvaliteten kan løses. På baggrund af arkitekternes vurdering har Fagligt Center 
besluttet at gå videre med at konkretisere forslaget.  
 
Arkitektfirmaet estimerer omkostningerne til en samlokalisering til i alt kr. 
2.936.000. Forslaget har været fremlagt som en business case på Børne- og 
Ungdomsudvalgets budgetseminar i februar 2017. 
 
Ad. 2 og 3: 
Fagligt Center er i samspil med ungdomsskolen i færd med at undersøge alter-
native placeringer af heltidsundervisning og fritidsundervisningen på Gl. Kalk-
brænderivej og Kapelvej. Der foregår pt. i samarbejde med BUF-områderne en 
afsøgning af hvilke klubfaciliteter, der har den nødvendige størrelse til at huse 
heltidstilbuddene. 
 
Forvaltningen forventer at fremlægge en business case med tilknyttet investe-
ring på disse samlokaliseringer til behandling i Børne- og Ungdomsudvalgets 
møde 7. juni med henblik på at forslaget kan indgå i budgetforhandlingerne. 
 
Andre forslag 
Udover de forslag, som undersøges af Fagligt Center, har ungdomsskolen ud-
arbejdet en række forslag til effektiviseringer/besparelser som supplement eller 
alternativ til ovenstående for at kunne realisere de nødvendige effektiviserin-
ger. Forslagene har været forelagt ungdomsskolens LokalMED. De er beskre-
vet under dagsordenens punkt 7. 
 
BILAG 
Ingen. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

 J.nr. 2017.0-0. Møde den 15.03.17. Dagsordenens pkt. 7 
 
Forslag til fordeling af ungdomsskolens budgetramme 2017 
 
Med denne indstilling redegør ungdomsskolen for forslag til fordeling af budgetrammen 
for 2017. 
  
INDSTILLING 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender forslag til fordeling af ungdomsskolens budgetramme for 

2017, som det fremgår af bilaget Ungdomsskolen - virksomhed og budget 2017, 
 
2. at bestyrelsen tager orienteringen om effektiviseringer/besparelser til efterretning, 
 
3. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens regnskab 2016 til efterret-

ning. 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Ungdomsskolebestyrelsen har kompetence til at fastlægge indhold og omfang indenfor 
den tildelte beløbsramme. Indstillingens forslag til fordelingen af rammen sker ud fra de 
vedtagne mål og rammer for ungdomsskolens virksomhed.  
 
I 2017 er ungdomsskolens budgetramme på 87.065.487 kr. inklusive budget til 10. klas-
se. Rammen forventes tilført 1.181.922 kr. i overførte midler fra 2016 (mindreforbrug). 
Den samlede budgetramme er derfor 88.247.409 kr. 
 
I forbindelse med Effektiviseringsstrategien 2015-2018 udestår der ca. 2,1 mio. kr. som 
skal findes i ungdomsskolens samlede bevilling. 
 
Ungdomsskolen har afsluttet 2016-regnskabet med et mindreforbrug på ca. 1,1 mio.kr. 
svarende til ca. 1,3 procent af den samlede ramme. 
 
LØSNING 
 
Generelle bemærkninger til forslag til fordeling af budgetramme 2017 
Budgetrammen på 87.065.487 kr. forventes tilført 1.181.922 kr. i overførte midler fra 
2016. 
 
Fordeling af lønmidler 
Forslag til fordeling af budgetrammen 2017 tager udgangspunkt i principperne for for-
deling af lønmidler, som bestyrelsen vedtog i forbindelse med udmøntning af budget-
rammen for 2016. Principperne er beskrevet i afsnit 3.1 Principper for budgetfordelin-
gen i bilag 1. 
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Fordeling af driftsmidler 
Forslag til fordeling af budgetrammen 2017 tager udgangspunkt i principperne for for-
deling af driftsmidler, som bestyrelsen vedtog i forbindelse med udmøntning af budget-
rammen for 2016. Principperne er beskrevet i afsnit 3.1 Principper for budgetfordelin-
gen i bilag 1. 
 
Budgetramme til 10. klasse 
Ungdomsskolens budgetramme for 2017 er blevet tillagt 12/12 af budgetmidlerne for de 
kommunale 10. klasser. Budgetmidlerne er baseret på det faktiske elevtal i 10. klasse pr. 
5.9. 2016. Budgettet vil blive justeret på basis af det faktiske elevtal pr. 5.9.2017. 
 
Bevilling til Ungdomsskolens 8+9.klasse 
I forbindelse med udløb af ungdomsskolens midlertidige bevillinger til Ungdomssko-
lens 8+9. klasse, lykkedes det i 2016 for Børne- og Ungdomsudvalget at etablere en 
varig bevilling for det samlede tilbud.  
 
Dette betyder, at det samlede tilbud på 8+9. klassen nu er en del at ungdomsskolens 
samlede bevillingsudmelding. Dermed er der blevet etableret en budgetsikkerhed for 
tilbuddet til gavn for både elever, ansatte og den fortsatte udvikling af tilbuddet. 
 
 
Effektiviseringsstrategi 2015-2018 
På lige fod med de øvrige bydækkende institutioner har ungdomsskolen udarbejdet et 
katalog med forslag til Effektiviseringsstrategien 2015-2018. Effektiviseringsforslagene 
for 2015 skulle svare til 5,8 pct. af budgetrammen, svarende til ca. 4 mio.kr.. Kataloget 
blev indsendt til Børne- og Ungdomsforvaltningen, som bearbejdede samtlige forslag 
med henblik på politisk behandling på Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar 
2015. 
 
I forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2016 blev ungdoms-
skolen pålagt to effektiviseringer på i alt ca. 1,3 mio.kr. 
 
Effektiviseringerne skulle udmøntes på følgende områder: 

• Almenundervisningen blev pålagt en effektivisering på 900.000 kr., som skal 
modsvare en finansiering fra folkeskolerne på samarbejdet om Valgfag, Under-
støttende undervisning samt Lektiehjælp og Faglig fordybelse. Effektiviseringen 
blev indregnet i budgetrammen til almenundervisning i budget 2016. 

 
• Administrationen blev pålagt en effektivisering på 400.000 kr. svarende til 1 

årsværk. Ungdomsskolen havde en dialog med forvaltningen, da det var en for-
udsætning for effektiviseringen, at forvaltningen fandt en lokation, hvor admini-
strationen kunne samles. Denne forudsætning blev ikke blevet imødekommet. 
Effektiviseringen blev indregnet i budgetrammen til administration i budget 
2016. 
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Med effektiviseringer i 2016 på 1,3 mio. ud af de i alt 4 mio. kr. betyder det, at ung-
domsskolen fortsat skal finde effektiviseringer/besparelser for ca. 2,7 mio.kr. 
 
I løbet af 2016 har ungdomsskolen, i samarbejde med Fagligt Center i forvaltningen, 
fundet yderligere effektiviseringer på ca. 0,6 mio.kr. og derved udestår der en manglen-
de effektivisering/besparelse på ca. 2,1 mio.kr. 
 
Ungdomsskolen er i dialog med Fagligt Center i forvaltningen, hvordan disse effektivi-
seringer/besparelser kan findes. Forvaltningen er i gang med en undersøgelse af, om 
midlerne kan findes i ungdomsskolens udgifter til husleje. 
 
Udover de forslag som undersøges af Fagligt Center, har ungdomsskolen udarbejdet en 
række forslag til effektiviseringer/besparelser som supplement eller alternativ til oven-
stående for at kunne realisere de nødvendige effektiviseringer. Forslagene har været 
forelagt ungdomsskolens LokalMED. Forslagene er oplistet i nedenstående tabel. 
 
Forslag til effektiviseringer i ungdomsskolen 2017-2020: 
Taget - ledelse, kapacitetsopbygning Mio.kr. 
Forudsat samlokalisering af matrikler i 10. klasse 0,3 
Forudsat samlokalisering af matrikler i heltidsundervisningen 0,5 
Huset - undervisning/kerneopgaven   
Omlægning af undervisningstilbuddet Radio One Hour til Åben skole 0,5 
Udmøntning af rammebesparelse i almenundervisningen 0,4 
Fundament - ejendomsdrift, administration, IT   
Administrativ besparelse 0,2 
Udmøntning af besparelse til teknisk bistand til 10. klasse 0,2 
I alt 2,1 
 
Ungdomsskolen har tidligere gjort Effektiviseringsprogrammet i Børne- og Ungdoms-
forvaltningen opmærksom på at ungdomsskolen har indfaset 10. klasseopgaven inden 
for den samme ledelsesbemanding, hvilket ungdomsskolen mener, er en effektivisering 
svarende til ca. 1,2 mio. kr. 
 
Regnskab 2016 
Med en samlet budgetramme på 89.525.257 kr. og et endeligt regnskab på 88.358.413 
kr. har ungdomsskolen i 2016 et mindreforbrug på 1.181.922 kr. 
 
Den primære årsag til ungdomsskolens mindreforbrug i 2016, var usikkerheden om fi-
nansieringen til ungdomsskolens 8+9. klasse. I den situation valgte ungdomsskolen at 
begrænse optaget af nye elever, for at undgå at optage for mange, som der siden skulle 
findes alternative skoletilbud til fra 1. januar 2017, hvis tilbuddet ikke kunne fortsættes. 
Derfor blev den fulde kapacitet ikke brugt i 2016. Med etableringen af den varige bevil-
ling arbejder ungdomsskolen, i samarbejde med det særlige visitationsudvalg, på at øge 
optaget, op imod den fastsatte kapacitet på op til 78 elever.  
 
Herudover er der mer- og mindreforbrug på tværs af budgetområderne. 
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I 2016 oplevede ungdomsskolen et fald i søgning til 10. klasserne, hvilket medførte at 
ungdomsskolen måtte nedlægge 6 stillinger frem mod skoleåret 2016/2017. Efter iværk-
sættelsen af de påtænkte afskedigelser steg der en stigning i søgningen, og det blev mu-
ligt for ungdomsskolen at trække en af de påtænkte afskedigelser tilbage. Derved blev 
antallet af stillinger, der skulle nedlægges reduceret til 5 stillinger, hvoraf den ene stil-
ling var midlertidigt besat, så det var i alt 4 ansatte, der blev varslet afsked. Ud af disse 
4 viste det sig muligt at tilbyde de 3 anden beskæftigelse i Børne- og Ungdomsforvalt-
ningen. 
 
Da 10. klasse-bevillingen er baseret på det faktiske elevtal, monitorerer ungdomsskolen 
løbende om der er balance mellem den elevafhængige bevilling og lønudgifterne. 
 
