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Kort om:  

Ungdomsskolens 8+9. klasse er et tilbud som giver unge efter 7. klassetrin 
mulighed for at opfylde deres undervisningspligt ved deltagelse i heltidsun-
dervisning i ungdomsskolen (jf. folkeskolelovens § 33 stk. 3, ungdomsskole-
loven § 3a)  

 Eleverne undervises i klasser med max 16 elever og et to-lærer system med 
fast tilknyttede lærere. Undervisningen er målrettet afgangsprøverne i 
dansk, engelsk og matematik og foregår i et begrænset skema med 18 klok-
ketimer (24 undervisningstimer) per uge. Eleverne får ikke lektier for. Der er 
desuden mulighed for at tilmelde sig tilvalgsfag i ungdomsskolens fritidsun-
dervisning.  

Målgruppe:  

Tilbuddet på 8+9. klasse er målrettet unge mellem 14-17 år, som af forskel-
lige årsager ikke trives eller fungerer i folkeskolens almindelige rammer. Ele-
verne er kendetegnet ved at have dårlige skoleerfaringer og måske endda 
flere skoleskift bag sig. Eleverne kan være sårbare, marginaliserede eller kri-
minalitetstruede og formår af forskellige personlige, sociale og faglige årsa-
ger ikke at leve op til de krav, folkeskolen stiller i fht fag og timeantal. Ele-
verne har generelt faglige problemer og har brug for ekstra støtte i undervis-
ningen for at opnå folkeskolens afgangsprøver.  

Om undervisningen  

Undervisningen på 8+9. klasse tager så vidt muligt afsæt i den enkelte elevs 
faglige udgangspunkt, men er som sagt målrettet folkeskolens afgangsprøver 
i dansk, engelsk og matematik. Der undervises desuden i life-skills med fokus 
på medborgerskab og overgangen fra ung til voksen, fx hvordan man bruger 
nem-id, lægger budget eller skriver en ansøgning. Der er indbygget brobyg-
ningsforløb og eleven kan efter aftale med sin lærer og vejleder komme i 
praktik.  

Særlige hensyn  

Undervisningen på 8+9. klasse tilpasses individuelle og pædagogiske hensyn 
i fht den enkelte elevs faglige niveau. Skolen er løbende i direkte dialog med 
netværk og forældre omkring trivsel og fremmøde, og der sendes sms’er eller 
ringes til eleven og forældrene, hvis eleven ikke møder til undervisning. Hver 
fredag modtager de desuden en sms med en oversigt over ugens samlede 
fravær.  Der er gratis morgenmad hver dag kl. 10.  
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 På skolen er der en fast tilknyttet vejleder, som varetager skolens vejled-
ningsfaglige opgaver, indstillingssamtaler og kontakt til relevante samar-
bejdspartnere i fht den enkelte elev. Desuden er der mulighed for samtaler 
med skolens fast tilknyttede psykolog.   

Optagelsesprocedure  

Ønsker en elev at blive optaget, skal eleven sammen med forældre og andre 
netværkspersoner kontakte 8+9. klassens vejleder, Nadja Seline Dahms. Der 
aftales herefter et tidspunkt for en samtale, hvor vi bl.a. snakker om elevens 
motivation for at begynde på skolen samt hvorvidt det er realistisk at opnå 
en afgangsprøve, og hvad der skal til for at eleven bliver uddannelsesparat. 
Er eleven fortsat interesseret efter samtalen, skal 8+9. klasse have tilsendt 
relevante skolepapirer. Det indbefatter en udførlig skoleudtalelse/pædago-
gisk notat, elevplaner, fraværsoversigter og karakterer. Hvis det findes, skal 
desuden sendes PPV, børnefaglig undersøgelse og underretninger samt an-
det, der kan beskrive eleven fagligt, personligt og socialt.  

Optagelse på 8+9. klasse sker altid med hensyntagen til den eksisterende 
elevsammensætning i klasserne. Der er løbende optag og visitation efter be-
hov.  

Når en elev er blevet godkendt, starter eleven i 1 måneds prøveperiode. Så-
fremt alle parter er enige herom, indskrives eleven efter periodens udløb.  

Videre uddannelse  

Målet med undervisningen på 8+9. klasse er, at gøre eleverne parate til at 
fortsætte i 10. klasse eller på en erhvervsuddannelse.  

 

*Tabel baseret på afgangselever sommeren 2017 (tal per 1. oktober 2017) 
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Hvad laver de unge efter 8+9. klassen?

Erhvervsuddannelser

STU

Forberedende og udviklende aktiviteter  (Produktionsskole, VUC, Øvrige uddannelser og kurser,
Andre aktiviteter aftalt med UU)

Grundskolen  (Efterskole, 10. klasse, EUD10)
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Kontakt:  
 
Ungdomsskolens 8+9. klasse 
Hovmestervej 30 
2400 København NV 
Tlf. 3887 8309 
 
Vejleder:  
Nadja Seline Dahms 
Tlf. 5114 3341  
E-mail: y36z@kk.dk  
 
Afdelingsleder:  
Rai Ajufo 
Tlf: 2124 7907 
E-mail: y38s@kk.dk  
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