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J.nr. 2019- 0024640. Møde den 11.3.2019. Dagsordenspunkt 1

Tematisk punkt: Ungdomsskolens arbejde med sent ankomne unge i Ungdoms-

skolen i Hindegade - målgruppe, metoder og resultater. 

Oplæg v/ lærer Josefine Møbius, lærer Vibeke Winther og afdelingsleder Rai Ajufo. 

Ungdomsskolen i Hindegade (UIH) er Københavns Kommunes undervisningstilbud 

for sent ankomne unge udlændinge og flygtninge, der har behov for undervisning i 

Dansk som andetsprog. Skolen er en del af heltidsundervisningen i ungdomsskolen. 

Den er placeret i indre by og ligger dermed centralt og neutralt i forhold til Køben-

havns forskellige bydele.  

Målgruppe og kapacitet 

Eleverne i UIH er typisk enten lige ankommet til Danmark eller kommer fra kom-

munens modtageklasser. Udover elever fra Københavns Kommune kan skolen opta-

ge elever fra andre kommuner eller fra Røde Kors asylcenter mod betaling. Elev-

gruppen er pt. repræsenteret ved over 30 forskellige statsborgerskaber og skolen un-

derviser også unge flygtninge gennem kommunens nye modtagelsesprocedure Ny i 

København. 

Eleverne optages inden det fyldte 18. år, og de fleste elever er 16 eller 17 år, når de 

begynder. Eleverne går typisk på skolen mellem 2-4 år.  

Ungdomsskolen i Hindegade har en kapacitet på 132 pladser hvoraf 6 pladser er til 

specialelever. Ligesom i ungdomsskolens andre heltidstilbud er der løbende optag. 

Pr. 25.2.2019 er der indmeldt 126 elever, og det forventes at kapaciteten er udnyttet 

fuldt ud ved skoleårets afslutning. 

Opbygning, mål og fag 

Ungdomsskolen i Hindegade har en fleksibel opbygning med en række forskellige 

klasseprofiler. Antallet af forskellige klasseprofiler ændrer sig med behovene i elev-

gruppen fra år til år. Pt. er der i alt 10 klasser fordelt på to sprogklasser (begynder-

klasser), tre prøveforberedende klasser (mellemtrin), tre eksamensklasser (FP9) samt 

en dansk special/læseklasse (unge der starter som analfabeter) og en Dansk Prøve 2 -

klasse.  

Elever uden dansk sprog starter i sprogklasserne. Herefter fortsætter de enten i klas-

ser, der forbereder til folkeskolens afgangsprøve eller klasser rettet mod Dansk Prøve 

1 eller Dansk Prøve 2, der oprettes efter behov. Eleverne placeres i klasserne på bag-

grund af deres sproglige og skolemæssige baggrund og rykker videre efterhånden 

som de gør fremskridt. 

Eleverne har et basisskema på 20 lektioner om ugen. Her er der undervisning i dansk, 

matematik, samfundsorientering, historie og religion. Eleverne har mulighed for at 

vælge engelsk, fysik / kemi som niveaudelt valgfag med mulighed for at gå til prøve. 

Eleverne har mulighed for at få tilbudt såkaldte x-timer, hvor skolen i en periode 

tilbyder enkelte elever særligt tilrettelagt undervisning.  
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Herudover har skolen en partnerskabsplan med Sundhedsforvaltningen (SUF) med 

aktiviteter, der understøtter trivslen på skolen. Aktiviteterne dækker blandt andet 

over sundhedstjek, sunde pauser, workshops om søvn, en årlig sundhedsuge med 

fokus på rygestop, rusmidler og alkohol, seksuel sundhed m v. Derudover har skolen 

en lektiecafé, som er åben tre dage om ugen i eftermiddagstimerne, hvor eleverne 

kan få hjælp til at læse lektier, skrive jobansøgning m.v. 

 

Dansk som andetsprog og integration 

Undervisningen i alle fag tager udgangspunkt i den didaktik og pædagogik, der ligger 

i faget Dansk som andetsprog. Lærerne har stor erfaring i arbejdet med tosprogede 

unge, herudover har nogle linjefag eller en diplomuddannelse i Dansk som andet-

sprog. De seneste år har skolen satset massivt på efteruddannelse for hele lærergrup-

pen omfattende et 120 timers efteruddannelsesforløb i et sprogpædagogisk modul fra 

professionshøjskolen UCC’s uddannelse i Dansk som andetsprog. Senest har lærerne 

i indeværende skoleår gennemført et aktionslæringsforløb også i samarbejde med 

UCC. Satsningen har medført, at alle undervisere praktiserer undervisning efter de 

samme didaktiske og pædagogiske principper. Der planlægges med yderligere op-

følgning på aktionslæringsformen i det kommende skoleår, hvor lærerne gennemfø-

rer aftalte forløb monitoreret af kolleger med efterfølgende faglig sparring. 

 

Eleverne 

Eleverne i Ungdomsskolen i Hindegade er sårbare unge, der har en fragmenteret sko-

lebaggrund og står svagt i det danske uddannelsessystem. Selv de stærkeste elever 

med et gymnasialt afsæt fra deres hjemland er sprogligt svage og bliver ofte overra-

skede over, hvor lang tid det tager at nå niveauet til at bestå Folkeskolens Afgangs-

eksamen. Sædvanligvis tager det 1-2 år at kunne skrive, læse, lytte og tale dansk på 

et hverdagssprogligt niveau og 3-4 år at få et fag/skolesprog og bestå FP9-prøven 

med et middeljævnt resultat.  

 

Lærernes opgave består derfor af flere elementer 

 

• at undervise eleverne i og med det danske sprog - også når der undervises i 

andre fag end dansk 

• at præsentere og integrere eleverne i dansk kultur, samfund, historie 

• at arbejde med at give eleverne en god selvopfattelse  

 

En del af eleverne og deres forældre har ikke et dansk netværk uden for skolen. Der-

for bliver integrations- og læringsprocessen længerevarende.      
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Elevbaggrund 
Opgjort 15. februar 2019 

 
Elever med en kontaktperson ved indmeldelsen på UIH 20 % 

Elever med perioder uden reel skolegang 

 

50 % 

Hvordan er eleverne kommet til Danmark? Familiesammenført: 42 % 

Flygtning: 23 % 

EU-borger: 23 % 

Andet: 12 % 

 

 

Karaktergennemsnit 9. klasse  
Standpunkt 2018/19 (21 elever) 

 

Dansk Matematik 

3,5 6,7 

 

 

Udslusning, elevernes placering efter 3 mdr. 
Oktober 2018 (128 elever)  

 
Gymnasial uddannelse EUD-uddannelse Forberedende uddannelse 

(inkl. 10. kl) 

Ikke i gang 

5 % 1 % 91 % 2% 

 

 

På mødet vil lærer Josefine Møbius, lærer Vibeke Winther og afdelingsleder Rai 

Ajufo fortælle om målgruppen, opbygning, metoder og resultater i arbejdet med de 

unge. 
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Dato: 

21.12.2018 

04.03.2019 

 

Journalnr.: 

2018.0-0 

 

 

 

 

Beslutningsprotokol fra møde i ungdomsskolens bestyrelse 

onsdag den 19. december 2018 kl. 15.00-17.30. 
 

Mødedeltagere:   Sofie Seidenfaden, Knud Holt Nielsen, Tommy Peter-

sen, Linda Hilskov, Bo Kjærulf, Alberte Stein Aamand, 

Jens Toft, Ditte Bergholdt Asmussen 

  

Øvrige:   Frank Størup, Tue Wethje, Kim Brynaa 

 

Afbud: Julia Lambert 

 

Mødet blev afholdt i KKU-sekretariatet, Fredericiagade 39, 1310 K, 3. 

sal. 

 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Tematisk punkt: Almenundervisning - fællesskab, udvikling, læring 

med besøg på et hold, hvor der foregår undervisning i koreansk 

 

3. Beslutningsprotokol fra mødet 29. oktober 2018 (godkendelse) 

 

4. Eleverne har ordet (orientering) 

 

5. Ny politisk aftale: ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser 

til fremtiden”, herunder 10. klasse (orientering) 

 

6. Status for implementering af strategiske effektiviseringer/besparelser i 

ungdomsskolen 2015-19 og 2020-23 (orientering) 

 

7. Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab 2018 og godken-

delse af principper for budgetfordeling 2019 (orientering og godken-

delse) 

 

8. Virksomhedsoverdragelse af Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) 

til Forberedende Grunduddannelse (FGU) (orientering) 

 

 

 

Sekretariat 

 

Fredericiagade 39 

1310 København K 

 

Direkte telefon 

3336 4490 

 

Mobil 

4034 4470 

 

E-mail 

kibryn@ kk.dk 

 

www.ungdomsskolen.kk.dk 

 

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 
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9. Ungdomsskolens deltagelse i fritidsjobprojekt (godkendelse) 

 

10. Evaluering af bestyrelsesåret (ingen indstilling) 

 

11. Årshjul og forslag til bestyrelsens mødeplan 2019 (godkendelse) 

  

12.  Meddelelser og orientering (orientering) 

 

13. Eventuelt 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 
BESLUTNING 

Sofie Seidenfaden ønskede tilføjet en meddelelse under punkt 12. 

Bestyrelsen godkende i øvrigt dagsordenen. 

 

 

2. Tematisk punkt: Almenundervisning: Fællesskab, ud-

vikling, læring, fritidsliv  
  

Oplæg v/ Kasper Jannæs, Dennis Christensen, Marianne Bjørnø Evers og 

Alberte Aamand  

  

Om almenundervisningen  

Almenundervisningen stiller aktiviteter, fællesskaber og undervisere til 

rådighed, der bidrager til, at unge mellem 13 og 17 år kan udvikle sig 

fagligt, personlig og socialt. Undervisningen bygger på den grundlæg-

gende værdi, at unge frivilligt kan vælge at gå til aktiviteter i deres fritid, 

som de anser for meningsfulde, og som giver dem mulighed for at udvik-

le deres kundskaber og bidrager til demokratisk medborgerskab og dan-

nelse.   

 

 

  

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender dagsordenen for mødet. 
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Indhold  

Konkret er almenundervisningen defineret ved kommunens forpligtelse 

til at etablere undervisning i de fag og aktiviteter, som de unge måtte 

ønske i deres fritid, og som er i overensstemmelse med ungdomsskolens 

formål. Sammensætningen af fagtilbuddene og fagenes tilrettelæggelse 

sker primært på baggrund af ungdomsskolens værdigrundlag og de unges 

ønsker og behov. Andre væsentlige faktorer der indgår i tilrettelæggelsen, 

er 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 afprø-

ves, herunder arbejdet med unges indflydelse og demokrati.  

  

Fagudbuddet består af boglige, kreative og aktive tilbud. Kategorierne i 

de boglige fag er sprog, matematik, naturfag, lektiehjælp samt vejledning 

og eksamensforberedelse. De musisk-kreative fag omfatter blandt andet 

syning og design, musik, drama og billedkunst. Derudover er der fag som 

dækker kategorierne sport, actionfag (fx gokart, parkour og vægklatring), 

it og medier, tech og entreprenørskab, personlig udvikling, tematiserede 

kurser, events og workshops, ture og rejser mv. Udover dette tilbydes 

bydækkende specialundervisning og undervisning i færdselslære og knal-

lertkørsel. Der er tale om mange forskellige undervisningsformater fra 

ugentlig undervisning, der typisk foregår om aftenen og eftermiddagen to 

til tre timer om ugen, involverende foredrag, ekskursioner, til længere 

weekendworkshops. Der udbydes årligt mellem 3-400 hold.   

  

Andre centrale indsatser er  

• folkeskolesamarbejde om valgfag og andre tiltag, der understøtter 

udskolingen  

• udvikling af ungedemokrati, blandt andet i form af varetagelse af 

aktiviteter for og med Københavns Kommunes Ungeråd og undervis-

ning i debat og samfund, personlig udvikling samt udflugter og ture  

• Samarbejder med ungdomsuddannelserne om aktiviteter, der under-

støtter overgangen til og fastholder elever på ungdomsuddannelserne  

• Indsatser i boligsociale områder - samarbejde med helhedsplaner og 

andre aktører i boligsociale områder.  

 

Omfang   

I sæsonen 2017-2018 gjorde godt 5.400 unge brug af tilbuddet og gik i 

gennemsnit på ca. 2 hold. Aktiviteterne foregår spredt over kommunen, 

på ca. 55-60 lokationer, heraf 25 folkeskoler. Undervisningen varetages 

af omkring 200 deltidsansatte undervisere. Områdets samlede budget er i 

2018 kr. 8.933.833.   

  

Besøg på hold i koreansk og oplæg  

Under punktet gav Kasper Jannæs, Dennis Christensen, Marianne Evers 

og Alberte Aamand oplæg om almenundervisningens mål, værdier og 
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udbytte. Det skete med afsæt i temaerne: Ungefællesskaber, Menings-

fuldt fritidsliv, Uddannelsesparathed og Aktive medborgere.  

 

Som afslutning mødte bestyrelsen et af ungdomsskolens hold i koreansk 

og fik mulighed for at tale med lærer og elever.  

 

 

3. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet den 29. 

oktober 2018 
 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 
BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

 

4. Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter  
  

Under dette punkt har bestyrelsens elevrepræsentanter mulighed for at 

tage forskellige emner op. 

 

INDSTILLING  

  

 
Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen drøfter de punkter, som elevrepræsentanterne lægger 

frem for bestyrelsen. 

 

  

  

Der kan ikke træffes beslutninger omkring sager, der bliver taget op un-

der dette punkt, men de kan eventuelt sættes på dagsordenen som beslut-

ningspunkt på et senere møde. Da elevrepræsentanten havde måttet mel-

de forfald til mødet, udgik punktet af dagsordenen. 