VIDERE PROCES 
 
Forslaget til fordeling af ungdomsskolens budget har været drøftet i ungdomsskolens 
LokalMED på møde den 1. marts 2017. LokalMED inddrages løbende på møder i 2017 
om udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab. 
 
Ungdomsskolechefen er ansvarlig for, at Børne- og Ungdomsforvaltningen og ung-
domsskolens bestyrelse orienteres om udviklingen i ungdomsskolens budget og regn-
skab. Ungdomsskolechefen vil således orientere ungdomsskolebestyrelsen, hvis der sker 
væsentlige afvigelser i forholdet mellem budget og aktivitet. Se uddybning af ungdoms-
skolens løbende økonomistyring i afsnit 3.2 Økonomistyring i bilag 1. 
 
 
BILAG 
 
1. Ungdomsskolen – virksomhed og budget 2017 
2. Forslag til fordelingen af budgetrammen totalt og fordelt på budgetområder 
3. Regnskab 2016 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

 
Dato: 16.01.2017   Journalnr.: 2017.0-0 
 
 
 
UNGDOMSSKOLEN – VIRKSOMHED OG BUDGET 2017 
 
Ungdomsskolen udarbejder hvert år et notat om ungdomsskolens virksomhed og bud-
get. Formålet med notatet er at skabe gennemsigtighed i og forståelse for, hvordan ung-
domsskolen fordeler budgetrammen på de forskellige arbejdsfelter, hvordan ungdoms-
skolens økonomistyring fungerer, og hvilke økonomiske principper og forudsætninger, 
der udstikker rammerne for ungdomsskolens budgetlægning. 
 
Dette notat udgør beslutningsgrundlaget for ungdomsskolebestyrelsens opgave med at 
fordele budgettet. Notatet fungerer også som en slags operationel rettesnor for den lø-
bende økonomistyring. Med andre ord er notatet ungdomsskolens økonomiske slag- og 
køreplan for 2017. 
 
1. Ungdomsskolens arbejdsfelt og virksomhed 
 
1.1 Arbejdsfelt 

Ungdomsskolens samlede tilbud skal omfatte almen undervisning, prøveforberedende 
undervisning, specialundervisning og undervisning i dansk sprog og danske samfunds-
forhold særlig tilrettelagt for indvandrere. Herudover kan tilbuddet omfatte undervis-
ning i færdselslære og knallertkørsel, heltidsundervisning, andre aktiviteter som kan 
indgå i kommunens samlede ungdomspolitik, undervisning i dansk som andetsprog for 
udlændinge mellem 18 og 25 år samt klub- og anden fritidsvirksomhed/andre fritidstil-
bud. Ungdomsskolen i København varetager alle fornævnte områder bortset fra dansk 
som andetsprog for 18 til 25-årige og klubvirksomhed.  
 
1.2 Organisation og struktur 

Ungdomsskolen er en rammestyret virksomhed forankret i Børne- og Ungdomsforvalt-
ningens fagkontor Fagligt Center. Det er ungdomsskolens bestyrelse, der fastlægger de 
overordnede principper for ungdomsskolens virksomhed og udmønter skolens budget. 
 
Den organisatoriske opbygning af ungdomsskolen er fastsat af Borgerrepræsentationen i 
september 2015 med vedtagelsen af Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskole-

virksomhed. Ungdomsskolens virksomhed er organiseret som én skole med én bestyrel-
se, én ledelse og decentral opgavevaretagelse. Ungdomsskolens opgaver er organiseret i 
et fælles sekretariat samt i tre ungdomsskoleområder, 1) Almenundervisning, 2) Hel-
tidsundervisning 3) og 10. klasse. 
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2. Elevoptag og elevgrundlag 
 
Tabellen herunder viser, hvor mange unge der er i ungdomsskolens målgruppe, og hvor 
mange elever der er tilmeldt ungdomsskolens tilbud. Eleverne er opdelt i CPR-elever og 
holdelever (opgjort pr. skoleår). Målgruppen 13-17-årige er pr. 1. januar 2017 24.527 
unge. Udviklingen i de statistiske oplysninger viser følgende: 
 
 2013 2014 2015 2016 
Antal unge i målgruppen 13-17-årige 20.865 21.023 21.630 22.043 
CPR-elever i almenundervisning 5.701 6.186 7.359 6.051 
Holdelever i almenundervisning 12.460 12.828 14.045 11.233 
CPR-elever i almen i pct. af målgruppen 27,3 29,4 34,0 27,5 
Elever i heltidsundervisning 583 666 615 556 
Elever i heltidsundervisning i pct.  3,9 4,3 2,8 2,5 
Elever i 10.klasse 230 247 252 431 
Elever i 10.klasse i pct. 1,1 1,2 1,2 2,0 
Elever i alt  6.514 7.099 8.226 7.037 

 
 
3. Budget og økonomi 
 
3.1. Principper for budgetfordelingen 

Ungdomsskolens bestyrelse fastlagde principperne for fordeling af budgetrammen 2017 
på mødet i december 2016. Principperne tager udgangspunkt i, at fordelingen af budget-
rammen skal understøtte ungdomsskolens tre hovedområder som tre økonomiske enhe-
der. De tre hovedområder er 10.klasse, heltidsundervisning og almenundervisning.  
 
De foreslåede fælles principper er: 
 Centrale lønudgifter til ledelse, administration og pædagogisk medhjælp fastsættes 

på grundlag af konkrete beregninger 
 Decentrale lønudgifter til 10.klasse fastsættes efter det faktiske søgetal pr. 5.9.2015  
 Decentrale lønudgifter til heltidsundervisning fastsættes efter den lærer-ressource 

som er nødvendig for at drive det enkelte tilbud 
 Timepuljer til almen undervisning fastsættes med udgangspunkt i 2015-niveau samt 

efter den enkelte almenafdelings andel (pct.) af den samlede målgruppe på grundlag 
af befolkningsprognosen pr. 1. januar 

 Der afsættes midler til en fællespulje til forsøg og udvikling, it-koordinering, web-
side, kommunikation, elevprogram, kompetenceudvikling for lærere, ledere og øvri-
ge medarbejdere. I fællespuljen vil der blive indarbejdet beløb til ungdomsskolens 
aktivitetsmæssige fyrtårne og internationale elevudvekslinger 

 
 

Principper for fordeling af driftsmidler 

Principperne for fordeling af driftsmidler blev ændret i forbindelse med godkendelsen af 
budget 2012 og er videreført i de efterfølgende år og derved også gældende for 2017. 
 
Principper for fordeling af driftsmidler i heltidsundervisningen: 
 Administrative pc’ere betales centralt, hvilket medfører en nedjustering af de decen-

trale budgetter 
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 Budgetmidlerne fordeles i forhold til antal elevpladser i den ”almindelige” under-
visning og i værkstedsundervisningen 

 
Principper for fordeling af driftsmidler i almenundervisningen: 
 Administrative pc’ere betales centralt, hvilket medfører en nedjustering af de decen-

trale budgetter 
 ”Grundbevilling på budgetområde” fordeles ud fra procentfordeling af målgruppen 
 Der gives en elevafhængig bevilling ud fra antal CPR-elever i den afsluttede sæson 
 Der afsættes midler i en fælles pulje, som almenundervisningen kan søge om til ud-

vikling af tilbud, som kræver en hurtig indsats. Tilsagn eller afslag skal gives inden 
for en uge. 
 

For begge områder gælder det, at:  
1) Satserne vil blive reguleret i samme omfang som fremskrivningsprocenten for 

driftsmidler, som ungdomsskolen får udmeldt fra forvaltningen, og at  
  

2) driftsmidlerne ville kunne være udsat for besparelser, som/hvilket også gælder for 
alle øvrige poster på ungdomsskolens ramme. 

 

3.2  Økonomistyring 

Da det er bestyrelsen, der udmønter ungdomsskolens budget, holder ungdomsskolen 
løbende bestyrelsen orienteret om udviklingen i budget og regnskab ved årets fire besty-
relsesmøder. Indstillinger, økonomiske bilag og beslutningsreferater er tilgængelige på 
www.ungdomsskolen.kk.dk. 
 
Ungdomsskolen indberetter tre årlige regnskabsprognoser samt det endelige regnskab til 
forvaltningens fagkontor Administrativt Ressourcecenter. Ungdomsskolen har endvide-
re en løbende dialog med Administrativt Ressourcecenter om budget og faktiske udgif-
ter til husleje og afledte udgifter af de adresser, hvor ungdomsskolen har til huse. 
 
Udover de kvartalsvise møder i bestyrelsen og prognoser til forvaltningen følger ung-
domsskolens sekretariat udviklingen i forbruget på både lønkonti samt driftskonti hver 
måned for at sikre, at der ikke sker en utilsigtet anvendelse af budgetrammen. Endvidere 
afholder ungdomsskolens sekretariat kvartalsvise økonomimøder med ungdomsskolens 
undervisningstilbud. Disse møder har til formål at sikre en sund økonomi i de enkelte 
tilbud samt at sikre, at der er økonomisk grundlag for udviklingen af de enkelte tilbud. 
 
3.3 Økonomiske forudsætninger 

Budgetrammen for 2017 indeholder en lønfremskrivning på 2,03 pct. Den andel af bud-
getrammen, som vedrører drift, er fremskrevet med 0,55 pct.  
 
Udgangspunktet for lønfremskrivningen er den generelle fremskrivning på 2,16 pct., 
som er udmeldt af Kommunernes Landsforening. Der er indarbejdet en række besparel-
ser og effektiviseringer mv. i fremskrivningsprocenten på -0,13 pct. Udgangspunktet for 
fremskrivningen af driftsmidler er den generelle fremskrivning på 1,93 pct., som også er 
udmeldt af Kommunernes Landsforening. Der er indarbejdet en række besparelser og 
effektiviseringer mv. i fremskrivningsprocenten på -1,38 pct. 
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Det betyder, at ungdomsskolen har fået en fremskrivning på 2,03 pct. i lønnen samt en 
fremskrivning på 0,55 pct. i driften. Budgetrammen for 2017 er blevet justeret med ud-
gifter til husleje, der skal afregnes direkte med Københavns Ejendomme.  
 
3.4. Ungdomsskolens budgetramme for 2017 

Budgetrammen tilføres 1,1 mio.kr. i overførte midler fra 2016. Den væsentligste årsag 
til mindreforbruget var usikkerheden om finansieringen af ungdomsskolens 8+9. klasse 
(Second Chance). 
 
Budgetrammen forventes reguleret pr. 5. september 2017 på baggrund af det faktiske 
elevtal i 10. klasserne.  
 