  

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender beslutningsprotokol for mødet den 29. 

oktober 2018. 
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5.  Ny politisk aftale: ”Fra folkeskole til faglært – Er-
hvervsuddannelser til fremtiden” (orientering) 
 

Regeringen indgik i november 2018 en aftale med en række partier om 

initiativer, der skal gøre det mere attraktivt for unge at vælge en er-

hvervsuddannelse og gennemføre den. Aftalen indeholder blandt andet 

tiltag om valgfag i udskolingen og på 10. klasseområdet. Ungdomsskolen 

orienterer nedenfor om disse punkter. 

 

INDSTILLING 

 

 

 
 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. Sofie Seidenfaden opfordrede 

ungdomsskolen til at gennemføre en minianalyse af søgetal og 

søgemønstre til ungdomsuddannelserne efter 10. klasse. 

 

PROBLEMSTILLING 

Regeringen har sammen med en række andre partier indgået en aftale om 

initiativer, der skal sikre øget tilgang til erhvervsuddannelserne og for-

bedre gennemførselsprocenten. Baggrunden for aftalen er en årrække 

med vigende søgning til erhvervsuddannelserne. Den indgåede aftale 

indeholder blandt andet initiativer om valgfag i folkeskolen og tiltag på 

10. klasseområdet. 

 

LØSNING 

Af aftalen ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremti-

den” fremgår det, at alt for få vælger en erhvervsuddannelse, og mange 

falder fra undervejs i deres uddannelsesforløb. I de sidste 18 år er andelen 

af unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte fra grundskolen, faldet 

fra over 30 procent i 2000 til godt 19 procent i 2018. Desuden er tilgan-

gen de seneste år faldet for elever over 18 år. I aftalen fremgår endvidere, 

at cirka halvdelen af en 9. klasses årgang vælger at gå videre i 10. klasse, 

men efter 10. klasse vælger kun 25 procent af årgangen at forsætte i en 

erhvervsuddannelse. Der er store kommunale forskelle i søgningen til 

erhvervsuddannelserne direkte fra grundskolen. I 2018 er det kun hver 

tredje kommune, som opfylder 2020-målet om en søgning på 25 procent, 

og en række kommuner har en søgning på under 10 procent. Aftalen en 

er en opfølgning på blandt andet erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. 

 

Aftalen indeholder initiativer på en lang række områder som har til for-

mål at styrke praksisfagligheden i folkeskolen, at skabe attraktive under-

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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visningsmiljøer, at give øget ansvar til kommunerne for søgningen, at 

øge kvaliteten som skal få flere til at gennemføre og at 10. klasse fortsat 

skal bidrage til at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Det er initia-

tiverne på sidstnævnte område samt ændringerne i forhold til praksisfag-

lighed i folkeskolen, som umiddelbart kan få størst betydning for ung-

domsskolen, hvorfor de gennemgås nedenfor. 

 

”10. klasse skal fortsat bidrage til at øge søgningen til erhvervsud-

dannelserne” 

Baggrunden for aftalens fokus på dette område beskrives på følgende vis: 

I mange år har cirka halvdelen af en 9. klasses årgang valgt at gå videre 

i 10. klasse. Men når det ekstra skoleår er slut, vælger kun hver fjerde 

elev i 10. klasse at fortsætte på en erhvervsuddannelse. Meget tyder på, 

at det hænger sammen med, at mulighederne med erhvervsuddannelserne 

ikke eksponeres tilstrækkeligt for eleverne i 10. klasse. På linje med at 

den målrettede indsats i udskolingen skal understøtte en øget søgning til 

erhvervsuddannelserne, skal 10. klasse fortsat bidrage til at øge søgnin-

gen til erhvervsuddannelserne. Det er allerede i dag muligt for en kom-

mune – efter driftsoverenskomst – at henlægge 10. klasseaktivitet til en 

erhvervsskole, og flere erhvervsskoler har erfaringer med at udbyde 10. 

klasse på vegne af én eller flere kommuner.  

 

Regeringen vil derfor nedsætte et ekspertudvalg, som inden udgangen af 

2019 blandt andet skal komme med anbefalinger til, på hvilke måder 10. 

klasse indholdsmæssigt kan rettes imod erhvervsuddannelserne. Der af-

sættes en pulje på 45 mio. kr. til erhvervsskoler og kommuner, der udby-

der 10. klasseaktiviteter på vegne af kommunen.  Tilskuddet udmøntes 

som en præmie til erhvervsskoler og kommuner i ligelig fordeling, idet 

erhvervsskolen og kommunen indfrier præmien for hver kommune, hvor 

der indgås en ny driftsoverenskomst, hvor mere end halvdelen af kom-

munens 10. klasseelever er omfattet.  

 

Københavns Kommune har i dag allerede driftsoverenskomster med fire 

erhvervsskoler om udbud af 10. klasse. I indeværende skoleår er forde-

lingen, at 361 elever i København går i 10. klasse på en erhvervsskole, 

mens 262 elever går i en kommunal 10. klasse. Ungdomsskolen står for 

de kommunale 10. klasser og for driftsoverenskomsterne med erhvervs-

skolerne. 

 

De seneste data om overgangsfrekvensen i Københavns Kommune1 viser, 

at 29 procent af eleverne fra de 3 kommunale 10. klasseafdelinger fort-

sætter på en erhvervsuddannelse. Procentandelen spænder fra 20 til 34 

procent af eleverne på de 3 afdelinger. Af de elever, der har gået i 10. 

klasse på en erhvervsskole, fortsætter 27 procent i en erhvervsuddannel-

1 Fra:10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning, Datarapport 2018. Børne- og 

Ungdomsforvaltningen, april 2018. 
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se. Her spænder procentandelen fra 17 til 54 procent fra hver af de 4 er-

hvervsskoler. 

 

Mere praksisfaglighed i folkeskolen 

Baggrunden for dette andet initiativ beskrives i aftalen således: Eleverne 

skal møde både boglige og praktiske udfordringer i folkeskolen, men 

gennem en årrække er de praktiske, kreative og håndværksmæssige fag 

gledet i baggrunden i folkeskolen. Der er behov for at rette op på den 

balance.  

 

Et af aftalens initiativer er at skabe bedre rammer for et mere forpligten-

de samarbejde mellem folkeskoler og erhvervsskoler, blandt andet ved at 

udskolingseleverne kan tage deres valgfag på erhvervsskolerne, og ved at 

erhvervsskolelærerne kan varetage undervisning i folkeskolen. Derud-

over skal der være en obligatorisk prøve i det praktisk/musiske valgfag, 

som eleven har i 7. og 8. klasse. Endelig skal der sikres stærkere lærer-

kompetencer i forhold til at kunne gennemføre praktisk og anvendelses-

orienteret undervisning.  

 

Ungdomsskolen varetager i dag valgfagsundervisning på en lang række 

folkeskoler som et led i folkeskolereformen fra 2014. Undervisningen 

understøtter skolernes arbejde med en anden type faglighed og anvendel-

sesorienterede og praktiske forløb. I 2017-18 varetog ungdomsskolen 

115 hold på 28 folkeskoler. Det er uvist, hvilket konkret indhold aftalen 

lander på og hvilken betydning dette vil have for ungdomsskolens nuvæ-

rende varetagelse af undervisning i valgfag mv. i folkeskolen.  

 

Tilbud om kompetenceudvikling af folkeskolelærere i praktiskfaglige 

valgfag 2019-2020  

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i samarbejde med ungdomsskolen 

taget initiativ til et kompetenceudviklingsforløb for valgfagslærere i fol-

keskolen. Via udviklingspuljen Løft til udskolingen kan folkeskolerne i 

kommunen søge om deltagelse i kompetenceudviklende valgfagsforløb i 

fagene håndværk og design og madkundskab. Forløbet indebærer både 

praksisnær undervisning for eleverne og kompetenceudvikling af skolens 

lærere. Målet er, at de deltagende lærere har et fuldt udbygget valgfags-

forløb klar til gennemførelse efterfølgende skoleår. Der er fokus på prak-

sis- og produktorientering, evt. innovation og entreprenørskab og evt. 

samarbejde med eksterne aktører (som fx BUF X, virksomheder og er-

hvervsskoler). Forløbet vil leve op til Undervisningsministeriets beskrev-

ne mål og indeholde forskellige arbejdsformer, en synlig læringsledelses-

strategi samt være bygget op omkring struktureret læringsfeedback.   

 

VIDERE PROCES 

Når de nye initiativer bliver mere konkrete, vender ungdomsskolen tilbage 

til bestyrelsen med ny orientering / forslag til beslutning. 
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6. Status for implementering af de strategiske 
effektiviseringer/besparelser i ungdomsskolen 2015-19 og 
2020-23 (orientering) 
 

I denne indstilling giver ungdomsskolen en status for implementering de 

strategiske effektiviseringer og besparelser i 2015-19 og 2020-23.  

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

PROBLEMSTILLING 

Ungdomsskolen blev i 2014 pålagt et effektiviseringskrav på ca. 3,8 

mio.kr., som skulle implementeres i 2015–18. Ungdomsskolen nåede 

ikke i mål med effektiviseringerne i budget 2018, og derfor skal de 

resterende effektiviseringer/besparelser findes i budget 2019. 

 

Effektiviseringsstrategien for 2020-23 blev meldt ud af Børne- og 

Ungdomsforvaltningen i foråret 2018. Meldingen var, at de fem største 

bydækkende enheder under Fagligt Center skulle finde effektiviseringer 

for ca. 67 mio.kr. Forvaltningen har bedt revisionsfirmaet Deloitte om at 

foretage en analyse af de bydækkende enheder for at kunne identificere 

eventuelle effektiviseringsområder. 

 

Direktionen har efter analysen peget på fem områder i ungdomsskolen, 

som skal undersøges nærmere. Samtidig er det samlede 

effektiviseringsbidrag for de bydækkende enheder blevet nedjusteret til 

ca. 35 mio.kr. 

 

 

 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om status for implementeringen af 

de strategiske effektiviseringer/besparelser i 2015-18 til udmøntning 

i 2019 til efterretning, og 

 

2. at bestyrelsen tager orientering om status for implementeringen af de 

strategiske effektiviseringer/besparelser i 2020-23 til efterretning. 

 

 

 

 

 

12



LØSNING 

 

Status for implementering af de strategiske effektiviseringer 2015-18 

 

Ungdomsskolen er pålagt et effektiviseringskrav på 5,8 procent af ram-

men fra 2014 svarende til ca. 3,8 mio. kr. Effektiviseringen skal være 

indhentet i perioden 2015-18. 

 

Ungdomsskolen har implementeret effektiviseringer 2015-2018: 

 

Nedjustering af rammen til fritidsundervisning (Åben 

Skole) 

850.000 kr. 

Nedlæggelse af 1 administrativt årsværk  385.000 kr. 

Overflytning af systemejerskabet af LARA Hosting til 

forvaltningen 

75.000 kr. 

Effektivisering af huslejeudgift til knallertundervisningen  90.000 kr. 

I alt  1.400.000 kr. 

 

Dette betød, at ungdomsskolen fortsat manglede at finde effektiviseringer 

for ca. 2,4 mio. kr. Ungdomsskolen har været i dialog med Fagligt Center 

og Center for Policy i forvaltningen om forskellige muligheder og har 

identificeret nedenstående effektiviseringsforslag. 

 

Børne- og Ungeudvalget har godkendt følgende effektiviseringsforslag, 

som er indarbejdet i budgetaftalen for 2019: 

 

Omlægning af Radio One Hour til Åben Skole aktivitet 562.000 kr. 

Nedlæggelse af administrativ stilling 207.000 kr. 

Nedjustering af midler til kompetenceudvikling 200.000 kr. 

Besparelse af teknisk bistand 45.000 kr. 

Nedjustering i udbud af hold i fritidsundervisningen 500.000 kr. 

Rammebesparelse på ungdomsskolens ramme 500.000 kr. 

Nedlæggelse af fritidstilbuddet 10 -12-årige på Østerbro 446.989 kr. 

I alt 2.460.989 kr. 

 

Bestyrelsen bad på mødet den 29. oktober 2018 ungdomsskolen om at 

komme med en tilbagemelding på, hvordan effektiviseringen på 500.000 

kr. på ungdomsskolens ramme tænkes udmøntet. Effektiviseringen skal 

findes i 2019 i ungdomsskolens samlede mindreforbrug. Det vil ske som 

en engangseffektivisering ved at benytte 2019 til at foretage en persona-

lereduktion, som forventes at kunne ske ved naturlig afgang, det vil sige 

ved pensionering. Dette betyder, at den varige effektivisering først kan 

implementeres i ungdomsskolen ultimo 2019 og derfor benyttes det sam-

lede mindreforbrug fra 2018 til at dække rammeeffektiviseringen i 2019. 
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Ovennævnte effektiviseringer for ca. 2,4 mio.kr. er indarbejdet i budget-

aftalen for 2019 og vedtaget på Borgerrepræsentationens møde den 4. 

oktober 2018.  

 

Ungdomsskolens LokalMED er løbende blevet orienteret og inddraget i 

processen i forhold til at identificere effektiviseringsmuligheder og drøfte 

konsekvenserne heraf.  

 

Status for implementering af de strategiske effektiviseringer 2020-23 

 

Ungdomsskolen orienterede bestyrelsen på møderne den 20. juni 2018 og 

den 29. oktober 2018 om Deloittes analyse af effektiviseringsmuligheder 

i ungdomsskolen. I denne analyse har Deloitte fundet frem til seks for-

slag på ungdomsskolens område samt to forslag på tværs af de fem stør-

ste bydækkende enheder. 

 

Direktionen har den 11. september 2018 besluttet, at følgende områder 

skal undersøges nærmere: 

 

1. Rammebesparelse primært rettet mod heltidsundervisningen 4,0 

mio. kr. 

Deloitte anbefaler at øge klassekvotienterne i heltidsundervisningen for 

herigennem at reducere i udgiften til undervisere. Konsekvenserne af 

forslaget skal analyseres nærmere, også med sigte på ikke at placere en 

udgift andre steder i BUF. Deloitte anbefaler videre, at undervisernes 

undervisningsratio kan sættes op til gennemsnitlig 734 timer om året.  

 

2. Dobbeltanvendelse af skolers og klubbers lokaler med henblik på 

opsigelse af lejemål 

Ungdomsskolens lokaleportefølje skal undersøges nærmere med henblik 

på en vurdering af, om kommunale lejemål kan slås sammen. Der skal 

foretages en skanning af lokationer, og der skal være dialog med skolele-

dere og klubledere om behovsafdækning. Et tidligere forslag om at flytte 

Nye Veje til lokaler i klubben Pumpestationen er taget op igen. Ligeledes 

ønskes fritidsundervisningen i højere grad placeret i lokaler på folkesko-

lerne.  

 

3. Fokusering af almenundervisning budget fra 2021  

Forud for egentlige beslutninger på dette område vil man afvente ud-

møntningen af besparelserne på almenområdet i budget 2019. Deloittes 

forslag indebærer fokusering af undervisningen fx ved et fokus på boglig 

undervisning eller øget holdstørrelse. Forslaget skal kvalificeres gennem 

en sammenligning med udgiftsniveauet for fritidsundervisning i andre 

større byer. Undersøgelsen skal foretages af forvaltningens Center for 

Policy.   
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4. Fælles administration mellem ungdomsskolen/UU-København og 

samlokalisering i Korsgade 

Mulighederne for fælles administration af opgaver mellem ungdomssko-

len og UU, København skal undersøges. Ligeledes skal et tidligere for-

slag om flytning af ungdomsskolens sekretariat til UU’s lokaler i Kors-

gade undersøges igen (samlokalisering).  

 

Ungdomsskolen har været i dialog med Fagligt Center og Center for Po-

licy om ovenstående emner. Ved den videre analyse har det vist sig at 

punkt 1 ikke kan realiseres i fuldt omfang. 

 

Ungdomsskolen ser derimod et potentiale i at samlokalisere yderligere og 

tilpasse den eksisterende afdelingsstruktur i heltidsundervisningen til et 

færre antal afdelinger. Dette spor vil give et effektiviseringspotentiale på 

husleje, drift, ledelse, administration. Ændringerne vil også pege fremad, 

idet samlingen af ensartede tilbud på samme lokationer vil give mulighe-

der for en øget fleksibilitet i klassestrukturen, en optimeret klassedannel-

se og øget kvalitet gennem større muligheder for sparring og udvikling på 

tværs. Forslaget om samlokalisering er i øvrigt også at finde i Deloitte-

rapporten, sammen med et forslag om justering af lærerstaben i henhold 

til elevtal. Muligheden for sidstnævnte vil ungdomsskolen også undersø-

ge nærmere som en del af nedenstående. 

 

Forslaget indebærer, at ungdomsskolens heltidsundervisning samles i tre 

målgruppespecifikke afdelinger og en samlokalisering af to mindre leje-

mål i disse enheder:  

 

Enheden for psykisk sårbare unge (Nørrebro) 

Enheden udgøres af følgende tilbud:  

• Byhøjskolen på Kapelvej 

• Nye veje (Er aktuelt placeret på Gammel Kalkbrænderivej, men det 

indgår som en del af businesscasen, at denne skal flyttes til en klub-

lokalitet) 

• I denne enhed varetages også ledelsen af de prøveforberedende en-

keltfag.  

 

Enheden for socialt udsatte unge (Nordvest)  

Enheden udgøres af nedenstående tilbud samlet i bygningen på Hovme-

stervej 30:  

• Dagkursus (som aktuelt er placeret på Hotel og Restaurantskolen i 

Valby, men det indgår som en del af businesscasen at denne skal 

flyttes til Hovmestervej) 

• Ungdomsskolens 8+9. klasse 

• 10. Puls, Hovmestervej 17 

15



• I denne enhed varetages også ledelsesopgaven for undervisning af 

unge i Spydspidsen og U-turn under Socialforvaltningen samt Unge-

skolen i Valby. 

 

Enheden for nytilkomne unge mellem 16 og 18 år (Indre by) 

Enheden udgøres af:  

▪ Ungdomsskolen i Hindegade (UIH) 

 

Med den ændrede afdelingsstruktur opnås en større faglig fokusering, 

som sikrer, at tilbuddene i højere grad kan tilpasses ungdomsskolens for-

skellige målgrupper. Afdelingsstrukturen medfører ligeledes, at ung-

domsskolens undervisningstilbud samles på færre lokationer, hvilket mu-

liggør en optimeret klassedannelse, hvor det giver faglig mening. Den 

optimerede klassedannelse resulterer i, at man kan reducere lærerstaben i 

heltidsundervisningen med to årsværk.   

 

Endeligt medfører den nye afdelingsstruktur, at ungdomsskolens grund-

lag for udviklingsarbejde og sparringsmuligheder øges, og forslaget in-

debærer derfor, at de tværgående midler, der i dag anvendes til forsøg- og 

udviklingsarbejde, kan reduceres.  

 

Effektiviseringsemner Effektiviseringspotentiale  

Reducering af huslejeudgifter 1.000.000 kr. 

Reduktion af ledelse 600.000 kr. 

Reduktion af administration 100.000 kr. 

Reduktion af teknisk bistand 300.000 kr. 

Fleksibel klassedannelse 1.000.000 kr. 

Reduktion af tværgående midler 500.000 kr. 

I alt 3.500.000 kr. 

 

 

Forudsætninger for forslagets gennemførelse 

En forudsætning for at ovenstående afdelingsstruktur lader sig gennemfø-

re er, at der foretages omplaceringer af to heltidstilbud og fritidsunder-

visning fra nuværende lokaliteter: 

 

1) Dagkursus, som i dag er placeret på Hotel og Restaurantskolen, skal 

omplaceres i bygningen på Hovmestervej 30, som med mindre til-

pasninger af bygningen har plads til at huse dette tilbud også 

 

2) Nye Veje og den del af fritidsundervisningen, som i dag er placeret 

på Gammel Kalkbrænderivej på Østerbro, skal ligeledes omplaceres. 

Til fritidsundervisningen skal der findes egnede lokaler på folkesko-

ler i bydelen, og der skal findes egnede undervisningslokaler til Nye 

Veje  
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Øvrigt 

Jf. punkt 4 forventer ungdomsskolen, at Børne- og Ungdomsforvaltnin-

gen udarbejder forslag om etablering af et administrativt arbejdsfælles-

skab mellem ungdomsskolen og UU København.  

 

Det skal understreges, at der ikke er besluttet noget ud over, at ovenstå-

ende områder nu er blevet undersøgt. Den endelige beslutning skal tages 

på politisk niveau i forbindelse med arbejdet med budget 2020. 

 

Børne- og Ungdomsudvalget vil behandle forslagene på budgetseminar i 

januar 2019 samt ved 1. og 2. behandling af budgetforslag i april/maj 

2019 inden udvalgets samlede budgetforslag går videre til budgetfor-

handlingerne i Københavns Kommune. 

 

Ovenstående blev drøftet i ungdomsskolens LokalMED på et møde den 

12.december 2018. 

 

VIDERE PROCES 

Ungdomsskolen orienterer bestyrelsen på mødet i marts 2019 om udvik-

lingen i sagen. 

 

 

7. Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab 2018 

og principper for fordeling af budgetrammen 2019 (orien-

tering og godkendelse) 
 

Med denne indstilling redegør ungdomsskolen for det forventede års-

regnskab for 2018 og fremlægger forslag til principper for fordeling af 

budgetrammen 2019. 

 

INDSTILLING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens forventede 

årsregnskab 2018 til efterretning, 

 

2. at bestyrelsen godkender principperne for fordeling af budget 2019 

og 

 

3. at bestyrelsen tager orientering om budget 2019 til efterretning 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
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PROBLEMSTILLING 

Bestyrelsen tiltrådte på mødet den 7. marts 2018 forslag til fordeling af 

ungdomsskolens samlede budgetramme på 88.239.229 kr. I budgetram-

men indgår budget til 10. klasse i 2018 baseret på elevtallet fra den 5. 

september 2017 samt forventet overførsel af mindreforbruget fra 2017.  

 

Budgetrammen er i budgetudmeldinger fra forvaltningen, senest ultimo 

november 2018, blevet justeret med forskellige elementer. Den aktuelle 

budgetramme er derfor på 85.997.914 kr. Pt. viser prognosen, at ung-

domsskolen forventer et mindreforbrug i 2018 på ca. 3,4 mio. kr., hvilket 

svarer til ca. 4,0 pct. af ungdomsskolens samlede budgetramme.  

 

Ungdomsskolen udarbejder hvert år principper, der ligger til grund for 

forslag til det efterfølgende års fordeling af budgetrammen. Et konkret 

forslag til budgetfordelingen forelægges bestyrelsen i marts 2019.  

 

LØSNING 

 

Forventet årsregnskab 2018 

Ved budgetudmeldingen for 2018 udgjorde ungdomsskolens ramme 

88.239.229 kr. Budgetrammen er efterfølgende blevet reguleret med føl-

gende poster: 

 

Budgetudmelding 88.239.229 kr. 

Regulering af 10. klassebudgettet pr. 5.9.2018 -831.932 kr. 

Midler fra Kombineret Ungdomsuddannelse -3.000.000 kr. 

Midler til BUF-flex på elever 404.246 kr. 

Midler fra ”Styrket udskoling” til Ungeskolen i Valby 940.000 kr. 

Diverse reguleringer – herunder husleje 246.371 kr.  

I alt 85.997.914 kr. 

 

Den samlede budgetramme udgør således aktuelt 85.997.914 kr. En kal-

kule over de samlede udgifter viser et forventet regnskab på i alt 

82.325.433 kr. (bilag 1). 

 

På baggrund af prognosen for det forventede regnskab for 2018 forventer 

ungdomsskolen et mindreforbrug på ca. 3,4 mio.kr. i 2018 svarende til 

ca. 4,0 procent af den aktuelle budgetramme. Der kan komme både ud-

gifter og indtægter i regnskab 2018, som pt. ikke er kendt. Ungdomssko-

len har konstateret, at der er placeret en del indtægter og udgifter på en 

statuskonto, som ungdomsskolen ikke har adgang til. Dette har et omfang 

af ca. 2.500 posteringer, som ungdomsskolen er i dialog med forvaltnin-

gen om at udrede. Det betyder, at denne prognose en behæftet med væ-

sentlig usikkerhed. 
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Endvidere har ungdomsskolen fået oplyst, at der er mange udgifter, som 

ikke er posteret på ungdomsskolens konti. Det skyldes tre forhold: a) 

Indkøb via Pædagogisk IT i forvaltningen kan ikke faktureres via Kvan-

tum, b) Intern handel, som ungdomsskolen benytter ved levering af un-

dervisning til folkeskolerne, fungerer ikke i Kvantum, og c) mange ind-

køb via Kvantum bliver ikke posteret. Forvaltningen har oplyst, at der 

arbejdes på udfordringerne, som er generelle for hele Børne- og Ung-

domsforvaltningen. Der forventes en løsning januar 2019, så det kan 

komme med i regnskab 2018.   

 

Regnskabet for 2018 bliver endeligt lukket i februar 2019, og bestyrelsen 

vil få det endelige regnskabsresultat forlagt på mødet i marts 2019. 

 

De primære årsager til det forventede mindreforbrug i 2018 er følgende: 

 

▪ Ungdomsskolens 8+9. klasse har et mindreforbrug på ca. 1,6 mio.kr., 

da tilbuddet ikke er oppe på fuld kapacitetsudnyttelse. 

 

▪ Ungdomsskolen har i 2018 haft et mindreforbrug til kompetenceud-

vikling, herunder kurser, efter- og videreuddannelse af ledere og med-

arbejdere 

 

▪ Ungdomsskolen har modtaget 940.000 kr. til Ungeskolen i Valby fra 

”Styrket udskoling”, som skal dække udgifter for hele skoleåret 

2018/2019. 

 

Principper for fordeling af budgetrammen i 2019 

Forslag til fordeling af budgetrammen 2018 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 løn- og driftsmidler til 10. klasse fastsættes efter det fakti-

ske søgetal pr. 5.9.2018 

 

▪ Decentrale lønudgifter til heltidsundervisning fastsættes efter den 

lærerressource, som er nødvendig for at drive det enkelte tilbud 

 

▪ Lønudgifter til almen undervisning fastsættes med udgangspunkt i 

2018-niveau 
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▪ Der afsættes tværgående midler til forsøg og udvikling, it-

koordinering, hjemmeside, kommunikation, elevprogram og kompe-

tenceudvikling af lærere, ledere og øvrige medarbejdere. I de tværgå-

ende midler er der også afsat midler til internationale elevudvekslinger 

 

Derudover er der principper, der gælder for driftsmidler til henholdsvis 

heltidsundervisningen og den almene undervisning. 

Principperne for fordeling af driftsmidler i heltidsundervisningen: 

 

▪ Administrative pc’er betales centralt, hvilket medfører en nedjuste-

ring af de decentrale budgetter 

 

▪ Budgetmidlerne til drift af de enkelte tilbud fremskrives med ud-

gangspunkt i 2018-budgettet og tillægges den udmeldte prisfrem-

skrivning. Såfremt der sker en væsentlig ændring i aktiviteten i de 

enkelte tilbud, vil driftsmidlerne blive justeret tilsvarende 

 

Principperne for fordeling af driftsmidler i almenundervisningen: 

 

▪ Administrative pc’er betales centralt, hvilket medfører en nedjuste-

ring af de decentrale budgetter 

 

▪ Budgettet til driftsmidler udmeldes som en samlet budgetpost 

 

▪ Der afsættes midler i de tværgående midler, som almenundervisnin-

gen kan søge til udvikling af tilbud, der kræver en hurtig indsats. Til-

sagn eller afslag gives inden for en uge 

 

For begge områder gælder 

 

▪ at satserne vil blive reguleret i samme omfang som fremskrivnings-

procenten for driftsmidler, som ungdomsskolen får udmeldt fra for-

valtningen og 

 

▪ at driftsmidlerne ville kunne blive underlagt besparelser, ligesom alle 

øvrige poster på ungdomsskolens ramme 

 

Budget 2019 

Ungdomsskolen har modtaget et udkast til budget 2019, som er ved at 

blive kvalitetssikret i samarbejde med forvaltningen. 