Forslag til overordnet fordeling af ungdomsskolens samlede budget: 
 
AKTIVITETSOMRÅDER BUDGETFORDELING   PCT. AF TOTAL BEMÆRKNINGER 

 
Almenundervisning 9.221.655 10,5 Lønudgift til undervisning 
Heltidsundervisning 26.775.377 30,3 Lønudgift til undervisning 
10. klasse 13.312.115 15,1 Lønudgift til undervisning 
Fællespulje (se nedenfor) 1.986.883  2,2 Bufferpulje, udvikling m.v. 
Adm. og teknisk personale 8.488.880  9,6 Lønudgift 
It, særlig bistand og PM 2.782.183  3,2 Lønudgift 
Ledelse 8.376.958  9,5 Lønudgift 
Drift 16.121.436 18,3 Bygninger, uv-midler m.v. 
Mindreforbrug 2016 1.181.922 1,3 Fordeles i budget 2017 
I alt  88.247.409 100  

 
Ca. 30 pct. af det samlede budget anvendes til lønudgifter i heltidsundervisningen. Det 
betyder, at gennemsnitslønudgiften pr. elev i heltidsundervisningen er 48.157,15 kr. 
Ca. 15 pct. af det samlede budget anvendes til lønudgifter i 10.klasse, hvilket betyder en 
gennemsnitslønudgift pr. elev på 30.502,66 kr. 
Ca. 10 pct. anvendes til lønudgifter i den almene undervisning. Lønudgiften i den alme-
ne undervisning er således 1.523,99 kr. pr. CPR-elev eller 820,94 kr. pr. holdelev. 
 
Udmøntning af fællespulje 

I forslaget til budgetfordeling er der etableret en fællespulje, der disponeres således: 
 
OMRÅDE  KR. 
Forsøgs- og udviklingsarbejde 432.253 
Udvikling og koordinering af information og kommunikation  424.379 
Vårsalong, NUART og internationale elevudvekslinger 378.353 
Midler afsat til udmøntning af lønkorrektioner mm.  127.384 
Kompetenceudvikling og efteruddannelse af medarbejdere 420.541 
Bufferpulje 203.973 
I alt 1.986.883 
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4. Ungdomsskolens kerneområder og opgaver  
4.1. Almenundervisning 

Almenundervisningen er defineret ved kommunens forpligtelse til at etablere undervis-
ning i de emner, hvori de unge måtte ønske undervisning i deres fritid, og som er i over-
ensstemmelse med ungdomsskolens formål. De folkeoplysende nøglebegreber som fri-
villig deltagelse, frit emnevalg og frit lærervalg er således fortsat grundlaget for ung-
domsskolevirksomheden.  
 
Den almene undervisning omfatter undervisning og aktiviteter i eftermiddags- og aften-
timerne i en lang række fag. Sammensætningen af fagtilbuddene og fagenes tilrettelæg-
gelse sker primært på baggrund af ungdomsskolens værdigrundlag og de unges ønsker 
og behov. Men behovene for at understøtte en øget faglighed hos de unge, og behovene 
for at stille rammer til rådighed for at de unges egen kultur kan udvikles og afprøves 
(herunder arbejdet med unges indflydelse og demokrati), er også væsentlige faktorer, 
der indgår i tilrettelæggelsen.  
 
Fagudbuddet udgøres af boglige fag, kreative fag og de fritidsprægede fag. Kategorierne 
i de boglige fag er sprog og eksamensfag, der kan afsluttes med folkeskolens afgangs-
prøver, it og medier og naturvidenskab. De kreative fag omfatter blandt andet syning og 
design, musik, drama og teater og billedkunst. I de fritidsprægede fag er kategorierne 
blandt andet sport, actionfag (fx gokart, stunt og vægklatring), tematiserede kurser mv.  
Endvidere tilbydes bydækkende specialundervisning for unge på de københavnske spe-
cialskoler, undervisning i færdselslære og knallertkørsel og radioproduktion ved Ra-
dio1Hour, der tilbydes som et ugekursus til folkeskolernes 8.-10. klasser. 
 

Fordeling af budgetrammen til almenundervisningen 

I nedenstående tabel ses fordelingen af budgetrammen for den almene undervisning. 
FORDELING  TIMER KR. 
 
Ungdomsskolens fritids- og almenundervisning 20.311 7.692.154 
   
10-12-årige på Østerbro 1.166 441.951 
   
Knallertundervisning 609 230.990 
   
Radio1Hour (beregnede undervisningstimer) 1.000 378.674 
   
Prøveforberedelse enkeltfag 1.026 388.519 
   
Reserveret fra demografimidler til fordeling 235 89.367 
I alt (undervisningstimer) 24.347 9.221.655 

 
Herudover gives der ekstra: 1) 32.497 kr. til pædagogisk medhjælp på knallertområdet 
til hjælp for ledelsen. 
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Budgetfordelingen mellem de lokale ungdomsskoler baseres på det faktiske elevgrund-
lag pr. 1. januar 2017. Ungdomsskolen har valgt, at fordele budgetrammen til fritids- og 
almenundervisning som et samlet område og derved afvige fra en distriksopdeling. 
 

Elever fordelt pr. område i almenundervisningen 

I nedenstående tabel ses antal elever fordelt pr. område i almenundervisningen. 
 2013 2014 2015 2016 
Ungdomsskolen Amager 1381 1.536 1.827 1.350 
Ungdomsskolen Nørrebro/Østerbro 1974 2.304 2.677 2.079 
- 10-12-årige på Østerbro 461 350 317 343 
Ungdomsskolen Vesterbro/Valby 1120 1.219 2.082 1.481 
- Bydækkende: De københavnske specialskoler  37 129 36 
Ungdomsskolen Nord 1876 1.657 1.915 1.783 
- Bydækkende: knallertundervisning 287 216 213 180 
I alt 7.099 7.319 9.160 7.252 

 
Undervisningstilbud for de 10-12-årige på Indre Østerbro 

Ungdomsskolen har fået tilført en særskilt ramme på 287.070 kr. i 2003 til almen un-
dervisning til 10-12-årige. Herudover finansierede ungdomsskolen yderligere 125.000 
kr. fra demografireguleringen i 2003. Midlerne er en del af ungdomsskolens samlede 
budgetramme. Helårsudgiften er på kr. 441.951 i 2017. Beløbet finansierer 25-30 hold 
for 20 pct. af målgruppen af 1.166 10-12-årige af hovedsagligt 2 timers varighed om 
ugen med hold på 12-24 elever i 23 uger. 
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4.2 Heltidsundervisning 

Heltidsundervisningen i ungdomsskolen er defineret i bekendtgørelsen om ungdoms-
skolens virksomhed. Heltidsundervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskolen. I bekendtgørelsen præciseres det, at undervisningen i de enkelte 
fag, som kan afsluttes med folkeskolens afgangsprøve eller folkeskolens 10.klasseprøve, 
skal opfylde kravene i bekendtgørelsen om folkeskolens afsluttende prøver. Heltidsun-
dervisningen skal imødekomme de unge, der ikke profiterer af folkeskolens undervis-
ning eller er faldet fra en ungdomsuddannelse, fordi de ikke er tilstrækkeligt afklarede 
om egne ønsker og muligheder.  Aktiviteterne i heltidsundervisningen indgår som et led 
i indsatsen for, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Målgruppen er unge, 
som efter grundskolen mangler faglige, sociale og personlige forudsætninger for at kun-
ne gennemføre en ungdomsuddannelse.  
 
Budgetramme for heltidsundervisningen: 
 
FORDELING KAPACI-

TET 
TIMER STILLIN-

GER 
KR. 

Byhøjskolen 80 18.932 9,84 5.417.426 
Dagkursus 48 10.947 5,69 3.131.942 
Ungeskolen i Valby  3.367 1,75 962.582 
10.Puls 16 4.810 2,50 1.374.326 
Nye Veje 46 12.371 6,43 2.870.022 
Ungdomsskolens 8+9. klasse (særbevilling 
til second chance)  

Op til 76 17.854 9,28  5.664.942 

Ungdomsskolen i Hindegade  140 22.453 11,67 6.420.948 
- Spydspidsen (undervisning og drift) 24 1.654 0,86 474.013 
-   U-turn  12 1.596 0,83 459.176 
I alt 442 93.984 48,85 26.775.377 

 

4.3 Integrerede undervisnings- og vejledningsforløb 

Individuel og kollektiv vejledning af de unge har altid været og er fortsat et omdrej-
ningspunkt i heltidsundervisningen. Den helhedsorienterede vejledning er en integreret 
del af heltidsundervisningen og forankret i skolens pædagogiske miljø. Vejledere og 
lærere udarbejder sammen med eleverne en uddannelsesplan, som tager afsæt i den en-
kelte elevs kompetencer, interesser og liv. Vejledningens formål er at støtte eleven un-
dervejs i skoleforløbet og skabe retning i elevens livssituation og valg af videre uddan-
nelsesforløb.  
 
Ungdomsskolens vejledning er en del af det samlede vejledningssystem i Børne- og 
Ungdomsforvaltningen. Med etableringen af Ungdommens Uddannelsesvejledning 
(UU), København, blev det samtidigt besluttet, at opgaver med gennemførselsvejled-
ning i ungdomsskolens heltidsundervisning fortsat kunne varetages af ungdomsskolens 
vejledere. Vejledningen i ungdomsskolens heltidsundervisning varetages under ansvar 
overfor og i samarbejde med UU, København. 
 
 
 
 
 



Virksomhed og budget for Københavns Kommunes Ungdomsskole 2016 

Side 8 af 12 
 

 

I det følgende er der en beskrivelse af de enkelte undervisningstilbud. 
 
Byhøjskolen 

Byhøjskolen er et 10.-11. skoleår for 15-21-årige. Skolen har flere typer undervisnings-
tilbud med forskellige målgrupper: 
 
1. Tre kreative hovedfagsklasser: Kunst, Design og Musik. Eleverne undervises i 16 

lektioners obligatorisk hovedfagsundervisning med tilhørende 10. klasse prøvefor-
beredende undervisning i dansk, matematik og engelsk. I 10.-klassefagene niveau-
deles eleverne i forhold til deres behov. De kreative fag afsluttes med årsprøver. I 
hovedfagene er elevnormeringen en lærer til 8 elever.. På 10.-klassefagene er nor-
meringen en lærer til 12-15 elever, evt. kombineret med en støttelærer.. I alt 32 
elevpladser. 
 