  

Ungdomsskolens budget for 2019 indeholder en effektivise-

ring/besparelse på 2,4 mio. kr. Denne effektivisering er den sidste ud-

møntning af effektiviseringsstrategien for 2015-2019. Beskrivelsen af 

den konkrete udmøntning er beskrevet i punkt 6 på dagsordenen: Status 

for strategiske effektiviseringer/besparelser for 2019 samt 2020-2023. 
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8. Virksomhedsoverdragelse af Kombineret Ungdomsud-

dannelse (KUU) til Forberedende Grunduddannelse (FGU) 

(orientering) 
 

Med denne indstilling redegør ungdomsskolen for virksomhedsoverdra-

gelsen af Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) til Forberedende 

Grunduddannelse (FGU) pr. 1. august 2019. 

 

INDSTILLING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens virksomheds-

overdragelse af Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) til Forbe-

redende Grunduddannelse (FGU) til efterretning. 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

PROBLEMSTILLING 

I forbindelse med Folketingets vedtagelse af Forberedende Grunduddan-

nelse (FGU) fremgår det, at Kombineret Ungdomsuddannelse skal indgå 

i det samlede tilbud under Forberedende Grunduddannelse. Ungdoms-

skolen udbyder et undervisningsforløb under Kombineret Ungdomsud-

dannelse (KUU), og derfor skal ungdomsskolen virksomhedsoverdrage 

aktiviteten og de ansatte til Forberedende Grunduddannelse. 

 

Forberedende Grunduddannelse samt virksomhedsoverdragelsen træder i 

kraft den 1. august 2019. 

 

LØSNING 

Ungdomsskolen har siden august 2015 varetaget undervisning under 

Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU). 

 

I forbindelse med etablering af Forberedende Grunduddannelse fra au-

gust 2019 skal der ske en virksomhedsoverdragelse af aktiviteten og fr 

ansatte under Kombineret Ungdomsuddannelse til den lokale afdeling af 

Forberedende Grunduddannelse, FGU Hovedstaden. Ungdomsskolen har 

derfor iværksat en overdragelsesproces for de ansatte, der berøres af 

overdragelsen 

 

Processen styres af Undervisningsministeriet, som løbende udsender ret-

ningslinjer for, hvordan forløbet skal håndteres. For at blive omfattet af 
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virksomhedsoverdragelsen skal medarbejderen være ansat på overdragel-

sestidspunktet, som er den 1. august 2019. I ungdomsskolens afdeling af 

Kombineret Ungdomsuddannelse er der to fastansatte medarbejdere og to 

tidsbegrænset ansatte, hvis ansættelse udløber inden sommerferien 2019. 

 

Det er de to fastansatte medarbejdere, som vil blive virksomhedsoverdra-

get. Hvad angår de to tidsbegrænset ansatte medarbejdere vil ungdoms-

skolen gøre bestyrelsen for FGU Hovedstaden opmærksom på, at ung-

domsskolen har yderligere to kompetente medarbejdere, som uddannel-

sen vil kunne have glæde af. 

 

Ledelsen i ungdomsskolen har afholdt møde med de fire medarbejdere, 

som berøres af forløbet omkring virksomhedsoverdragelse, det vil sige 

både de fastansatte og de tidsbegrænset ansatte. De to ansatte, som skal 

virksomhedsoverdrages, har modtaget brev herom fra KoncernService. 

Ungdomsskolen skal informere bestyrelsesformanden for FGU Hoved-

staden om de to medarbejderes kompetencer inden 1. februar 2019. Læ-

rerne vil være ansat i ungdomsskolen frem til 31. juli 2019 og overgå til 

Forberedende Grunduddannelse 1. august 2019. De ansatte som virk-

somhedsoverdragelse beholder deres nuværende overenskomstmæssige 

løn- og ansættelsesvilkår i den nuværende overenskomstperiode. 

 

Ungdomsskolen vil efter nytår informere de elever, som fortsætter deres 

uddannelse i Forberedende Grunduddannelse efter sommeren 2019. Ele-

vernes forældre informeres ligeledes. 

 

LokalMED er orienteret om sagen og processen på møde den 12. decem-

ber 2018.  

 

 

9. Ungdomsskolens deltagelse i fritidsjobprojekt (godkendelse) 

 

Ungdomsskolen ønsker at indgå i en ny fritidsjobindsats i samarbejde 

med erhvervslivet. 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. Linda Hilskov opfordrede ung-

domsskolen til at være opmærksom på, at unge der modtager aflønning 

for fritidsjob, kan få negative konsekvenser for familier på kontanthjælp. 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender ungdomsskolens deltagelse i fritidsjobpro-

jektet ”Når fritid bli’r til fremtid.” 

 

22



Denne problemstilling tages op med Ungdomsskoleforeningen. Frank 

Størup præciserede, at projektet tænkes placeret i fritidsundervisningen 

og i et samarbejde med Ressourcecenter Ydre Nørrebro. 

 

PROBLEMSTILLING 

Forskning viser, at fritidsjob, især for udsatte unge, kan have en afgøren-

de betydning for at komme i gang med og fastholde uddannelse, mindske 

risikoadfærd og få fodfæste på arbejdsmarkedet. Erfaringen viser samti-

dig, at udsatte unge har svært ved at ansøge, få og fastholde et fritidsjob 

med mindre de får vejledning og støtte i processen. 

 

Ungdomsskolen ønsker at indgå i en ny fritidsjobindsats, som Ungdoms-

skoleforeningen i samarbejde med supermarkedskæden fakta og med 

økonomisk støtte fra Den A.P Møllerske Støttefond vil udrulle til landets 

ungdomsskoler. Projektet har fokus på at give elever praktisk erfaring 

med arbejdslivet i servicefagene, kompetencer i jobsøgning, og optimalt 

set et fritidsjob i detailbranchen efterfølgende.  

 

Hvis der opnås økonomisk støtte, vil projektet kunne begynde i 2019.  

 

LØSNING 

Et fritidsjob kan give værdifulde oplevelser, erfaringer og kompetencer, 

som kan have positiv indflydelse på unges liv både på kort og lang sigt. 

En del unge mangler imidlertid viden, netværk og måske også gå-på-mod 

i forhold til at kunne få et job i fritiden. Erfaringer fra andre projekter 

viser, at det med den rette støtte kan lykkes at i fritidsjob. Derfor ønsker 

ungdomsskolen at tage del i et nyt landsdækkende projekt i samarbejde 

med erhvervslivet. 

 

Når fritid bli’r til fremtid 

Projektet bygger på erfaringer fra Faktaklassen, der er gennemført i 

Gladsaxe kommune. Det nye projekt ”Når fritid bli’r til fremtid” er en 6-

årig indsats, der har til formål at udrulle konceptet til hele landet.  

 

Målgruppen er unge, som har behov for personlig og social støtte og op-

kvalificering til at kunne varetage et fritidsjob. I forløbet kan også indgå 

unge, der ikke nødvendigvis er i målgruppen, men alligevel har interesse 

for forløbet. Deltagerne udvælges på baggrund af en række nærmere fast-

lagte kriterier. Gennem læringsforløbet understøttes de unge på kort sigt i 

at få et ordinært fritidsjob, og på langt sigt i at tage en ungdomsuddannel-

se og få fodfæste på arbejdsmarkedet.  

 

Indhold og organisering 

“Når fritid bli´r til fremtid” består af et læringsforløb på 7 moduler med 

forskellige temaer, der understøtter elevernes kompetencer til at kunne 

varetage et fritidsjob i fakta. Det gælder både teoretisk viden og praktisk 
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erfaring som fx kundebetjening, butikshygiejne, CV-skrivning og træning 

i at gå til jobsamtale. Elever, der gennemfører forløbet er garanteret én 

samtale, hvis de søger et job i en fakta-butik.  Der arbejdes på at beviset 

også er gældende til øvrige detailbutikker i Coop. 

 

Forløbet kan både afvikles om dagen eller efter skoletid i almenundervis-

ningen. Undervisningen foregår i lokale fakta-butikker. Der afvikles to 

hold pr. år á 12-16 elever. 

 

En medarbejder fra ungdomsskolen står for koordinering og deltager ak-

tivt i modulerne for at støtte og vejlede eleverne. Fakta bidrager med to 

”cheftrænere”, som underviser i modulerne sammen med ungdomsskole-

underviseren. Ungdomsskoleforeningen står for tilrettelæggelsen af ind-

hold, uddannelser, materialer mv. Inden forløbet igangsættes, afholder 

fakta uddannelsesdage for undervisere og faktamedarbejdere for de del-

tagende skoler. Udover uddannelsen af en medarbejder får ungdomssko-

len gennem projektet kompetencer, materialer og metoder til at afvikle 

træningsforløb og dermed også et koncept, som kan overføres til andre 

brancher og andre samarbejdspartnere.  

 

Projektet løber i perioden 2019-25. Der er rullende opstart og man kan 

som ungdomsskole vælge at være med fra henholdsvis 2019, 2020 eller 

2021 og resten af projektperioden. Ungdomsskolen har ønsket opstart fra 

2019. Over hele perioden deltager samlet 23 ungdomsskoler. 

 

ØKONOMI 

Ungdomsskolen vil modtage støtte til aflønning af projektmedarbejder i 3 

år (3 x 30.000 kr.). Udgiften til aflønning af "cheftræner" fra fakta afhol-

des fuldt ud af projektet i de første 5 forløb, herefter dækkes 50 procent i 

de næste 4 forløb og i resterende forløb i projektperioden afholder ung-

domsskolen udgiften.  

 

Hvis ungdomsskolen får mulighed for at deltage i hele projektperioden 

på 6 år, vil ungdomsskolens samlede lønudgifter være 228.500 kr. til 

projektmedarbejder og cheftræner. 

  

VIDERE PROCES 

Ungdomsskoleforeningen har sammen med fakta søgt støtte til projektet 

hos Den A.P Møllerske Støttefond. Der forventes svar på ansøgningen 

inden jul 2018. Hvis ansøgningen imødekommes, går projektet i gang i 

2019. På grund af stor interesse, er det ikke afklaret fra hvilket år ung-

domsskolen vil få mulighed for at påbegynde deltagelsen i projektet. 
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10. Evaluering af bestyrelsesåret (ingen indstilling) 
Bestyrelsen udtrykte i det store og hele tilfredshed med de oplæg, som 

indgår i bestyrelsens arbejde og som lægges til grund for de beslutninger, 

bestyrelsen træffer. I særlig grad finder bestyrelsen det værdifuldt med de 

tematiske punkter, hvor bestyrelsen får lejlighed til at se konkrete aktivi-

teter og mødes med elever og lærere. Endeligt fandt bestyrelsen det vig-

tigt med elevrepræsentationen i bestyrelsen. 

 

 

11. Årshjul og forslag til bestyrelsens mødeplan 2019 (god-

kendelse) 
 

Bestyrelsen skal tage stilling til mødeplan i 2019. 

 

INDSTILLING 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender forslag til mødedatoer i 2019. 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte forslag til årshjul og mødeplan for så vidt angår 

mødedatoen mandag den 11. marts 2019 kl. 16.00-18.30. Bestyrelsen 

opfordrede ungdomsskolen til at udsende forslag til flere alternative da-

toer for møderne i juni, oktober og december 2019. 

 

PROBLEMSTILLING 

Efter bestyrelsesvedtægten afholder bestyrelsen møde mindst 4 gange om 

året eller så ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent. 

Af årshjulet fremgår tilbagevendende punkter og rytmen i de sager, der 

tages op. 

 

LØSNING 

Årshjulet beskriver tilbagevendende punkter på møderne hen over året. 

Ud over de nedenfor nævnte punkter vil tilkomme aktuelle punkter, som 

fastlægges løbende. Et tilbagevendende punkt på møderne er orientering 

om udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab. På årets første 

møde besluttes budgetfordeling og på årets sidste møde fastlægges prin-

cipperne for budgetfordelingen for det kommende år. Et andet tilbage-

vendende punkt er ”Eleverne har ordet”. Bestyrelsen præsenteres også 

løbende for undersøgelser og data vedrørende skolens elever.   
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Årshjul 

 

MARTS 

Godkendelse af forslag til fordeling af ungdomsskolens budgetramme 

Udvikling i budget og regnskab 

Eleverne har ordet 

 

JUNI 

Godkendelse af ungdomsskolens almene elevprogram 

Udvikling i budget og regnskab 

Eksterne undersøgelser/rapporter 

▪ Elevtrivselsundersøgelse 

▪ Kvalitetsrapport for 10. klasse og heltidsundervisning 

Eleverne har ordet 

 

OKTOBER 

Udvikling i budget og regnskab 

Status for opstart af nyt skoleår 

Udviklingen i elevstatistik 

Eleverne har ordet 

Interne undersøgelser/rapporter 

▪ Årsrapport for almenundervisningen, herunder Åben skole-

aktiviteter 

▪ Årsrapporter 10. klasseområdet 

▪ Årsrapporter for heltidsundervisningsområdet  

 

DECEMBER 

Godkendelse af principper for budgetfordeling for det kommende år 

Udvikling i budget og regnskab 

Eleverne har ordet 

Godkendelse af mødeplan for det kommende år 

 

Mødeplan 

Ungdomsskolen foreslår følgende mødeaktiviteter i 2019: 

 

Mandag den 11. marts kl. 16.00-18.30 - godkendt 

Tirsdag den 18. juni kl. 16.00-18.30 – ny dato afventer 

Mandag den 19. oktober kl. 16.00-18.30 – ny dato afventer 

Tirsdag den 17. december kl.15.30-18.00 – ny dato afventer 

 

Ungdomsskolen foreslår, at møderne som hidtil indledes med et tematisk 

punkt, hvor bestyrelsen får lejlighed til at komme i øjenhøjde med lærere 

og elever. 

 

Ud over møderne inviterer ungdomsskolen bestyrelsen til at deltage i 

faglige temadage, forestillinger, Ungdommens Vårsalong, Ungdommens 

Folkemøde m. v.  
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12. Meddelelser og orientering 
 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen, idet Sofie Seidenfaden ønskede til-

føjet en meddelelse som punkt 5 nedenfor. 

 

1. Nyt 10. klassekatalog 2018-2019  

Københavns Kommunes samlede 10. klassetilbud præsenteres i et digitalt 

katalog. Kataloget for skoleåret 2018/2019 er udarbejdet af ungdomssko-

len i samarbejde med udbydere af 10. klasse på erhvervsuddannelserne. 

Ungdomsskolen gennemførte den 3. december en præsentation af de for-

skellige 10. klassetilbud for vejledere i Ungdommens Uddannelsesvej-

ledning, København.  

 

Kataloget kan ses her: https://ungdomsskolen.kk.dk/artikel/10-klasse-i-

koebenhavn-2019-2020 

 

2. Status for storstadskonference og ungekonference 2019 

På mødet i marts blev bestyrelsen orienteret om, at Københavns Kom-

mune 9.-11. oktober 2019 er vært for den tilbagevendende nordiske kon-

ference om det overordnede tema Storbyens hjerte og smerte. Titlen på 

denne konference er Fællesskaber i en ungs verden. Planlægningen af 

konferencen er forankret i en tværnordisk styregruppe med medarbejdere 

fra BUF/ungdomsskolen, SOF og SSP-sekretariatet i København. En 

lokal arbejdsgruppe, som ungdomsskolen også er med i, står for den 

konkrete tilrettelæggelse og er pt. i færd med at planlægge program og 

booke oplægsholdere med mere. 

 

Som en pendant til denne konference afholdes en ungdomskonference, 

hvor de unge komme til orde. Konferencen har titlen Youth City Future 

Lab – a Conference for Young Nordic Visionaries. Den finder sted i Kø-

benhavn fra den.19. til den 22. september 2019. Konferencen vil have 

form af et samfundslaboratorium med forskellige workshops, hvor unge 

fra ungeråd fra forskellige storbyer i norden mødes og arbejder med te-

maer, som er relevante for et ungdomsliv i storbyen. De to konferencer 

samarbejder og hænger sammen gennem at resultaterne fra ungekonfe-

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 

 

27

https://ungdomsskolen.kk.dk/artikel/10-klasse-i-koebenhavn-2019-2020
https://ungdomsskolen.kk.dk/artikel/10-klasse-i-koebenhavn-2019-2020


rencen føder ind i konferencen Fællesskaber i en ungs verden. Planlæg-

ningen af ungdomskonferencen er forankret i ungdomsskolen. 

 

3. Ledernyt 

Preben Gregersen, afdelingsleder på Ungdomsskolen i Hindegade, går på 

pension pr. 31.1. 2019 efter 44 års ansættelse i ungdomsskolen. 

 

Frem til sommerferien 2019 overtager afdelingsleder Rai Ajufo ledelsen 

af Ungdomsskolen i Hindegade og afgiver i den forbindelse ledelsen af 

Dagkursus til lærer og projektleder Jannie Orte, der konstitueres som 

afdelingsleder. 

 

4. Elever i praktik i Tyskland 

To af ungdomsskolens elever fra Kombineret Ungdomsuddannelse var i 

november måned i 14 dages praktik i Berlin. Begge elever var i praktik i 

Cafe Grenzenlos, som er en socialøkonomisk virksomhed i bydelen Alt-

Treptow. Eleverne varetog opgaver som henholdsvis tjener og køkkenas-

sistent. I løbet af de to uger besøgte den medfølgende lærer stedet og 

evaluerede de unges arbejde med den daglige leder. Efter arbejdet skulle 

de unge registrere og evaluere deres arbejde i deres individuelle portfolio. 

Fritiden blev brugt sammen med læreren, som havde planlagt et kulturelt 

program hver aften og i weekenden.  

 

Fra et fagligt synspunkt var turen en stor succes, hvor de unge fik udfor-

dret deres forestillinger om, hvad det vil sige at bo og arbejde i andet 

land, samtidig med, at de fik nogle vigtige erfaringer via deres arbejde i 

cafeen. Om turen sagde de unge bl.a.: ”Den største oplevelse i mit liv” og 

”Jeg vil gerne tage tilbage og arbejde fast i cafeen”. 

 

Praktikkerne blev afviklet i forbindelse med det internationale projekt A 

Network for NEET Mobility, som er et strategisk samarbejdsprojekt mel-

lem europæiske skoler, institutioner og virksomhedsnetværk. Projektet 

sætter fokus på at muliggøre kompetenceudvikling af udsatte unge gen-

nem internationale praktikforløb og at skabe af et netværk af virksomhe-

der, som vil tage imod de unge. Fra ungdomsskolen indgår elever og læ-

rere fra Kombineret Ungdomsuddannelse. NEET er et akronym for ”Not 

in Education, Employment and Training”. 

 

5. Ungdomsskolen tilbyder undervisning til 9. klasseelever fra luk-

ket privatskole 

Som følge af at 9. klasserne på den lukkede Iqra Privatskole står i en van-

skelig situation, har Københavns Kommune tilbudt at eleverne kan af-

slutte deres skolegang i ungdomsskolen. Klasserne placeres i tilknytning 

til ungdomsskolens 8+9. klasse på Hovmestervej. Hovedparten af foræl-

drene til de 37 elever har tilkendegivet, at de ønsker at tage imod kom-

munens tilbud om at fortsætte deres skolegang sammen og afslutte med 
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9. klasseeksamen i maj/juni 2019. To af klassens lærere kan få tilbudt 

midlertidig ansættelse i ungdomsskolen. 
 

 

13. Eventuelt 
Intet til punktet. 

 

 

 

 

Sofie Seidenfaden,  

Bestyrelsesformand                             / Kim Brynaa 
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J.nr. 2018.0-0. Møde den 11.3.2019.  Dagsordenspunkt 4 

 

Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter 

 

Under dette punkt har bestyrelsens elevrepræsentanter mulighed for at tage forskellige 

emner op. 

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

I bestyrelsens vedtægt er det fastsat, at ungdomsskolens elever har to pladser i 

ungdomsskolens bestyrelse. De nuværende repræsentanter kommer fra interessegruppen 

for kultur og fritid under Børne- og Ungdomsforvaltningens Ungeråd. Ungerådets 

interessegrupper er forankret i ungdomsskolen. 
 

For at sikre elevrepræsentanterne mulighed for at bringe problemstillinger op til drøftelse 

i bestyrelsen, har ungdomsskolen etableret dette faste punkt på dagsordenen. Der kan ikke 

træffes beslutninger omkring sager, der bliver taget op under dette punkt, men de kan 

eventuelt sættes på dagsordenen som beslutningspunkt på et senere møde. 

 
 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

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

bestyrelsen. 
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J.nr. 2019- 0024640. Møde den 11.3.2019. Dagsordenspunkt 5

Kvalitetsrapport for 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning 

Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejder hvert andet år en samlet 

kvalitetsrapport for 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning. I denne indstil-

ling orienterer ungdomsskolen om indholdet i kvalitetsrapport 2019. Analysemedarbej-

der Jakob Jannik Sørensen, Fagligt Center (FAC) fremlægger rapportens konklusioner. 

INDSTILLING 

Ungdomsskolen indstiller, 

1. at bestyrelsen godkender Kvalitetsrapport 2019 for 10. klasse og ungdomsskolens

heltidsundervisning

PROBLEMSTILLING 

Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejder på linje med folkeskolerne en kvalitets-

rapport for ungdomsskolen. Kvalitetsrapporten skal give forvaltningen, ungdomsskole-

bestyrelsen og Børne- og Ungdomsudvalget et samlet overblik over en række forskelli-

ge områder, der betyder noget for vurderingen af kvaliteten i ungdomsskolens tilbud. 

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

domsforvaltningen. Kvalitetsrapporten vil indgå i kvalitetsdialogen mellem ungdoms-

skolens ledelse, ungdomsskolens bestyrelse og Fagligt Center i Børne- og Ungdomsfor-

valtningen. Ungdomsskolebestyrelsen kan med afsæt i rapporten give ungdomsskolens 

ledelse input til ambitionsniveauet for ungdomsskolens resultater fremadrettet. 

Kvalitetsrapporten omfatter 10. klasse og heltidsundervisning. 

LØSNING 

Om rapporten 

Kvalitetsrapporten for 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning er inspireret af 

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

besluttet for den københavnske folkeskole. Det gælder pejlemærkerne Faglighed, Ung-

domsuddannelse og Trivsel. Børne- og ungdomsforvaltningen har i dialog med ung-

domsskolen tilpasset disse pejlemærker for folkeskolen til 10. klasse og heltidsunder-

visning, med henblik på at det udvalgte datagrundlag kan udgøre et validt fundament for 

vurderingen af kvalitet og effekt i 10. klasse og heltidsundervisning. Datagrundlaget i 

Kvalitetsrapport 2019 er hentet fra skoleåret 2017/2018. Samlet set giver kvalitetsrap-
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porten indblik i effekten af det enkelte 10. klassetilbud på basis af elevernes opnåede 

karakterer, fremmøde og overgang til ungdomsuddannelser samt deres trivsel og til-

fredshed.  

 

 

Indhold i rapporten 

 

Beskrivelse af målgruppen 

Rapporten indledes med en beskrivelse af målgruppen og en overordnet beskrivelse af 

skoletilbuddene.  

 

Datagrundlaget for beskrivelse af målgruppen er elevernes socioøkonomiske baggrund. 

For eleverne i ungdomsskolens heltidsundervisning vises også andre betydende bag-

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

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

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

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

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

i de enkelte tilbud.  

 

Mål og datagrundlag 

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

af kvalitetsrapporten har Børne- og Ungdomsforvaltningen sammenfattet de hovedten-

denser, de ser i rapporten. Der lægges vægt på de overordnede tendenser og en minutiøs 

redegørelse for alle resultater fremgår ikke. 

 

Faglighed 

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

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

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

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

len øge de unges kompetencer, så de kan deltage i og drage nytte af en ungdomsuddan-

nelse. 

 

Som indikator på elevernes faglige udvikling inddrager rapporten data for prøvekarakte-

rer, udvikling i karakterer fra 9. til 10. klasse, oplysninger om andelen af elever med 

karakteren 2 eller derover i dansk og matematik og for elever i heltidsundervisningen: 

udvikling i sociale og personlige kompetencer. 

 

Om disse data skriver forvaltningen: Når fokus er på de rene karakterer, er der som 

tidligere år et højere mundtligt end skriftligt niveau. Dette er i tråd med, hvordan ni-

veauet generelt ser ud, når man kigger på 9. klasseprøverne for alle elever i kommunen.   

  

Niveauet i skriftlig matematik er højere end i skriftligt dansk. Dette gør sig gældende for 

både 10. klasse på erhvervsskolerne, de kommunale 10. klasser og i heltidsundervisnin-

gen.   
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Niveauet i matematik er løftet over hele linjen, og det er positivt, særligt fordi niveauet 

tidligere har været meget lavt.   I 10. klassetilbuddene på erhvervsskolerne er der rela-

tivt store forskelle i niveauet, mens det – med enkelte udsving – er mere ensartet i de 

kommunale tilbud.  

  

Hvis der kigges nærmere på progressionen fra 9. til 10. klasse, ser vi stort set status quo 

i skriftligt dansk og en mindre tilbagegang i de kommunale 10.-klassetilbud (0,5 karak-

terpoint).  

  

I skriftlig matematik ses en pæn fremgang for alle tilbud på mere end et karakterpoint. 

Dette er særligt positivt, da niveauet tidligere har været meget lavt og således har været 

medvirkende til at begrænse elevernes adgang til erhvervsuddannelserne.   

 

Ungdomsskolen vurderer, at eleverne er mere motiverede end tidligere ift. matematik-

undervisningen på grund af de skærpede optagelseskrav og vurderer samtidigt, at flere 

deltager i frivillige aktiviteter, der skal styrke matematikkompetencerne.  

  

Dette slår også igennem, når vi ser nærmere på andelen af elever, der opnår minimum 

2 i dansk og matematik. Her er fremgang for alle tilbud, og elevgrupperne taget i be-

tragtning er det værd at fremhæve resultatet på 82 procent for eleverne på erhvervssko-

lernes 10. klasser. Elevgruppen taget i betragtning er Byhøjskolens resultat på 79 pro-

cent ligeledes højt. 

 

Hvad angår fremgangen i matematikniveauet kan en anden bidragende faktor være, at 

ungdomsskolen i august 2017 etablerede en udviklingsgruppe for matematiklærere i 

heltidsundervisningen og 10. klasse. Gruppen har haft fokus på videndeling og fælles 

udvikling af undervisningen. 

 

Ungdomsuddannelse 

Ungdomsskolen og 10. klasse skal bidrage til, at de unge kan påbegynde og gennemføre 

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

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

sætninger for at kunne deltage i og drage nytte af en ungdomsuddannelse. Ligeledes 

skal 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning muliggøre, at unge med en løs 

skole- og uddannelsestilknytning fastholdes i en uddannelsesorienteret retning. Arbejdet 

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

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

der en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.   

 

Som indikator inddrager rapporten data for elevernes overgang til ungdomsuddannel-

se henholdsvis 3 og 15 måneder efter afsluttet forløb. Data er baseret på elever, der er 

bosiddende i København på måletidspunktet.  

 

Om tallene i årets rapport skriver forvaltningen: 

Andelen, der er i ungdomsuddannelse 15 måneder efter afgang fra 10. klasse eller hel-

tidsundervisningen er en indikator, der har en anelse større udsigelseskraft end place-

ringen 3 måneder efter.   
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I forbindelse med resultaterne 15 måneder efter skal man være opmærksom på, at det 

er elever, der har forladt tilbuddene i juni 2017, og det er altså ikke den samme elev-

gruppe, som de faglige resultater og trivselsresultaterne er opgjort for. Her gør det sig 

gældende, særligt for eleverne i 10. klasse på erhvervsskolerne, at en for stor gruppe 

ikke er i ungdomsuddannelse. Der er imidlertid tale om en forbedring for de kommu-

nale 10. klassetilbud.   