Målgruppe: Eleverne er unge, der kan profitere af et skoleforløb med fokus på krea-
tive fag med henblik på at styrke en faglig læring samt personlig og social udvik-
ling. De unge repræsenterer en bred vifte af unge med forskellige forudsætninger 
og mål for videre uddannelse. De unge er karakteriseret ved en stor sårbarhed med 
baggrund i neurologiske diagnoser, psykiske sygdomme, personlige og sociale for-
udsætninger, indlæringsvanskeligheder af forskellig art. 

 
2. Basisklassen – selvudvikling og coaching: Prøveforberedende undervisning i dansk, 

matematik og engelsk. Undervisningen tager udgangspunkt i differentieret under-
visning med individuelle mål for den enkelte, men med vægt på læring i fællesska-
ber. Faglig, personlig og sociale kompetencer er ligeværdige udviklingskompeten-
cer. Der er 16 elever med et tolærersystem halvdelen af undervisningstiden. 

Målgruppe: Unge med behov for tæt voksenkontakt og med behov for og lyst til 
at lære og udvikle sig i fællesskaber. 
 

3. Uddannelse og Job: Prøveforberedende undervisning i dansk, matematik og engelsk 
i en klasse med 9 elever. Overordnet tema er Uddannelse og Job, hvor der er fokus 
på uddannelsessystemet, individuel uddannelsesvalg og planlægning, jobmarkedet 
og borgerfærdigheder. Målgruppen er unge, der har behov for tæt voksenkontakt i 
et lille fællesskab. 

 
4. Turboklassen: Et intensivt og opkvalificerende 20 ugers forløb med prøveforbere-

dende undervisning i dansk, engelsk og matematik med henblik på at opkvalificere 
til gymnasiale uddannelser. Der gennemføres to halvårlige forløb. 

 
Målgruppe: Unge, der enten ikke har været vurderet uddannelsesparate eller er 
droppet ud fra en ungdomsuddannelse. Der er 20 elever og et-lærersystem. 

 
Fælles for alle undervisningstilbud er, at Byhøjskolens undervisning bygger på aner-
kendende metoder i tilgangen til de unge med henblik på at skabe social inklusion og at 
styrke af de unges motivation til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse 
eller fortsætte i kvalificerende forløb 
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Kombineret UngdomsUddannelse (KUU) 
Kombineret ungdomsuddannelse er en 2 – årig praksisbaseret ungdomsuddannelse. Ud-
dannelsen er forankret i et regionalt institutionssamarbejde mellem blandt andet produk-
tionsskoler, VUC´er og Københavns Kommunes Ungdomsskole i Region Hovedstaden 
– Bornholm. Ungdomsskolen er værtsskole for temaet Service, turisme, kultur og fritid. 
Uddannelsen er taksameterfinansieret. 
 
KUU skal bidrage til, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, 
som giver grundlag for beskæftigelse på det lokale og regionale arbejdsmarked, og som 
tillige kan give grundlag for at fortsætte i kompetencegivende uddannelse. Obligatorisk 
indhold er tre fag udviklet til uddannelsen: samarbejdslære, erhvervslære, arbejdsplads-
lære samt dansk på D-niveau og andet fag på D niveau. Endvidere indgår der erhvervs-
træning. De studerendes løbende og individuelle læring dokumenteres i en portefolio. 
Uddannelsen afsluttes med en eksamen i præsentationsfolien. 
 
Ungdomsskolens KUU klasse er normeret til 15 elever pr. hold og pt. er der ca. 30 ele-
ver i tilbuddet. Næste optag er august 2017.  
 
Dagkursus 

Dagkursus er et bogligt tilbud til unge i København mellem 15 og 19 år, der gerne vil 
tage folkeskolens afgangsprøver eller 10.-klasseprøver. Undervisningen er prøveforbe-
redende. Det forventes, at eleverne efter et års undervisning vil være i stand til som mi-
nimum at aflægge folkeskolens afgangsprøver i dansk, engelsk og matematik.  
 
Eleverne er inddelt i tre klasser med hver 16 elever, og der er to lærere knyttet til klas-
sen. Der er obligatorisk undervisning i dansk, engelsk og matematik. Eleverne kan des-
uden vælge følgende fag: fransk, tysk, fysik-kemi, biologi, geografi, historie, kristen-
dom og samfundsfag. Alle fag er prøveforberedende. 
 
 
Målgruppen er:  
 15-19-årige ikke-undervisningspligtige unge  
 Unge, som har brug for et fagligt løft og afklaring  
 Unge, der har brug for ro og tid i undervisningen  
 Ønsker folkeskolens afgangsprøver eller 10.klasseprøver  
 
Eleverne er forskellige hvad angår social baggrund og fagligt niveau. Det er unge, som 
ikke er parate til at starte på eller gennemføre en ungdomsuddannelse, som har brug for 
ekstra tid i uddannelses- og vejledningsprocessen, og som har behov for et socialt unge-
netværk kombineret med en solid voksenkontakt. Fælles for alle elever på Dagkursus 
gælder det, at de har et ønske om at tage folkeskolens afgangsprøver eller 
10.klasseprøver for derefter at fortsætte i ungdomsuddannelse eller afklarende forløb.  
 
Nye Veje 

Nye Veje er et integreret undervisnings-, vejlednings- og afklaringsforløb af et halvt års 
varighed. Eleverne på Nye Veje er unge der har forladt folkeskolen eller en ungdoms-
uddannelse.  
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Målgruppen er unge mellem 15 og 21 år, der ikke evner at påbegynde en ungdomsud-
dannelse, og som ikke umiddelbart kan tage en erhvervsfaglig grunduddannelse, påbe-
gynde et produktionsskoleforløb eller starte på indgangsåret på den pædagogiske grund-
uddannelse. Fælles for målgruppen er mangelfulde personlige, sociale og/eller faglige 
kompetencer. Eleverne henvises fra lokalcentrene, jobcentret og UU København. Der er 
løbende optag. 
 
Ungdomsskolen i Hindegade  

Ungdomsskolen i Hindegade tilbyder undervisning til unge i alderen 16-18 (-24) år. 
Skolen henvender sig til tre forskellige typer af unge: 
 
1. Unge der ønsker at tage folkeskolens afgangsprøve  
2. Unge med anden etnisk baggrund end dansk, som ønsker intensiv danskundervisning 
3. Unge som ønsker at tage Danskuddannelsernes Prøve 1 eller 2 
 
På alle hold undervises der i dansk og matematik. Derudover tilbyder skolen niveaudelt 
undervisning i følgende valgfag: Engelsk, Fransk, Tysk, Fysik-kemi. Derudover har 
skolen lektiecafe to eftermiddage om ugen. Ungdomsskolen i Hindegade er en boglig 
heltidsskole, der har særlige kompetencer inden for intensiv danskundervisning. Skolens 
særkende er den individuelt tilpassede undervisning, der matcher den enkelte elevs ud-
dannelsesmæssige og sproglige behov.  
 
U-turn 

I samarbejde med Socialforvaltningen er der etableret  undervisning for unge misbruge-
re i dagbehandlingstilbuddet U-turn. Undervisningen kan føre frem til folkeskolens af-
gangsprøve eller 10.-klasseprøve i dansk engelsk og matematik.  
 
Spydspidsen 

I samarbejde med Socialforvaltningen har ungdomsskolen etableret undervisning for 
unge i Spydspidsen. Målgruppen er kriminalitetstruede unge. Målet er at få de unge i 
arbejde og give dem indsigt i arbejdsmarkedets vilkår og give dagligdagen et menings-
fyldt indhold. Ungdomsskolen varetager undervisning i dansk, engelsk og matematik 
med mulighed for at eleverne kan tage folkeskolens afgangsprøver.  
 
Ungdomsskolens 8+9. klasse (second chance) 

Ungdomsskolens 8+9. klasse er et tilbud til undervisningspligtige unge, der ikke profite-
rer af anden undervisning, og som har brug for en ny chance for at tilegne sig faglige, 
sociale og personlige kompetencer for at aflægge folkeskolens afgangsprøver.  
Målet er, at de unge modtager undervisning og tilbydes muligheden for at tage folkesko-
lens afgangsprøve. Subsidiært er det målet, at de unge udvikler deres faglige, sociale og 
personlige kompetencer, så de kan indgå i videre uddannelses- eller jobforløb. Der un-
dervises på prøveforberedende niveau i basisfagene dansk, matematik og engelsk.  
 
Målgruppe: Et fælles kendetegn for målgruppen er, at de har haft ringe udbytte af folke-
skolen. Derfor tilbyder Ungdomsskolens 8+9. klasse et alternativt skolemiljø.  
Den pædagogiske og didaktiske tilgang er bygget op på andre måder end i folkeskolen. 
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10. Puls 

10. Puls er et tilbud om 10. k.l til unge socialt marginaliserede og kriminalitetstruede 
unge. De unge er enten droppet ud af en ungdomsuddannelse eller har brug for et 10. kl. 
tilbud i et miljø der kan håndtere socialt og personligt udfordrede og udfordrende unge.  
Målet er at de bliver så dygtige, at de kan gennemføre FS10 i dansk, engelsk og mate-
matik og at de bliver uddannelsesparate til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Til-
buddet er fysisk placeret i et særligt miljø omkring Ressourcecenter Ydre Nørrebro. 
Udover de boglige fag består tilbuddet af en række fysiske og idrætsmæssige aktiviteter. 
Tilbuddet kan rumme op til 16 unge. Der er tilknyttet tre lærere til tilbuddet. 
 
Ungeskolen i Valby 

Ungeskolen i Valby er et tilbud som er etableret i samarbejde mellem Børne- og Ung-
domsforvaltningen, Københavns Kommunes Ungdomsskole, UU København, Henriks-
gården og Socialforvaltningen. 
Tilbuddet er for elever fra 7.-9. klasse, der har brug for at genvinde lysten til at gå i sko-
le. Undervisningen tager udgangspunkt i den unges ressourcer. Tilbuddet er et supple-
ment til elevernes folkeskole og har en varighed på 4-6 måneder. 
 
Formålet er at give den unge lyst og vilje til at genvinde troen på sig selv og fuldføre et 
uddannelsesforløb – enten på sin gamle skole eller i et nyt tilbud. 
 
Tilbuddet er finansieret via midler fra folkeskolerne i Valby, BUF-område Valby samt 
Socialforvaltningen. Ungdomsskolen står for ledelse samt personaleadministration. 
 

4.4 Kommunale 10. klasser i ungdomsskolen 
10. klasse er for elever, som efter grundskolen ikke er uddannelsesparat til den ønskede 
ungdomsuddannelse, og for elever som skal afklares i forhold til videre uddannelse. 
Alle 10. klasser i København er forberedende til en ungdomsuddannelse. 
Almen 10. klasse i ungdomsskolen udbydes efter folkeskoleloven i tre 10. klassecentre. 
Herudover har Københavns Kommune indgået kontrakt med 4 erhvervsskoler om tre 
former for 10.klassetilbud: 10. klasse efter folkeskoleloven, EUD10 og 20/20-forløb. 
 