  

Ser vi på resultaterne 3 måneder efter, er der bedre resultater at spore. Med henholds-

vis 87 procent af eleverne på erhvervsskolerne og 82 procent i de kommunale 10. klas-

ser i gang med en ungdomsuddannelse er der en markant fremgang i forhold til tidli-

gere årgange. Resultaterne ligger generelt meget tæt på niveauet for 9.-

klasseårgangene på almenområdet, hvilket er særdeles positivt elevgruppens baggrund 

taget i betragtning. 

 

Trivsel 

Eleverne i 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning skal trives. For nogle af 

de unge handler det også om, at de skal finde eller genfinde en glæde ved at gå i skole, 

der kan motivere dem og understøtte deres læring. Datamæssigt kortlægges det generel-

le niveau og udviklingen i tallene for det enkelte tilbud og samlet for tilbudstypen. På 

denne måde bliver det muligt at kigge nærmere på, hvordan eleverne har udviklet sig i 

løbet af deres tid på det pågældende tilbud. Den historiske udvikling for selve tilbuddet 

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

 

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

baggrund af udvalgte spørgsmål fra elevtrivselsundersøgelsen. Elevtrivselsmålingen 

gennemføres hvert år i marts måned og indeholder spørgsmål indenfor fem kategorier: 

elevernes generelle syn på skolen, deres syn på undervisningen, deres syn på lærerne, 

deres oplevelse af trivsel og tryghed og deres syn på faciliteterne. Den årlige måling 

fremlægges for bestyrelsen på mødet i juni måned. 

 

I kvalitetsrapporten inddrages besvarelsesprocenter på spørgsmål om generel trivsel, 

tryghed, mobning og tilfredshed. Herudover inddrages oplysninger om elevernes fravær. 

 

Om dette område skriver forvaltningen: Alle tilbuddene arbejder med trivsel på bag-

grund af de lokale trivselsrapporter. Der er generelt fremgang ift. skoleglæden. På en 

række af de andre trivselsindikatorer er der også fremgang for nogle af tilbuddene, 

mens det overordnede billede er forholdsvist uændret. Mobbeprocenterne er på niveau 

med den københavnske folkeskole. 

 

Herudover peges på at tallene ligger lavere på nogle af erhvervsskolerne. 

 

 

VIDERE PROCES 

 

Kvalitetsrapporten danner grundlag for kvalitetsdialogen mellem ungdomsskolens le-

delse og Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen om skolens resultater og 

eventuel beslutning om nye tiltag og/eller særlig support.  
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BILAG 

 

Kvalitetsrapport 2019 for 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning 
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1 Indledning 

Denne rapport har til hensigt at give læseren et indblik i kvaliteten af ung-
domsskolens heltidsundervisning og 10. klasser i København.  
 
I vurderingen af kvaliteten af 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervis-
ning er det væsentligt at inddrage kvalitativ såvel som kvantitative data. Det er 
imidlertid vanskeligere at vurdere kvaliteten på baggrund af kvantitative data 
for denne type tilbud, end det f.eks. er på det almene folkeskoleområde. Dette 
skyldes bl.a., at elevgrupperne er forholdsvis små og består af meget forskel-
lige elever med forskellige grunde til at gå i de enkelte tilbud. 
 
Dette er bl.a. baggrunden for, at nærværende indledning indeholder en over-
ordnet beskrivelse af tilbuddene og målgruppen, og at der er medtaget data 
om elevernes baggrund (herunder data om socioøkonomi og elevkarakteri-
stika). Denne baggrundsviden er nødvendig og vigtig, når man vurderer de 
kvantitative resultater igennem rapporten. 
 
Rapporten vil indgå i kvalitetsdialogen mellem ungdomsskolens ledelse, ung-
domsskolens bestyrelse og Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen. 
Rapporten vil desuden indgå i dialogen med erhvervsskolerne, når der drøftes 
fornyelse af driftsoverenskomster for 10. klasse. 

1.1    Pejlemærker 
Denne rapport er inspireret af og struktureret efter tre af de fem pejlemærker, 
der i Københavns Kommune er politisk besluttet af Børne- og Ungdomsudval-
get. Fokus er på pejlemærkerne: Faglighed, Ungdomsuddannelse og Trivsel. 
 

Faglighed 
10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning skal bidrage til målsætnin-
gen om, at alle unge skal blive så dygtige, som de kan – både fagligt, person-
ligt og socialt. Overordnet skal de unge støttes i at tilegne sig de kompetencer, 
der skal til for at kunne være en aktiv medborger i et åbent og demokratisk 
samfund. Konkret skal ungdomsskolen støtte udviklingen af de unges kompe-
tencer, så de kan påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. 
 

Ungdomsuddannelse 
Ungdomsskolen og 10. klasse skal bidrage til, at de unge kan påbegynde og 
gennemføre en ungdomsuddannelse. Opgaven for ungdomsskolen er derfor 
at give de unge, der efter grundskolen ikke er klar til eller er faldet fra en ung-
domsuddannelse, de bedste forudsætninger for at kunne deltage i og drage 
nytte af en ungdomsuddannelse. Ligeledes skal 10. klasse og ungdomsskolens 
heltidsundervisning muliggøre, at unge med en løs skole- og uddannelsestil-
knytning fastholdes i en uddannelsesorienteret retning. Arbejdet har også til 
hensigt at bidrage til kommunens mål om, at 50 % af udsatte børn og unge 
gennemfører en ungdomsuddannelse, samt at 25 % af de københavnske 
unge påbegynder en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.  
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Trivsel 
Eleverne i 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning skal trives. For 
nogle af de unge handler det også om, at de skal finde eller genfinde en glæde 
ved at gå i skole, der kan motivere dem og understøtte deres læring. Data-
mæssigt kortlægges det generelle niveau og udviklingen i tallene for det en-
kelte tilbud og samlet for tilbudstypen. På denne måde bliver det muligt at 
kigge nærmere på, hvordan eleverne har udviklet sig i løbet af deres tid på det 
pågældende tilbud. Den historiske udvikling for selve tilbuddet kan være nyt-
tig og optræder derfor, hvis det er muligt i rapporten.  

1.2   At vurdere kvalitet ud fra data 
Rapporterne for 10. klasse og heltidsundervisningen er efterhånden blevet ud-
arbejdet i en del år, og der arbejdes stadig på kvaliteten af data, der er tilgæn-
gelig. Ligeledes er det fortsat forskelligt for hvert tilbud hvor stor en andel af 
elever, vi har data for.   
 
Denne kvalitetsrapport ligner på mange måder datarapporten fra 2018, og 
ambitionen er stadig at skabe et mere systematisk og gennemsigtigt billede af 
et område, der er vanskeligt at vurdere. I forhold til sidste år er der tilføjet et 
afsnit, hvor rapportens hovedtendenser sammenfattes. Afsnittet lægger vægt 
på de overordnede tendenser og gennemgår ikke alle rapportens resultater.  
 
Det er en forudsætning, at ikke alle områder nødvendigvis skal afdækkes i kva-
litetsrapporten, og et klart mål ikke at skabe unødig dokumentation eller bruge 
mange ressourcer på registrering, men samtidig sikre datagrundlaget for den 
videre udvikling for 10. klasse og heltidsundervisningen.  
 
Det er vigtigt at påpege, at selvom rapporten udgives i 2019, dækker tallene 
hovedsageligt over de elever, der har gået på de forskellige tilbud i skoleåret 
2017/18. Karaktererne er f.eks. fra afgangseksaminerne i juni 2018, og trivsels-
undersøgelsen er udfyldt af de elever, der var indskrevet på tilbuddene i marts 
og april samme år. Afsnittet omkring elever i ungdomsuddannelse dækker 
over både skoleåret 2016/17 og 2017/18. 

1.3   Om tilbuddene 
Når man skal vurdere de forskellige data, der fremgår af denne rapport, er det 
vigtigt at have en forståelse for, hvad tallene taler ind i, og hvad de forskellige 
tilbud således indeholder. Derfor følger her en kort præsentation af de forskel-
lige tilbud. 
 

Heltidsundervisning 
Ungdomsskolens heltidsundervisning er rettet mod unge, som ikke er uddan-
nelsesparate, fordi de har manglende faglige, sociale eller personlige forud-
sætninger for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. De unge har 
ofte dårlige erfaringer med at gå i skole, hvilket for størstedelen af eleverne har 
betydet en manglende motivation for skolegang og lysten til at lære. Nogle 
unge har mange skoleskift bag sig og har haft lange perioder uden skolegang, 
andre er frafaldet flere ungdomsuddannelser, nogle er kriminalitetstruede, 
andre har indlæringsvanskeligheder og andre har psykiske diagnoser som 
f.eks. angst, ADHD, OCD, Aspergers syndrom mv. Fælles for de unge er, at de 
er udsatte og har brug for et mere individuelt rettet forløb med ekstra støtte i 
form af særlige undervisningstilbud i overgangen til en ungdomsuddannelse. 
Ungdomsskolens heltidsundervisning består af forskellige skoleforløb rettet 
mod forskellige målgrupper inden for ovennævnte beskrivelse. Det gælder til-
bud rettet mod unge med faglige, sociale og personlige udfordringer samt 
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unge med en kombination heraf. Heltidsundervisningen har også et undervis-
ningstilbud til undervisningspligtige i 8. og 9. klasse, der ikke trives i grund-
skolen, og et tilbud rettet mod sent ankomne unge. Dele af ungdomsskolens 
heltidsundervisning fører frem mod 10.-klasseprøven (FP10) i dansk, engelsk 
og matematik, andre tager 9.-klasseprøven (FP9), mens nogle dele af under-
visningen ikke er eksamensrettet. De fleste skoleforløb har en varighed af et år, 
men i enkelte tilbud kan eleverne have et længere eller kortere forløb. Der er 
visitation til heltidstilbuddene, som varetages af Ungdommens Uddannelses-
vejledning. Alle tilbud modtager elever løbende henover skoleåret. 
 
Herudover leverer ungdomsskolens heltidsundervisning undervisning til en 
række andre tilbud som U-turn og Spydsspidsen. Disse er ikke inkluderet i in-
deværende rapport.  
 

Kommunal 10. klasse 
Københavns Kommunes almene 10.-klassetilbud er fordelt på tre 10.-klasse-
centre. Målet for elever i de almene 10. klasser er, at de aflægger 10.-klasseprø-
verne og bliver vurderet parate til en ungdomsuddannelse. Undervisningen 
består af obligatoriske skolefag samt en linjetoning som f.eks. design og kunst, 
sundhed og sport eller gymnasieforberedende linjer.  
 

10. klasse på erhvervsskoler 

Københavns Kommune har tegnet driftsoverenskomst med fire forskellige er-
hvervsskoler, der udbyder 10. klasse med hver deres vinkling. På disse 10.-klas-
selinjer er der – som i den kommunale 10. klasse – en forventning om, at ele-
verne afslutter forløbet med 10.-klasseprøverne.  
 
De kommunale 10. klasser og 10. klasser på erhvervsskolerne kan frit vælges af 
de elever, der ønsker det. Der er løbende optag, og elever bosiddende i kom-
munen har retskrav på en plads. Elever fra andre kommuner kan også gå i 10.-
klassetilbuddene, som i så fald afregnes via den mellemkommunale udlig-
ning, da det frie skolevalg også er gældende for 10. klasse. 
 
Man kan læse mere om de forskellige 10.-klassestilbud i hæftet 10. klasse i Kø-
benhavns Kommune 2019-2020, der kan findes her: 
https://ipaper.ipapercms.dk/KKBUF/Ungdomsskolen/10-klasse-i-kbh-2019-
2020opdateret-i-nov18/#/ 
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1.4   Elevernes baggrund 

Hvilke elever, der benytter et uddannelsestilbud, har stor betydning, når man 
skal analysere og vurdere de forskellige data, der præsenteres gennem rap-
porten. F.eks. kan man have en berettiget forventning om, at elever fra uddan-
nelsesfremmede hjem generelt vil have vanskeligere ved at klare sig godt i ud-
dannelsessystemet end elever, hvis forældre har videregående uddannelser. 
Derfor præsenteres her en oversigt, der viser et socioøkonomisk gennemsnit 
for de elevgrupper, der benytter de forskellige tilbud, som rapporten om-
handler.  
 
Det socioøkonomiske gennemsnit udtrykker samlet, hvilken hjemmebag-
grund eleverne i de forskellige tilbud har. Et negativt tal er udtryk for, at elev-
gruppens baggrund er svagere end gennemsnittet og vice versa. 0 udtrykker 
gennemsnittet for alle borgere i København mellem 0-24 år. Skalaen er op-
bygget således, at langt størstedelen af kommunens institutioner og skoler 
ligger mellem -1 og +1. Den første kolonne i tabellen viser hvor mange elever, 
der har været indskrevet i tilbuddet på tidspunktet for datatrækket, og den an-
den kolonne viser hvor mange af disse, som Danmarks Statistik har haft oplys-
ninger for. Jo mindre andel af eleverne, der har været oplysninger for, jo mere 
usikkert er tallet. Der vil være en tendens til, at de elever, der ikke er oplysnin-
ger for, har en svagere baggrund end gennemsnittet i København – men ikke 
nødvendigvis en svagere baggrund end tilbuddets øvrige elever. 
 

Elevernes baggrund 

Data er baseret på de københavnske elever, der 

var indskrevet på de forskellige tilbud pr. 5. sep-

tember 2017. Data er beregnet på baggrund af 

oplysninger fra Danmarks Statistik.  

Antal elever i alt 

Antal elever 

med 

oplysninger 

Socioøkonomisk  

gennemsnit1 

NEXT 190  93  -0,75  

Hotel- og Restaurantskolen 73  38  -0,61  

SOPU 58  36  -1,11  

TEC 143  90  -1,02  

10. klasse på erhvervsskoler 464  257  -0,88  

    

Amager 10 108  75  -1,08  

Ø 10 116  74  -1,01  

10 Vest  101  70  -1,09  

Kommunale 10. klasser  325  219  -1,06  

    

Dagkursus  43  29  -1,42  

Ungdomsskolens 8.+9. klasse2 24  18  -1,06  

Ungdomsskolen i Hindegade3 141  48  -1,49  

Byhøjskolen 63  52  -0,53  

Nye Veje 39  31  -0,68  

Ungdomsskolens heltidsundervisning 310  178  -1,01  

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

domsskolens heltidsundervisning er vægtet i forhold til antallet af elever med oplysninger på de enkelte skoler. 

2 Data om det socioøkonomiske gennemsnit for Ungdomsskolens 8.+9. klasse indeholder også eleverne fra 10. 

PULS. Grundet anonymisering er det ikke muligt at separere dem fra hinanden. 

3 Data om det socioøkonomiske gennemsnit for Ungdomsskolen i Hindegade indeholder alle elever og ikke kun 

tilbuddets 10. klasse elever. Grundet anonymisering er det ikke muligt at separere dem fra hinanden. 
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Generelt kan man sige, at alle tilbuddene retter sig mod målgrupper, der er 
langt svagere end gennemsnittet, hvilket betyder, at alle tilbuddene har en 
stor opgave i forhold til at gøre de unge fagligt, socialt og personligt klar til at 
kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Samtidig er der stor forskel mel-
lem tilbuddene. Tabellen viser også den store forskel fra skoleår til skoleår, 
hvor gennemsnittet kan ændre sig væsentligt. For eleverne i ungdomsskolens 
heltidsundervisning suppleres de socialøkonomiske data med yderligere vi-
den om eleverne og de udfordringer, der hos en del af målgruppen gør sig 
gældende ved blandt andet; bevilligede kontaktpersoner, diagnoser, perioder 
uden reel skolegang, forbrug af rusmidler samt kriminalitet. For at give et dy-
bere indblik i elevgrupperne er tabellen blevet tilføjet informationer omkring 
elevernes tidligere skolegang – herunder afgangsprøver og skoleskift. 
 
Data baserer sig på vejlederes indmeldelsessamtaler med elever, forældre, 
kontaktpersoner m.fl. og de oplysninger, de selv har givet. Der er ikke indhen-
tet data fra eksterne parter.  
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Andel elever, der har en  

kontaktperson  
38 % 44 % 20 % 35 % 18 % 43 % 34 % 

Andel elever, der er udeboende i 

institutionel sammenhæng 
7 % 1 % 6 % 14 % 8 % 14 % 8 % 

Andelen af elever, der har en 

diagnose 
17 % 34 % 58 % 40 % 10 % 31 % 40 % 

Andelen af elever, der er ordblinde 5 % 2 % 9 % 10 % 3 % 8 % 7 % 

Andelen af elever, der har indlæ-

ringsmæssige vanskeligheder 
12 % 5 % 5 % 8 % 3 % 15 % 8 % 

Andel elever, der har modtaget 

specialundervisning 
33 % 24 % 57 % 42 % - 62 % 38 % 

Andel elever, der har haft  

minimum 3 skoleskift i løbet af 

grundskolen  

53 % 21 % 35 % 51 % - 67 % 41 % 

Andel elever, der har haft  

perioder uden reel skolegang 

(gennemsnitligt antal måneder 

uden reel skolegang) 

22 % 

(9 mdr.) 

67 % 

(6 mdr.) 

45 % 

(7 mdr.) 

69 % 

(8 mdr.) 
- 

33 % 

(17 mdr.) 

53 % 

(8 mdr.) 

Andel elever med et kendt  

forbrug af rusmidler 
10 % 17 % 2 % 18 % - 15 % 12 % 

Andel elever, hvor der er  

kendskab til begået kriminalitet 
20 % 11 % 4 % 20 % - 23 % 14 % 

Andel elever uden FP9 eller FP10 i 

dansk 
35 % - 24 % 39 % - 79 % 35 %4 

Andel elever uden FP9 eller FP10 i 

matematik 
35 % - 24 % 44 % - 79 % 37 %5 

4 Inkluderer ikke Ungdomsskolens 8.+9. klasse 

5 Inkluderer ikke Ungdomsskolens 8.+9. klasse 
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2 Hovedtendenser 

I det følgende sammenfattes de hovedtendenser, der løbende kan ses i rap-
porten. Der lægges vægt på de overordnede tendenser, der bør lede til reflek-
sion hos læseren, men en minutiøs redegørelse for alle resultater fremgår 
ikke. 
 

Eleverne i de forskellige tilbud 
Data om eleverne i de forskellige tilbud siger ikke nødvendigvis noget om kva-
liteten i de enkelte tilbud. Alligevel kan data om fx socioøkonomi bruges, når 
resultaterne under de forskellige afsnit vurderes. Samtidig er det imidlertid 
vigtigt ikke at stirre sig blind på socioøkonomien og løbende følge med, i om 
målgruppen for de enkelte tilbud ændres. De enkelte tilbud må således lø-
bende justere indholdet, så det tilpasses de børn og unge, der benytter til-
buddene. Dette skal ske i en løbende dialog om kvalitetsudvikling. 
 
Det skal bemærkes, at der sker en løbende udvikling af elevgruppen. Fx er der 
nu 58 procent af eleverne på Byhøjskolen, der har en diagnose, mens det i sid-
ste års rapport var 39 procent. Stigningen af elever, der har en diagnose, er 
gennemgående for alle tilbud i Ungdomsskolens Heltidsundervisning (fra 29 
til 40 procent af eleverne).  
 

Faglighed 
I rapporten vurderes den faglige udvikling primært på baggrund af karakterer 
fra 10.-klasseprøven i dansk og matematik. Her er både fokus på de enkelte ka-
rakterer og på udviklingen fra 9. til 10. klasse for de elever, hvor Københavns 
Kommune har data for prøverne for begge år. 
 
Når fokus er på de rene karakterer, er der som tidligere år et højere mundtligt 
end skriftligt niveau. Dette er i tråd med, hvordan niveauet generelt ser ud, når 
man kigger på 9.-klasseprøverne for alle elever i kommunen.  
 
Niveauet i skriftlig matematik er højere end i skriftlig dansk. Dette gør sig gæl-
dende for både 10. klasse på erhvervsskolerne, de kommunale 10. klasser og i 
heltidsundervisningen.  
 
Niveauet i matematik er løftet over hele linjen, og det er positivt, særligt fordi 
niveauet tidligere har været meget lavt.  
 
I 10.-klassetilbuddene på erhvervsskolerne er der relativt store forskelle i ni-
veauet, mens det – med enkelte udsving – er mere ensartet i de kommunale 
tilbud. 
 
Hvis der kigges nærmere på progressionen fra 9. til 10. klasse, ser vi stort set 
status quo i skriftlig dansk og en mindre tilbagegang i de kommunale 10.-klas-
setilbud (0,5 karakterpoint). 
 
I skriftlig matematik ses en pæn fremgang for alle tilbud på mere end et karak-
terpoint. Dette er særligt positivt, da niveauet tidligere har været meget lavt 
og således har været medvirkende til at begrænse elevernes adgang til er-
hvervsuddannelserne.  
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Ungdomsskolen vurderer, at eleverne er mere motiverede end tidligere ift. 
matematikundervisningen på grund af de skærpede optagelseskrav og vurde-
rer samtidigt, at flere deltager i frivillige aktiviteter, der skal styrke matematik-
kompetencerne. 
 
Dette slår også igennem, når vi ser nærmere på andelen af elever, der opnår 
minimum 2 i dansk og matematik. Her er fremgang for alle tilbud, og elev-
grupperne taget i betragtning er det værd at fremhæve resultatet på 82 pro-
cent for eleverne på erhvervsskolernes 10. klasser. Elevgruppen taget i be-
tragtning er Byhøjsskolens resultat på 79 procent ligeledes højt.  
 

Overgang til ungdomsuddannelse 
Andelen, der er i ungdomsuddannelse 15 måneder efter afgang fra 10. klasse 
eller heltidsundervisningen er en indikator, der har en anelse større udsigel-
seskraft end placeringen 3 måneder efter.  
 
I forbindelse med resultaterne 15 måneder efter skal man være opmærksom 
på, at det er elever, der har forladt tilbuddene i juni 2017, og det er altså ikke 
den samme elevgruppe, som de faglige resultater og trivselsresultaterne er 
opgjort for. Her gør det sig gældende, særligt for eleverne i 10. klasse på er-
hvervsskolerne, at en for stor gruppe ikke er i ungdomsuddannelse. Der er 
imidlertid tale om en forbedring for de kommunale 10. klassetilbud.  
 
Ser vi på resultaterne 3 måneder efter, er der bedre resultater at spore. Med 
henholdsvis 87 procent af eleverne på erhvervsskolerne og 82 procent i de 
kommunale 10. klasser i gang med en ungdomsuddannelse er der en markant 
fremgang i forhold til tidligere årgange. Resultaterne ligger generelt meget 
tæt på niveauet for 9.-klasseårgangene på almenområdet, hvilket er særdeles 
positivt elevgruppens baggrund taget i betragtning. 
 

Trivsel 
Alle tilbuddene arbejder med trivsel på baggrund af de lokale trivselsrappor-
ter. Der er generelt fremgang ift. skoleglæden. På en række af de andre triv-
selsindikatorer er der også fremgang for nogle af tilbuddene, mens det over-
ordnede billede er forholdsvist uændret. Mobbeprocenterne er på niveau 
med den københavnske folkeskole. 
 
Der er imidlertid nogle tilbud, der har en udfordring i forhold til trivsel – fx har 
10. klasse på NEXT generelt både mindre skoleglæde og mindre tilfredshed 
med undervisningen end de andre 10. klasser og særligt ift. tryghed og mob-
ning skiller SOPU’s 10.klassetilbud sig negativt ud.  
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3 Faglighed 

Pejlemærket Faglighed er et af fem pejlemærker, der er vedtaget for skoleom-
rådet i Københavns Kommune. I København er det målet, at: 

“Alle elever skal være dygtigere” 

Udgangspunktet er, at alle unge skal blive så dygtige, som de kan. Det gælder 
både fagligt, personligt og socialt. Livsduelighed, demokratisk dannelse og 
medborgerskab bliver her centrale begreber.  
 
Som det fremgår, er pejlemærket bredere end blot snævre, faglige mål. Lige-
som i grundskolen skal det forstås som dækkende for både faglige, personlige 
og sociale kompetencer. Dertil skal det tilføjes, at der især i forbindelse med 
ungdomsskolen og 10. klasser kan være fokus på at øge andre kompetencer 
end de rent faglige som en forudsætning for faglig udvikling.   
 

Dokumentation 
De enkelte skolers arbejde med at gøre deres elever dygtigere dokumenteres 
gennem forskellige indikatorer på faglighed. Disse indikatorer består af for-
skellige visninger af karakterer inden for fagene dansk og matematik. For hel-
tidsundervisningsområdet inkluderes vurderinger af elevernes udvikling in-
den for sociale og personlige parametre hen over skoleåret. Det har i denne 
udgave ikke været muligt at medtage en central indikator – elevernes uddan-
nelsesparathedsvurdering. Det er stadig forvaltningens forhåbning, at denne 
indikator vil kunne indgå i fremtidige versioner af denne rapport og kvalitets-
rapporterne.  
 
Ud over karakterniveauet fordelt på de forskellige tilbud kigges der på elever-
nes faglige udvikling målt ved karakterniveau fra 9. til 10.-klasseprøven. Da for-
valtningen kun har adgang til 9.-klassesdata fra elever, der har haft deres sko-
legang i Københavns Kommune, er det ikke muligt at medtage samtlige af til-
buddenes elever.  
 
De valgte indikatorer giver naturligvis hverken et fyldestgørende billede af alle 
de kompetencer, eleverne tilegner sig, eller hvad de lærer gennem deres sko-
leår i enten 10. klasse eller i ungdomsskolens heltidsundervisning. De giver 
imidlertid en indikation på, om det er lykkedes at flytte eleverne i en positiv 
faglig retning.  
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3.1   Karakterniveau 
Tabellen nedenfor viser karaktergennemsnit for dansk og matematik i både 
mundtlige og skriftlige discipliner. Data er baseret på afgangsprøveresultater 
fra juni 2018.  
 

Karaktergennemsnit 

(antal eksaminerede elever) 

Dansk Matematik 

mundtlig skriftlig mundtlig skriftlig 

NEXT 5,8 (107) 4,4 (114) 4,6 (113) 4,7 (115) 

Hotel- og Restaurantskolen 6,8 (59) 5,4 (60) 5,3 (58) 5,0 (58) 

SOPU 5,6 (44) 2,6 (46) 4,2 (41) 3,1 (46) 

TEC 5,4 (80) 3,6 (82) 4,4 (79) 4,6 (81) 

10. klasse på erhvervsskoler 5,8 (290) 4,1 (302) 4,6 (291) 4,5 (300) 

     

Amager 10 6,2 (72) 3,2 (78) 5,7 (75) 4,5 (79) 

Ø 10 5,7 (98)  4,1 (104) 4,0 (97) 3,8 (101) 

10 Vest 7,4 (75) 5,1 (76) 6,0 (86) 4,4 (86) 

Kommunale 10. klasser 6,4 (245) 4,1 (258) 5,2 (258) 4,2 (266) 

     

Dagkursus 4,7 (37) 2,2 (41) 2,5 (35) 1,8 (37) 

Byhøjskolen 8,0 (46) 5,2 (51) 6,0 (49) 5,6 (53) 

Nye Veje Ingen data – undervisningen er ikke eksamensrettet 

10. PULS 7,5 (11) 1,4 (12) 5,5 (11) 1,6 (12) 

Ungdomsskolens  
heltidsundervisning 

6,6 (94) 3,6 (104) 4,6 (95) 3,8 (102) 

 

Karaktergennemsnit 

(antal eksaminerede elever) 

Dansk Matematik 

mundtlig 
skriftlig frem-

stilling 

med 

hjælpemidler 

uden 

hjælpemidler 

Ungdomsskolen i Hindegade6 8,1 (17) 3,4 (19) 3,3 (24) 4,3 (24) 

Ungdomsskolens 8.+9. klasse7 7,1 (40) 3,3 (40) 2,2 (41) 3,7 (41) 

 
 
 
 

 

 

  

6 Ungdomsskolen i Hindegade går ikke til 10.-klasseprøve. Data er derfor for elever, der har taget 9.-klasseprø-

ven i de viste fag i skoleåret 2017/18. 