 
Fælles for alle 10. klasser: 

Obligatoriske fag er dansk, engelsk og matematik. 
Tilbud om tysk/ fransk og fysik/kemi. 
Valgfag, som kan kvalificere forhold til den ungdomsuddannelse den unge gerne vil 
have og øvrige interesser og evner 
Obligatorisk brobygning til ungdomsuddannelserne, som planlægges i samarbejde med 
UU-vejleder og lærere 
 
10. klassecentret 10. Vest varetager den 2-årige Verdensklassen, som henvender sig til 
elever fra M3-klasser (modtageklasser i folkeskolen) har fokus på dansk som andet-
sprog. 
 
Endvidere er der en læseklasse tilknyttet 10. klasse Amager, hvor der bl.a. er en audio-
logopæd ansat, som varetager støtten til elever i læse-skrivevanskeligheder. Eleverne er 
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tilknyttet en linje på lige fod med alle andre elever, og har i den almindelige undervis-
ning særlig støtte og it-hjælpemidler stillet til rådighed af skolen. Udover den alminde-
lige undervisning kan eleverne deltage i lektiehjælp målrettet denne gruppe, og modta-
ger ekstra undervisning målrettet prøverne i maj/juni. 
 
Budgetramme for 10. klasse: 
 
FORDELING KAPACI-

TET 
TIMER STILLIN-

GER 
KR. 

10. klasse Amager 154 14.487 7,53 4.224.225 
- Læseklasserækken på 10. Klasse Amager 12 1.924 1,00 668.561 
10. klasse Østerbro 127 14.987 7,79 4.287.746 
10. klasse Vest 122 14.141 7,35 4.131.583 
I alt 415 45.538 23.67 13.410.141 

 
Kapaciteten i 10.klasse er fastsat i samarbejde med Fagligt Center i BUF. 



08-03-2017Forslag til fordeling af budgetrammen 2017

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

Ungdomsskole 2017 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2017 04.01.17 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere 8.376.958 9.226.790 0 6.806.209 189.512 936.522 0 0 936.522

Administrativ / teknisk personale 8.488.880 9.538.040 0 6.338.073 1.029.982 229.909 0 0 229.909

Heltidsundervisning - løn 25.812.795 24.924.778 0 8.728.463 4.416.281 0 0 0 0

10. klasse - løn 13.312.115 13.410.141 0 4.131.583 2.354.068 0 0 0 0

Almenundervisning - løn 9.221.655 9.542.523 0 9.221.655 1.324.724 0 0 0 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 2.782.183 2.775.281 0 2.774.857 0 8.326 0 0 8.326

Løn i alt 67.994.586 57.212.274 38.000.840 9.314.566 0 0 1.174.757

Bygninger 6.384.402 6.531.332 0 4.960.283 841.336 0 0 0 0

Bygning vedligeholdelse 920.521 915.519 0 609.610 90.183 0 0 0 0

Undervisn./Adm/personaleforanst 8.085.682 7.605.564 0 5.297.438 -2.205.095 0 0 0 0

Rådighedssum 111.876 111.284 0 95.260 0 0 0 0 0

Drift i alt 15.502.481 15.163.699 10.962.591 -1.273.576 0 0 0

Refusioner - indtægter 0 0 0 0 -9.000 0 0 0 0

budgettilpasning 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Henriksgården 962.582 1.000.435 0 962.582 1.358.444 0 0 0 962.582

Prøveforberedende 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fællespuljer 1.986.883 2.254.861 0 1.986.883 0 0 0 0 1.986.883

Prioteringsrummet 618.955 953.172 0 618.955 0 0 0 0 618.955

Over-/underskud 1.181.922 1.872.846 0 3.263.332 0 63.445 0 0 3.263.332

Besparelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nettoramme 88.247.409 78.457.287 55.795.183 9.390.435 63.445 0 0 8.006.509
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08-03-2017

KKU - Sekretariatet BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

. 2017 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2017 04.01.17 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventning MINDREFORBRUG

Ledere 3.703.658 3.342.643 3.703.658

Administrativ / teknisk personale 2.708.117 3.216.908 2.708.117

Heltidsundervisning - løn 0

10. klasse - løn 0

Almenundervisning - løn 89.367 87.589 89.367

Særlig bistand / pæd. medhj. 2.697.468 2.639.343 2.697.468

Løn i alt 9.198.610 9.286.483 9.198.610 0 0 0 0 0

Bygninger 1.754.617 1.754.617 1.754.617

Bygning vedligeholdelse 345.570 343.680 345.570

Undervisn./Adm/personaleforanst 1.775.826 1.151.796 1.775.826

Rådighedssum 53.720 53.427 53.720

Drift i alt 3.929.733 3.303.520 3.929.733 0 0 0 0 0

Refusioner - indtægter 0

Justering af reguleringsprocent 0

0

Demografi 0

Fællespuljer 1.986.883 2.254.861 1.986.883

Prioteringsrummet 618.955 953.172 618.955

Over-/underskud 2.963.554 1.621.549 2.963.554

Besparelse 0

Nettoramme 18.697.735 17.419.585 18.697.735 0 0 0 0 0
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10. Kl.   BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

. 2017 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2017 07.03.17 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventning MINDREFORBRUG

Ledere 886.120 996.297 0 576.952 189.512 299.431 0 0 299.431

Administrativ / teknisk personale 602.279 630.314 0 406.046 0 229.909 0 0 229.909

Heltidsundervisning - løn 0 0 0 0

10. klasse - løn 13.312.115 13.410.141 0 4.131.583 2.354.068 0 0 0 0

Almenundervisning - løn 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Løn i alt 13.312.115 13.410.141 0 4.131.583 2.543.580 529.340 0 0 0

Bygninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bygning vedligeholdelse 0 0 0 0 16.382 0 0 0 0

Undervisn./Adm/personaleforanst 2.170.175 2.336.063 0 570.368 -225.831 0 0 0 0

Rådighedssum 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Drift i alt 2.170.175 2.336.063 0 570.368 -209.450 0 0 0 0

Refusioner - indtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demografi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prioteringsrummet 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Over-/underskud -2.269.516 -1.566.771 0 396.365 0 396.365 0 0 0

Besparelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nettoramme 13.212.774 14.179.433 0 5.098.316 2.334.130 925.705 0 0 0



10. Kl.   BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

VNS 2017 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2017 07.03.17 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventning MINDREFORBRUG

Ledere 277.521 278.947 277.521 189.512

Administrativ / teknisk personale 176.137 178.507 176.137 0

Heltidsundervisning - løn 0 0

10. klasse - løn 4.131.583 3.882.825 4.131.583 701.105

Almenundervisning - løn 0 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 0 0 0

Løn i alt 4.131.583 3.882.825 0 4.131.583 890.617 0 0 0

Bygninger 0 0

Bygning vedligeholdelse 0 0

Undervisn./Adm/personaleforanst 570.368 582.374 570.368 -148.861

Rådighedssum 0 0

Drift i alt 570.368 582.374 0 570.368 -148.861 0 0 0 0

Refusioner - indtægter 0 0 0

0 0 0

0 0 0

Demografi 0 0 0

0 0 0

Prioteringsrummet 0 0 0

Over-/underskud 396.365 201.666 396.365 0 396.365

Besparelse 0 0 0

Nettoramme 5.098.316 4.666.865 0 5.098.316 741.756 396.365 0 0 0



10. Kl.   BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

. 2017 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2017 07.03.17 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventning MINDREFORBRUG

Ledere 309.168 293.263 0

Administrativ / teknisk personale 196.233 180.550 0

Heltidsundervisning - løn 0

10. klasse - løn 4.287.746 3.764.330 652.173

Almenundervisning - løn 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 0 0

Løn i alt 4.287.746 3.764.330 0 0 652.173 0 0 0

Bygninger 0

Bygning vedligeholdelse 2.332

Undervisn./Adm/personaleforanst 940.115 913.858 55.806

Rådighedssum 0

Drift i alt 940.115 913.858 0 0 58.138 0 0 0 0

Refusioner - indtægter 0 0 0

0 0 0

0 0 0

Demografi 0 0 0

0 0 0

Prioteringsrummet 0 0 0

Over-/underskud -69.676 -487.216 0

Besparelse 0 0 0

Nettoramme 5.158.185 4.190.972 0 0 710.311 0 0 0 0



10. Kl.   BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

. 2017 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2017 04.01.17 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventning MINDREFORBRUG

Ledere 136.391 0 0 0 0 0

Administrativ / teknisk personale 87.205 0 0 0 0 0

Heltidsundervisning - løn 0 0

10. klasse - løn 1.800.981

Almenundervisning - løn 0 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 0 0

Løn i alt 0 1.800.981 0 0 0 0 0 0

Bygninger 0 0

Bygning vedligeholdelse 0 0

Undervisn./Adm/personaleforanst 258.176

Rådighedssum 0 0

Drift i alt 0 258.176 0 0 0 0 0 0

Refusioner - indtægter 0 0

0 0

0 0

Demografi 0 0

0 0

Prioteringsrummet 0 0

Over-/underskud -2.040.932 214.137 0

Besparelse 0 0

Nettoramme -2.040.932 2.273.294 0 0 0 0 0 0



08-03-2017

10. Kl.  - Amager BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

. 2017 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2017 07.03.17 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventning MINDREFORBRUG

Ledere 299.431 287.696 299.431 0 299.431 0 299.431

Administrativ / teknisk personale 229.909 184.052 229.909 0 229.909 0 229.909

Heltidsundervisning - løn 0 0

10. klasse - løn 4.892.786 3.962.005 1.000.789

Almenundervisning - løn 0 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 0 0

Løn i alt 4.892.786 3.962.005 0 529.340 1.000.789 529.340 0 0

Bygninger 0 0

Bygning vedligeholdelse 14.050

Undervisn./Adm/personaleforanst 659.692 581.655 -132.777  

Rådighedssum 0

Drift i alt 659.692 581.655 0 0 -118.727 0 0 0 0

Refusioner - indtægter 0 0

0 0

0 0

Demografi 0 0

0 0

Prioteringsrummet 0 0

Over-/underskud -555.273 -1.495.358 0 0 0

Besparelse 0 0

Nettoramme 4.997.205 3.048.302 0 529.340 882.063 529.340 0 0 0
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Heltid BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

. 2017 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2017 07.03.17 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere 2.516.067 2.405.839 0 1.254.486 0 637.091 0 0 637.091

Administrativ / teknisk personale 3.080.734 2.902.942 0 1.126.160 830.356 0 0 0 0

Heltidsundervisning - løn 25.812.795 24.924.778 0 8.728.463 4.416.281 0 0 0 0

10. klasse - løn 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Almenundervisning - løn 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 22.978 75.426 0 15.652 0 8.326 0 0 8.326

Løn i alt 25.835.773 25.000.204 0 11.124.761 5.246.637 645.417 0 0 8.326

Bygninger 2.987.911 2.987.911 0 1.563.792 704.559 0 0 0 0

Bygning vedligeholdelse 501.269 498.530 0 190.358 55.981 0 0 0 0

Undervisn./Adm/personaleforanst 2.536.682 2.522.810 0 1.348.245 -2.478.064 0 0 0 0

Rådighedssum 24.924 24.789 0 8.308 0 0 0 0 0

Drift i alt 6.050.786 6.034.040 0 3.110.703 -1.717.524 0 0 0 0

Refusioner - indtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budgettilpasning 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prøveforberedende 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prioteringsrummet 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Over-/underskud -789.907 1.080.419 0 -1.374.378 0 -332.920 0 0 -366.871

Besparelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nettoramme 31.096.652 32.114.663 0 12.861.086 3.529.113 312.497 0 0 -358.545



08-03-2017

Dagkursus BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

. 2017 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2017 07.03.17 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere 625.560 618.980 0

Administrativ / teknisk personale 609.218 554.829 140.715

Heltidsundervisning - løn 3.131.942 2.320.877 609.694

10. klasse - løn 0

Almenundervisning - løn 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 7.326 7.181 0

Løn i alt 3.139.268 2.328.058 0 0 750.409 0 0 0

Bygninger 121.865

Bygning vedligeholdelse 62.460 62.119 2.826

Undervisn./Adm/personaleforanst 381.969 379.880 21.544

Rådighedssum 8.308 8.263 0

Drift i alt 452.737 450.262 0 0 146.236 0 0 0 0

Refusioner - indtægter 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Demografi 0 0 0 0

0 0 0 0

Prioteringsrummet 0 0 0 0

Over-/underskud -209.509 34.804 -209.509 0 -209.509 -209.509

Besparelse 0 0 0 0

Nettoramme 3.382.496 2.813.124 0 -209.509 896.644 -209.509 0 0 -209.509
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08-03-2017

Nye veje BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

. 2017 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2017 07.03.17 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere 0

Administrativ / teknisk personale 0

Heltidsundervisning - løn 2.870.022 3.466.759 519.411

10. klasse - løn 0 0 0 0

Almenundervisning - løn 0 0 0 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 53.883 0 0 0 0 0

Løn i alt 2.870.022 3.520.642 0 0 519.411 0 0 0

Bygninger 76.227

Bygning vedligeholdelse 124.168 123.489 387

Undervisn./Adm/personaleforanst 274.539 273.038 22.430

Rådighedssum 0

Drift i alt 398.707 396.527 0 0 99.044 0 0 0 0

Refusioner - indtægter 0 0

0 0

0 0

Demografi 0 0

0 0

Prioteringsrummet 0 0

Overskud -232.959 75.865 -232.959 0 -232.959 0 -232.959

Besparelse 0 0

Nettoramme 3.035.770 3.993.034 0 -232.959 618.455 -232.959 0 0 -232.959
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Second Chance BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

2017 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2017 07.03.17 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere 636.021 589.438 0

Administrativ / teknisk personale 963.043 955.952 194.822

Heltidsundervisning - løn 5.664.942 5.552.232 919.145

10. klasse - løn 0

Almenundervisning - løn 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 0 0 0

Løn i alt 5.664.942 5.552.232 0 0 1.113.967 0 0 0

Bygninger 1.563.792 1.563.792 1.563.792 264.113

Bygning vedligeholdelse 85.626 85.158 85.626 26.621

Undervisn./Adm/personaleforanst 414.316 412.050 414.316 72.905

Rådighedssum 0 0

Drift i alt 2.063.734 2.061.000 0 2.063.734 363.639 0 0 0 0

Refusioner - indtægter 0 0 0

0 0 0

0

Prøveforberedende 0

0

Prioteringsrummet 0

Overskud 686.798 1.253.906 0

Besparelse 0

Nettoramme 8.415.474 8.867.138 0 2.063.734 1.477.606 0 0 0 0



10 Puls BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

. 2017 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2017 07.03.17 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere 0

Administrativ / teknisk personale 0

Heltidsundervisning - løn 1.374.326 1.346.983 1.374.326 0

10. klasse - løn 0 0

Almenundervisning - løn 0 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 0 0

Løn i alt 1.374.326 1.346.983 0 1.374.326 0 0 0 0

Bygninger 0 0 0

Bygning vedligeholdelse 0 0

Undervisn./Adm/personaleforanst 97.936 97.401 97.936 10.581

Rådighedssum 0 0 0

Drift i alt 97.936 97.401 0 97.936 10.581 0 0 0

Refusioner - indtægter 0 0

0 0

0 0

Demografi 0 0

0 0

Prioteringsrummet 0 0

Overskud -33.951 -5.275 -33.951 0 -33.951

Besparelse 0

Nettoramme 1.438.311 1.439.109 0 1.438.311 10.581 0 0 -33.951



08-03-2017

Ungdomsskolen i Hindegade BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

. 2017 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2017 07.03.17 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere 617.395 596.886 617.395 0

Administrativ / teknisk personale 1.126.160 999.941 1.126.160 265.081

Heltidsundervisning - løn 7.354.137 7.194.961 7.354.137 1.319.031

10. klasse - løn 0 0

Almenundervisning - løn 0 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 7.326 7.181 7.326 0

Løn i alt 7.361.463 7.202.142 0 9.105.018 1.584.112 0 0 0

Bygninger 0 0

Bygning vedligeholdelse 104.732 104.160 104.732 25.999

Undervisn./Adm/personaleforanst 835.993 831.421 835.993 155.533

Rådighedssum 8.308 8.263 8.308 0

Drift i alt 949.033 943.844 0 949.033 181.532 0 0 0 0

Refusioner - indtægter 0 0 0

0 0 0

0 0 0

Demografi 0 0 0

0 0 0

Prioteringsrummet 0 0 0

Overskud 109.548 239.625 109.548 0 109.548 0 109.548

Besparelse 0 0 0

Nettoramme 8.420.044 8.385.611 0 10.163.599 1.765.644 109.548 0 0 109.548
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08-03-2017

Ungdomsskolen Nørrebro BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

. 2017 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2017 07.03.17 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere 637.091 600.535 637.091 0 637.091 0 637.091

Administrativ / teknisk personale 382.313 392.220 229.739

Heltidsundervisning - løn 5.417.426 5.042.966 886.477

10. klasse - løn 0

Almenundervisning - løn 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 8.326 7.181 8.326 0 8.326 0 8.326

Løn i alt 5.425.752 5.050.147 0 645.417 1.116.216 645.417 0 8.326

Bygninger 1.424.119 1.424.119 242.353

Bygning vedligeholdelse 124.283 123.604 147

Undervisn./Adm/personaleforanst 531.929 529.020 27.269

Rådighedssum 8.308 8.263 0

Drift i alt 2.088.639 2.085.006 0 0 269.770 0 0 0 0

Refusioner - indtægter 0 0

Den kombineret uddannelse 0 0

0 0

Demografi 0 0

0 0

Prioteringsrummet 0 0

Underskud -102.327 -518.506 0

Besparelse 0 0

Nettoramme 7.412.064 6.616.647 0 645.417 1.385.985 645.417 0 0 8.326
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Ungdomsskolen Nørrebro BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

. 2017 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2017 07.03.17 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere 0

Administrativ / teknisk personale 0

Heltidsundervisning - løn 0 162.523

10. klasse - løn 0 0

Almenundervisning - løn 0 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 0 0

Løn i alt 0 0 0 0 162.523 0 0 0

Bygninger 0 0 0

Bygning vedligeholdelse 0 0

Undervisn./Adm/personaleforanst 0 -2.788.327

Rådighedssum 0 0 0

Drift i alt 0 0 0 0 -2.788.327 0 0 0

Refusioner - indtægter 0 0

Den kombineret uddannelse 0 0

0 0

Demografi 0 0

0 0

Prioteringsrummet 0 0

Underskud -1.007.507 -1.007.507 0

Besparelse 0 0

Nettoramme -1.007.507 0 0 -1.007.507 -2.625.804 0 0 0



Almen samlede BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

. 2017 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2017 07.03.17 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere 1.271.113 2.482.011 0 1.271.113 0

Administrativ / teknisk personale 2.097.750 2.787.876 0 2.097.750 199.626

Heltidsundervisning - løn 0 0 0 0 0

10. klasse - løn 0 0 0 0 0

Almenundervisning - løn 9.132.288 9.454.934 0 9.132.288 1.324.724

Særlig bistand / pæd. medhj. 61.737 60.512 61.737 0

Løn i alt 9.194.025 9.515.446 0 9.194.025 1.324.724

Bygninger 1.641.874 1.788.804 0 1.641.874 136.777

Bygning vedligeholdelse 73.682 73.309 0 73.682 17.820

Undervisn./Adm/personaleforanst 1.602.999 1.594.895 0 1.602.999 498.800

Rådighedssum 33.232 33.068 0 33.232 0

Drift i alt 3.351.787 3.490.076 0 3.351.787 653.398

Refusioner - indtægter 0 0 0 0 -9.000

0 0 0 0 0

Henriksgården 962.582 1.000.435 0 962.582 1.358.444

Demografi 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Prioteringsrummet 0 0 0 0 0

Over-/underskud 1.277.791 737.649 0 1.277.791 0

Besparelse 0 0 0 0 0

Nettoramme 14.786.185 14.743.606 0 14.786.185 3.327.566



08-03-2017Fritids-/almenundervisningen BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

2017 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2017 07.03.17 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere 1.271.113 0 1.271.113 0 1.271.113

Administrativ / teknisk personale 2.017.987 417.262 2.017.987 199.626

Heltidsundervisning - løn 0 0

10. klasse - løn 0 0

Almenundervisning - løn 8.080.673 2.228.324 8.080.673 1.105.401

Særlig bistand / pæd. medhj. 29.240 7.118 29.240 0

Løn i alt 8.109.913 2.235.442 8.109.913 1.305.027 0 0 0

Bygninger 1.486.180 1.486.180 136.777 1.349.403 1.486.180

Bygning vedligeholdelse 73.682 73.682 17.820 55.862 73.682

Undervisn./Adm/personaleforanst 1.388.248 316.754 1.388.248 471.558

Rådighedssum 33.232 8.263 33.232 0

Drift i alt 2.981.342 325.017 2.981.342 626.156 1.405.264 0 0

Refusioner - indtægter 0 0 0

0 0 0

Henriksgården 962.582 942.989 962.582 1.358.444

Demografi 0 0 0

0 0 0

Prioteringsrummet 0 0 0

Over-/underskud 581.450 565.786 581.450 0 581.450 0 581.450

Besparelse 0 0 0

Nettoramme 12.635.287 4.069.234 12.635.287 3.289.627 1.405.264 0 581.450

Almen 1.640.624

Enkeltfag 507.099

Ungeskolen i  Valby 1.141.904

3.289.627
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08-03-2017

FSR - Valgfag BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

2017 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2017 07.03.17 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere 0

Administrativ / teknisk personale 0

Heltidsundervisning - løn 0

10. klasse - løn 0

Almenundervisning - løn 246.808 0 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 0

Løn i alt 0 246.808 0 0 0 0 0 0

Bygninger 0

Bygning vedligeholdelse 0

Undervisn./Adm/personaleforanst 159.695 0 20.204 -20.204 20.204 -20.204

Rådighedssum 0

Drift i alt 0 159.695 0 0 20.204 -20.204 20.204 -20.204

Refusioner - indtægter 0 0

0 0

0 0

Demografi 0 0

0 0

Prioteringsrummet 0 0

Over-/underskud 37.724 0 0 0 0 0

Besparelse 0 0

Nettoramme 0 444.227 0 0 20.204 -20.204 20.204 -20.204
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10-12 årige BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

2017 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2017 07.03.17 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere 0 622.141 0 0

Administrativ / teknisk personale 0 361.734 0 0

Heltidsundervisning - løn 0 0

10. klasse - løn 0 0

Almenundervisning - løn 441.951 2.180.076 441.951 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 0 7.181 0 0

Løn i alt 441.951 2.187.257 0 441.951 0 0 0 0

Bygninger 0 0

Bygning vedligeholdelse 0 0

Undervisn./Adm/personaleforanst 62.381 346.229 62.381 2.806

Rådighedssum 0 8.263 0 0

Drift i alt 62.381 354.492 0 62.381 2.806 0 0 0

Refusioner - indtægter 0 0 0

0 0 0

0 0 0

Demografi 0 0 0

0 0 0

Prioteringsrummet 0 0 0

Over-/underskud 752.001 0 0 0 0 0

Besparelse 0 0 0

Nettoramme 504.332 3.293.750 0 504.332 2.806 0 0 0
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KnallertFællespulje BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

2017 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2017 06.03.17 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere 0

Administrativ / teknisk personale 0

Heltidsundervisning - løn 0

10. klasse - løn 0

Almenundervisning - løn 230.990 226.395 230.990 219.323

Særlig bistand / pæd. medhj. 32.497 31.851 32.497 0

Løn i alt 263.487 258.246 0 263.487 219.323 0 0 0

Bygninger 86.466 86.466 86.466 0

Bygning vedligeholdelse 0 0

Undervisn./Adm/personaleforanst 107.996 107.406 107.996 3.431

Rådighedssum 0 0

Drift i alt 107.996 193.872 0 194.462 3.431 0 0 0

Refusioner - indtægter 0 -9.000

0 0

0 0

Demografi 0 0

0 0

Prioteringsrummet 0 0

Over-/underskud 547.229 416.931 547.229 0 547.229 0 547.229

Besparelse 0 0

Nettoramme 918.712 869.049 0 1.005.178 213.754 547.229 0 547.229
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Radio One Hour - Amager BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

2017 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2017 07.03.17 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere 0 0

Administrativ / teknisk personale 79.763 78.177 79.763 0

Heltidsundervisning - løn 0 0

10. klasse - løn 0 0

Almenundervisning - løn 378.674 371.140 378.674 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 0 0

Løn i alt 378.674 449.317 0 458.437 0 0 0 0

Bygninger 69.228 69.228 69.228 0

Bygning vedligeholdelse 0 0

Undervisn./Adm/personaleforanst 44.374 44.154 44.374 800

Rådighedssum 0 0

Drift i alt 113.602 113.382 0 113.602 800 0 0 0

Refusioner - indtægter 0 0

0 0

0 0

Demografi 0 0

0 0

Prioteringsrummet 0 0

Over-/underskud 149.112 -163.658 149.112 0 149.112 0 149.112

Besparelse 0 0

Nettoramme 641.388 399.041 0 721.151 800 149.112 0 149.112
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08-03-2017Regnskab 2016

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

Ungdomsskole 2016 2015 BUDGET 2016 BUDGET 2016 30.01.17 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere 8.053.365 6.800.016 0 8.053.365 2.102.301 5.951.064 705.638 0 7.347.727

Administrativ / teknisk personale 9.126.393 9.518.882 0 9.126.393 13.875.623 -4.749.230 15.272.286 0 -6.145.893

Heltidsundervisning - løn 24.924.778 26.297.469 345.783 25.270.561 25.481.791 -211.230 25.481.792 0 -211.231

10. klasse - løn 13.410.141 9.074.410 764.200 14.174.341 12.663.958 1.510.383 12.663.958 0 1.510.383

Almenundervisning - løn 9.938.183 9.540.335 -102.275 9.835.908 9.870.102 -34.194 9.870.103 0 -34.195

Særlig bistand / pæd. medhj. 2.775.281 2.681.748 0 2.775.281 1.290.330 1.484.951 1.290.330 0 1.484.951

Løn i alt 68.228.141 52.657.906 69.235.849 65.284.107 65.284.107 0 3.951.742

Bygninger 6.716.104 6.965.709 11.335 6.587.669 6.587.708 -39 6.587.708 0 0

Bygning vedligeholdelse 915.489 582.571 0 915.489 1.369.677 -454.188 1.369.677 0 -454.188

Undervisn./Adm/personaleforanst 7.686.270 6.880.551 246.634 7.932.904 9.164.088 -1.231.184 9.164.088 0 -1.231.184

Rådighedssum 111.268 111.296 0 111.268 99.721 11.547 99.721 0 11.547

Drift i alt 15.429.131 14.540.127 15.547.330 17.221.194 17.221.194 0 -1.673.825

Refusioner - indtægter 0 142.335 0 0 -231.011 231.011 -231.011 0 231.011

budgettilpasning 0 11.900 0 0 4.000 -4.000 4.000 0 0

Henriksgården 942.989 1.011.235 0 942.989 773.933 169.056 773.933 0 169.056

Prøveforberedende 0 0 -11.039 -11.039 213.075 -224.114 213.075 0 -213.075

Fællespuljer 2.254.861 1.976.015 -597.939 1.656.922 0 1.656.922 0 0 1.656.922

Prioteringsrummet 949.134 0 -103.538 845.596 0 845.596 0 0 845.596

Over-/underskud 2.771.810 1.693.118 -564.200 2.207.610 0 2.212.885 0 0 2.207.610

Besparelse -900.000 0 0 -900.000 0 -900.000 0 0 -900.000

Nettoramme 89.676.066 72.032.637 89.525.257 83.265.298 3.987.355 83.265.298 0 6.275.037
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2017.0-0. Møde 15.3.2017. Dagsordenspunkt 9 
 
Status for procedurer ved ansættelse af undervisere til almenundervisningen 
 
På møder den 28. september 2016 og den 14. december 2016 orienterede ungdomssko-
len bestyrelsen om de personalejuridiske problematikker i rekrutteringen af undervisere 
i ungdomsskolens almenundervisning, som Koncernservice har rejst. Fagligt Center i 
Børne- og Ungdomsforvaltningen, ungdomsskolen og kommunens Koncernservice er 
løbende i dialog om, hvordan ungdomsskolen kan overholde kommunens regler og pro-
cedurer ved ansættelser i tidsbegrænsede stillinger som timelærer i almenundervisnin-
gen. 
 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Personalejura og Forhandling i Kommunens Koncernservice har i et notat fra september 
2016 fremført en række kritikpunkter af ungdomsskolens rekrutterings- og ansættelses-
praksis i almenundervisningen. En del af disse punkter er behandlet i de tidligere indstil-
linger 28. september og 14.december 2016. 
 
Borgerrepræsentationen har på mødet den 15. december 2016 besluttet, at grænsen for 
hvornår tidsbegrænsede stillinger kan undlades besættelse ved offentligt opslag hæves 
fra ansættelse på 5 måneder til ansættelse på 9 måneder. Borgerrepræsentationens be-
slutning medfører, at størstedelen af ungdomsskolens tidsbegrænsede stillinger ikke 
nødvendigvis skal besættes efter opslag, da ansættelsesperioden ikke overstiger 9 måne-
der.  
 
 
LØSNING 
 
Lærerne i almenundervisningen er tidsbegrænset ansat, hovedsageligt i perioden fra 
medio september til medio marts eller fra august til medio maj i forløb under Åben Sko-
le. 
 
I forlængelse af kritikken af ungdomsskolens rekrutterings- og ansættelsespraksis i al-
menundervisningen og af Borgerrepræsentationens beslutning om ændrede grænser for, 
hvornår en tidsbegrænset stilling kan undlades besættelse ved offentligt opslag, har 
ungdomsskolen revideret den samlede fremgangsmåde for ansættelse i tidsbegrænsede 
stillinger.  
 

Ungdomsskolen indstiller,  
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Fremgangsmåden er beskrevet i to procedurer, der hænger sammen med stillingens va-
righed: 
 
Stillinger på under 9 måneders varighed (primært i almenundervisningen): 
 
• Stillingerne besættes typisk uden offentligt opslag, da ledelsen i en stor del af tilfæl-

dene er bekendt med den bedst egnede kandidat til stillingen – fx fra ansættelser i tid-
ligere sæsoner – jf. Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2016. 
 

• Forud for ansættelse indhenter ungdomsskolen Børne- og Straffeattest 
 
• Hvis der er tale om ansatte, som ikke for nyligt har været ansat i almenundervisnin-

gen, vil der blive taget referencer på de ansatte. 
 
• Der er nedsat et stående bedømmelsesudvalg, som inddrages i ansættelsesprocessen. 

Bedømmelsesudvalget er repræsenteret ved medarbejderne og der tilstræbes en lige-
lig kønsfordeling. 

 
Stillinger på mere end 9 måneders varighed (primært under Åben skole): 
 
• Alle stillinger på mere end 9 måneders varighed vil blive slået op offentligt gennem 

Københavns Kommunes rekrutteringssystem. 
 
• Stillingsopslaget vil indeholde en beskrivelse af opgaven samt øvrige ansættelsesvil-

kår, så retningslinerne for stillingsopslag overholdes. Opgavenbeskrivelsen vil være 
klar når aftalerne mellem folkeskolen og ungdomsskolen er på plads i foråret før sko-
leåret går i gang. 

 
• Der indhentes Børne- og Straffeattest på alle. 
 
• Der indhentes referencer på alle, hvor det er muligt. 
 
• Der er nedsat et stående bedømmelsesudvalg som inddrages i ansættelsesprocessen. 

Bedømmelsesudvalget er repræsenteret ved medarbejderne samt der tilstræbes en li-
gelig kønsfordeling.  

 
• Alle der søger stillingerne, vil modtage et svar på deres ansøgning – uanset om de 

tilbydes et job eller ej. 
 
Ungdomsskolen har været i dialog med Koncernservice, Jura og Forhandling, som har 
meddelt, at ungdomsskolen med den ovenfor beskrevne rekrutteringspraksis samt de 
tidligere justeringer, som ungdomsskolen har foretaget, efterlever gældende regler på 
området. 
 
 
BILAG 
Ingen. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2017.0-0. Møde 15.3.2017.  Dagsordenspunkt 10 
 
Meddelelser og orientering 
 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Trivselsundersøgelse 2017 

Fra 22. februar til den 14. marts 2017 gennemfører Københavns Kommune 
den tværgående trivselsundersøgelse på kommunens arbejdspladser. Triv-
selsundersøgelsen skal give et billede af trivslen blandt kommunens medar-
bejdere og fungere som et udgangspunkt for at udvikle trivslen og arbejds-
miljøet på arbejdspladsen. Fra ungdomsskolen indgår alle medarbejdere, der 
var ansat på månedsløn 1. november 2016. Ungdomsskolen orienterer besty-
relsen om resultaterne på bestyrelsesmødet den 15. maj 2017.  
 
 

2. Deltagelse på Ungdommens Folkemøde 2017 
Ligesom sidste år deltager ungdomsskolen sammen med UU København 
med en fælles stadeplads med en række aktiviteter samt en workshop på 
Ungdommens Folkemøde 2017.  Det foregår 7. - 8. september i Sønder-
marken på Frederiksberg. 
 
Ungdommens Folkemøde er Danmarks største demokratiske ungdomsfesti-
val inspireret 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. Bag initiativet står 
nonprofitorganisationen Ungdomsbureauet.  
 
Ungdommens Folkemøde blev afviklet for første gang i 2016. De to dage 
bød på debatter og underholdning på to scener, samtalesaloner og omkring 
300 events i organisationernes stadepladser. Der var ca. 10.000 deltagere 
pr. dag. 
 

 
3. Projektansøgning til Nordplus 

Ungdomsskolen er i med en fælles projektansøgning for netværket N2C- 
Nordic Second Chance. N2C har eksisteret siden 2009 og består af Second 
Chance skoler er i Malmö, Linköping, Norrköping, Tyresjö og København. 
Netværker tager udgangspunkt i, at der på trods af de store ligheder mellem 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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landene, skolerne og deres målgrupper, eksisterer forskellige tilgange og 
metoder, som er relevante for de andre skoler at få indblik i. De store lighe-
der mellem landene og skolerne gør at metoder og tilgange let kan overfø-
res fra den ene skole til den anden.  
 
Netværket har tidligere gennemført en række erfaringsudvekslingsmøder 
samt et flerårigt jobskygge- projekt, der var støttet af Nordplus. Som en del 
af netværksudviklingen har netværket nu inkluderet en skole fra Norge, 
som indgår i en projektansøgning til Nordplus. Projektet har fokus på fælles 
efteruddannelse/erfaringsudveksling for lærere. Der forventes svar på an-
søgningen inden 1. juni 2017. 
 
 

4. 10. klassebasar  
Tirsdag den 24. januar var ungdomsskolen vært for 10. klassebasar i Nør-
rebrohallens Multisal. På basaren var samtlige 10. klassetilbud i Køben-
havn repræsenteret – både ungdomsskolens egne tilbud og tilbuddene fra 
erhvervsskolerne. Det anslås, at der i løbet af dagen var ca. 400-500 besø-
gende. Ungdomsskolens evaluering viser, at vejlederne var meget tilfredse 
med initiativet og anser det som et brugbart vejledningsværktøj i mødet 
med eleverne.  UU København og ungdomsskolen har besluttet at fortsætte 
det gode initiativ og planlægningsarbejdet for 10. klassemesse i 2018 er al-
lerede i gang. 

 
 
5. Film om 10. klasse  

Ungdomsskolen udsendte i december 2016 en kort introduktionsfilm om 
10. klasse i samarbejde med producenten WickedMedia. Filmen er bereg-
net til sociale medier og web og har titlen ”10. klasse – din drøm starter 
her”. I den knap 2 minutter korte film følger vi tre 10. klasseelever på en 
skoledag, som fortæller om, hvad de får ud af 10. klasse, og hvorfor de har 
valgt det. Filmen er blevet delt på Facebook, YouTube, ungdomsskolens 
hjemmeside, UU’s hjemmeside og video.kk.dk.   På ungdomsskolens de-
ling på Facebook har videoen nået knap 23.000 personer mellem 13-17 år 
og fået 8,3 tusinde visninger. Det overgår langt nogen af ungdomsskolens 
tidligere opslag.   
 
Ungdomsskolen er nu i gang med en film på fritidsområdet i samarbejde 
med WickedMedia. Filmen skal vise paletten af tilbud, når underviserne er 
på f.eks. skolebesøg eller når forældre eller elever besøger vores hjemme-
side.  
 

 
6. Elevtrivselsmåling  

Igen i år gennemfører ungdomsskolen og Børne- og Ungdomsforvaltningen 
en trivselsmåling blandt eleverne i almen 10. klasse, 10. klasse på erhvervs-
skoler og alle undervisningstilbud i heltidsundervisningen. Trivselsmålin-
gen gennemføres fra 13. marts til 7. april 2017.  
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Elevtrivselsmålingen indeholder spørgsmål indenfor 5 kategorier: Elever-
nes generelle syn på skolen, deres syn på undervisningen, deres syn på læ-
rerne, deres oplevelse af trivsel og tryghed og deres syn på faciliteterne. 
 
Resultatet af undersøgelsen skal give ungdomsskolen viden om elevernes 
trivsel med mulighed for opfølgning. Bestyrelsen bliver orienteret om re-
sultaterne på bestyrelsesmødet i maj måned. 
 

 
7. UCC forskningsprojekt om potentielt marginaliserede unge 

Ungdomsskolens heltidsområde er blevet en del af et forskningsprojekt un-
der UCC om potentielt marginaliserede unges muligheder i forbindelse 
med uddannelse. Intentionen er at få en forståelse af, hvilke processer og 
dynamikker de unge oplever som afgørende for deres egen livssituation. I 
den forbindelse foretager UUC en række interviews med elever på flere af 
heltidstilbuddene i løbet af februar og marts.  

Projektet forventes klart til afrapportering inden sommerferien, og det er af-
talt, at ungdomsskolen får mulighed for at få præsenteret resultaterne af 
projektet på et møde.    

 
8. Kvalitetsrapport 2017  

Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen er i disse måneder i gang 
med at udarbejde en samlet kvalitetsrapport for 10. klasse og ungdomssko-
lens heltidsundervisning.  
 
Det er andet år at Børne- og Ungdomsforvaltningen laver en kvalitetsrap-
port for ungdomsskolen og indhold og form er derfor stadig i proces. I år er 
ungdomsskolen indbudt til et arbejdsmøde sammen med Børne- og Ung-
domsforvaltningen, hvor der i fællesskab udarbejdes en skriftlig vurderin-
ger af tallene og af eventuelle indsatser, som resultaterne giver anledning 
til. Vurderingen vil være en del af den endelige kvalitetsrapport. 
 
Kvalitetsrapporten vil blive forelagt bestyrelsen på mødet den 15. maj 
2017.  
 
 

9. Besøgsrapport fra Arbejdstilsynets tilsyn 
Arbejdstilsynet har den 1. marts 2017 været på besøg hos ungdomsskolens 
fritidsafdeling på Hovmestervej 17, 2400 København NV. Arbejdstilsynet 
har meddelt, at man på besøget ikke har konstateret nogen arbejdsmiljøpro-
blemer, og at afdelingen er tildelt en grøn smiley. 
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10. E2C Europe  
Københavns Kommune har siden 2001 været medlem af E2C Europe (The 
Eropean Association of Cities for Second Chance Schools and Institutions). 
E2C Europe arbejder med elevudvekslinger, sommerskole, lærersamarbej-
de, udvikling af læringsmiljøer inddragelse af unge og bedre information til 
unge. Ungdomsskolen og erhvervsgrunduddannelsen (EGU) indgår i det 
pædagogiske arbejde. Aktuelt er 8 byer og 37 skoler medlem af foreningen. 
 
Borgerrepræsentationen har på sit møde den 10. november 2016 godkendt, 
at Jan Andreasen udpeges som repræsentant for Københavns Kommune i 
indeværende funktionsperiode, der løber frem til 1. november 2017. 
 
Kort efter nytår modtog foreningens medlemmer besked om, at foreningens 
formand, Borgmester i Portoforstaden Matosinhos, Guilherme Pinto er død. 
Efter foreningens vedtægter fungerer foreningen næstformand, Thomas 
Idenas fra Byrådet i Norrköping, nu som formand.  
 
Bestyrelsen holder møde i Matoshinos den 31. marts 2017. Fra ungdoms-
skolen deltager Kim Brynaa og Tue Wethje. 
 
 

11. A Network for NEET Mobility 
Ungdomsskolen indgår i et strategisk samarbejdsprojekt mellem europæi-
ske skoler, institutioner og virksomhedsnetværk om at få flere udsatte unge 
ud i virksomhedspraktikforløb. Projektet er støttet med midler fra Det Eu-
ropæiske Erasmus+ Program for mobilitet på ungdomsområdet. Projekt-
formålet er mere konkret at arbejde med kompetenceudvikling af udsatte 
unge til at kunne varetage jobfunktioner på tværs af landegrænser og at 
skabe af et netværk af virksomheder, som vil tage imod de unge i praktik-
forløb. Projektet ledes af Det Italienske Handelskammer i Marseille. I pro-
jektet indgår deltagere fra i alt 15 partnerorganisationer. Fra ungdomssko-
len indgår elever og lærere fra Kombineret Ungdomsuddannelse. NEET er 
et akronym for ”Not in Education, Employment and Training. 
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