7 Ungdomsskolens 8.+9. klasse går ikke til 10.-klasseprøve. Data er derfor for elever, der har taget 9.-klasseprø-

ven i de viste fag i skoleåret 2017/18. 
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3.2 Udvikling i fagligt niveau målt ved karakterudvikling 
De følgende tabeller viser udviklingen i elevernes karakterer fra 9. til 10.-klas-
seprøven i dansk mundtlig, dansk skriftlig og matematik skriftlig. Forsimplet 
kan man sige, at karakterniveauet bør fastholdes og selvfølgelig gerne løftes. 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at man ikke kan sammenligne udviklin-
gen for alle elever, men udelukkende den gruppe, der er karakterer for (se 
fodnoten). Yderligere skal det bemærkes, at de to prøver ikke er identiske, 
hvilket ligeledes skal indgå i vurderingen, når tallene bliver analyseret. Data er 
baseret på afgangsprøveresultater fra juni 2018. 
 

Udvikling i karaktergennemsnit  

Dansk mundtlig 

Dansk mundtlig, 
gennemsnits- 

karakter ved 9.- 
klasseprøven 

Dansk mundtlig, 
gennemsnits- 

karakter ved 10.- 
klasseprøven 

Andel af prøve- 
eleverne med  

karakterer i begge 
prøver (antal)8 

NEXT 5,8 5,4 69 % (74) 

Hotel- og Restaurantskolen 6,6 6,9 41 % (24) 

SOPU 4,6 5,2 75 % (33) 

TEC 4,9 4,8 64 % (51) 

10. klasse på erhvervsskoler 5,4 5,4 63 % (182) 

    

Amager 10 4,0 5,6 61 % (44) 

Ø10 5,2 5,3 70 % (69) 

10 Vest  6,2 7,3 69 % (52) 

Kommunale 10. klasser  5,2 6,0 67 % (165) 

    

Dagkursus  3,0 4,8 51 % (19) 

Byhøjskolen 6,3 7,8 43 % (20) 

Nye Veje Ingen data – undervisningen er ikke eksamensrettet 

10. PULS 2,0 7,0 45 % (5) 

Ungdomsskolens  
heltidsundervisning 

4,4 6,4 47 % (44) 

 

Udvikling i karaktergennemsnit 

Dansk mundtlig 

Dansk mundtlig, 
gennemsnits- 

karakter ved 9.- 
klasseprøven 

Dansk mundtlig, 
gennemsnits- 

karakter ved 10.- 
klasseprøven 

Andel af prøve- 
eleverne med  

karakterer i begge 
prøver (antal) 

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

Ungdomsskolens 8.+9. klasse 

  

8 Antal og andel elever med prøvekarakter er medtaget, da det ikke er muligt at lave sammenligningen i karak-

tergennemsnit for alle elever. Dette skyldes dels, at Københavns Kommune ikke har adgang til karakterdata for 

elever, der kommer fra folkeskoler i andre kommuner eller fra privatskoler, og dels at en del af eleverne ikke har 

aflagt 9.-klasseprøven. 
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Udvikling i karaktergennemsnit  

Dansk skriftlig 

Dansk skriftlig, 
gennemsnits- 

karakter ved 9.- 
klasseprøven 

Dansk skriftlig, 
gennemsnits- 

karakter ved 10.- 
klasseprøven 

Andel af prøve- 
eleverne med  

karakterer i begge 
prøver (antal)9 

NEXT 4,2 4,3 69 % (79) 

Hotel- og Restaurantskolen 4,2 5,4 38 % (23) 

SOPU 3,7 2,3 70 % (32) 

TEC 3,6 3,4 62 % (51) 

10. klasse på erhvervsskoler 4,0 3,9 61 % (185) 

    

Amager 10 3,9 3,0 63 % (49) 

Ø10 4,4 4,1 69 % (72) 

10 Vest 5,2 4,8 68 % (52) 

Kommunale 10. klasser 4,5 4,0 67 % (173) 

    

Dagkursus 3,2 2,2 56 % (23) 

Byhøjskolen 5,0 5,2 49 % (25) 

Nye Veje Ingen data – undervisningen er ikke eksamensrettet 

10. PULS 0,2 1,6 42 % (5) 

Ungdomsskolens  
heltidsundervisning 

3,8 3,6 47 % (53) 

 

Udvikling i karaktergennemsnit 

Dansk skriftlig 

 

Dansk skriftlig, 
gennemsnits- 

karakter ved 9.- 
klasseprøven 

Dansk skriftlig, 
gennemsnits- 

karakter ved 10.-
klasseprøven 

Andel af prøve- 
eleverne med  

karakterer i begge 
prøver (antal) 

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

Ungdomsskolens 8.+9. klasse 

 

  

9 Antal og andel elever med prøvekarakter er medtaget, da det ikke er muligt at lave sammenligningen i karak-

tergennemsnit for alle elever. Dette skyldes dels, at Københavns Kommune ikke har adgang til karakterdata for 

elever, der kommer fra folkeskoler i andre kommuner eller fra privatskoler, og dels at en del af eleverne ikke har 

aflagt 9.-klasseprøven. 
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Udvikling i karaktergennemsnit  

Matematik skriftlig 

Matematik  
med hjælpemidler, 

gennemsnits- 
karakter ved 9.- 

klasseprøven 

Matematik  
skriftlig, 

gennemsnits- 
karakter ved 10.- 

klasseprøven 

Andel af prøve- 
eleverne med  

karakterer i begge 
prøver (antal)10 

NEXT 3,0 4,8 70 % (80) 

Hotel- og Restaurantskolen 4,5 5,1 41 % (24) 

SOPU 2,4 3,3 65 % (30) 

TEC 2,3 4,1 60 % (49) 

10. klasse på erhvervsskoler 2,9 4,4 61 % (183) 

    

Amager 10 2,7 4,0 63 % (50) 

Ø10 2,9 3,8 72 % (73) 

10 Vest 3,2 4,2 65 % (56) 

Kommunale 10. klasser 2,9 4,0 67 % (179) 

    

Dagkursus 0,6 1,7 54 % (20) 

Byhøjskolen 3,6 6,0 47 % (25) 

Nye Veje Ingen data – undervisningen er ikke eksamensrettet 

10. PULS 0,7 2,2 50 % (6) 

Ungdomsskolens  
heltidsundervisning 

2,1 3,8 50 % (51) 

 

Udvikling i karaktergennemsnit 

Matematik skriftlig 

 

Matematik  
med hjælpemidler, 

gennemsnits- 
karakter ved 9.- 

klasseprøven 

Matematik  
skriftlig, 

gennemsnits- 
karakter ved 10.- 

klasseprøven 

Andel af prøve- 
eleverne med  

karakterer i begge 
prøver (antal) 

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

Ungdomsskolens 8.+9. klasse 

 

 

 
  

10 Antal og andel elever med prøvekarakter er medtaget, da det ikke er muligt at lave sammenligningen i karak-

tergennemsnit for alle elever. Dette skyldes dels at Københavns Kommune ikke har adgang til karakterdata for 

elever, der kommer fra folkeskoler i andre kommuner eller fra privatskoler, og dels at en del af eleverne ikke har 

aflagt 9.-klasseprøven. 
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3.3  Andel elever, der opnåede karakteren 02 
En anden måde at følge udviklingen i elevernes karakterer er ved at se på, hvor 
stor en andel, der opnår karakteren 02. Nedenstående tabel viser andel elever, 
der opnåede karakteren 02 eller derover i både dansk og matematik over en 
treårig periode. 
 

Andel elever med karakteren 02 eller derover i 
både dansk og matematik 
(antal elever i skoleåret 2017/18  
med minimum en 10FP) 

2016 2017 2018 

NEXT (116) 

94 %  
(CPH West) 80% 84 % 

81 % (KTS) 

Hotel- og Restaurantskolen (61) 68 % 46% 85 % 

SOPU (47) 85 % 68% 74 % 

TEC (83) 88 % 72% 81 % 

10. klasse på erhvervsskoler (307) 84 % 68% 82 % 

    

Amager 10 (81) 76 % 74% 77 % 

Ø10 (104) 73 % 85% 76 % 

10 Vest (89) 63 % 69% 78 % 

Kommunale 10. klasser (274) 73 % 76% 77 % 

    

Dagkursus (41) 30 % 51% 37% 

Byhøjskolen (53) 76 % 77% 79% 

Nye Veje 
Ingen data – undervisningen er ikke 

eksamensrettet 

10. PULS (13) 
Oplysninger for mindre end fem 

elever 
46 % 

Ungdomsskolens heltidsundervisning (104) 50 % 63 % 59 % 

 

Andel elever med karakteren 02 eller derover i 
både dansk og matematik  
(antal elever i skoleåret 2017/2018  
med minimum en 9FP) 

2016 2017 2018 

Ungdomsskolen i Hindegade (24)11 52 % 33 % 54 % 

Ungdomsskolens 8.+9. klasse (43)12 50 % 43 % 56 % 

 
 
 
 

 
  

11 Ungdomsskolen i Hindegade går ikke til 10.-klasseprøve. Data er derfor for elever, der har taget 10FP9 i skole-

året 2017/18. 

12 Ungdomsskolens 8. og 9. klasse går ikke til 10. klasseprøve. Data er derfor for elever, der har taget FP9 i skole-

året 2017/18. 
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3.4   Udvikling af sociale og personlige kompetencer 
Som et led i ungdomsskolens heltidsundervisnings ledelsesinformationssy-
stem vurderes samtlige elever løbende inden for en række sociale og person-
lige parametre, der knytter sig til en skole- og uddannelsesmæssig sammen-
hæng. De områder eleverne vurderes indenfor varierer fra skole til skole og er 
tilpasset de enkelte skolers elevgrupper og fokus. Data baserer sig på vejlede-
res og nærmeste lærers vurderinger af eleverne inden for en række indikatorer 
under hvert målepunkt. Eleverne vurderes på en 7-trinsskala. Tabellen viser 
andelen af elever, der har rykket sig minimum ét positivt skalatrin fra start- til 
slutvurderingen. 
 

Udviklingen inden for sociale  
og personlige parametre 
(2017/18) 
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Dagkursus (27) 22 % 22 % 35 % 26 % 19 % 38 % 22 % 

Ungdomsskolens 8.+9. klasse (34)  22% 12 % 24 % 26 % 15 % 35 % 15 % 

Byhøjskolen (43) - 60 % 74 % 67 % 71 % 69 % - 

Nye Veje (14) 36 % 15 % 36 % 25 % - 20 % - 

Ungdomsskolen i Hindegade (101) 41 % 41 % 39 % 37 % 47 % - 43 % 

10. PULS (9) - 0 % - 0 % 0 % 11 % - 

Ungdomsskoles  
heltidsundervisning13 (207) 

33 % 34 % 43 % 38 % 40 % 45 % 32 % 

 
 

 
 
 
 
  

  

13 Indeholder Byhøjskolen, Dagkursus, Nye Veje, 8.+9. klassen, 10. PULS og Ungdomsskolen i Hindegade 
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4 Ungdomsuddannelse 

Dette afsnit har med pejlemærket Ungdomsuddannelse fokus på, hvad der 
sker med eleverne, når de forlader ungdomsskolens heltidsundervisning eller 
10. klasse. I København er det målet, at: 

“Alle elever skal gennemføre en ungdomsuddan-
nelse” 

Ungdomsskolen har til opgave at give de unge, der efter grundskolen ikke er 
klar til eller er faldet fra en ungdomsuddannelse, de bedste forudsætninger 
for at kunne deltage i og drage nytte af en ungdomsuddannelse. 
 

Dokumentation 
I dette afsnit ses der nærmere på, hvilken uddannelsesmæssig vej eleverne 
vælger efter afsluttede forløb.  
 
Data viser andelen af eleverne på en ungdomsuddannelse henholdsvis 3 og 15 
måneder efter afsluttede forløb i 10. klasse eller heltidsundervisningen. Tallene 
viser, hvor eleverne søger hen, samt hvorvidt de fastholdes i en uddannelses-
mæssig retning. Et mere detaljeret overblik over elevernes placering 3 og 15 
måneder efter endt 10. klasse eller heltidsundervisning findes som bilag.  
 
Data er udelukkende baseret på elever med bopæl i København, da Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning har vejledningsforpligtigelse for disse elever, og 
kommunen ikke har adgang til data for elever bosat i andre kommuner. 
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4.1   Elevernes placering efter 3 måneder14 
 

Elevernes placering 3 måneder  
efter – pr. 1. oktober 201815  
(antal elever) 

Erhvervs- 
uddannelse 

Gymnasial  
uddannelse 

Samlet andel  
i gang  

med ungdomsud-
dannelse16 

NEXT (102) 36 % (37) 50 % (51) 88 % (90) 

Hotel- og Restaurantskolen (32) 22 % (7) 59 % (19) 81 % (26) 

SOPU (39) 72 % (28) 15 % (6) 87 % (34) 

TEC (66) 17 % (11) 68 % (45) 86 % (57) 

10. klasse på erhvervsskoler (239) 35 % (83) 51 % (121) 87 % (207) 

    

Amager 10 (71) 25 % (18) 54 % (38) 80 % (57) 

Ø10 (89) 24 % (21) 57 % (51) 82 % (73) 

10 Vest (91) 15 % (14) 68 % (62) 85 % (77) 

Kommunale 10. klasser (251) 21 % (53) 60 % (151) 82 % (207) 

    

Dagkursus (39) 36 % (14) 3 % (1) 46 % (18) 

Byhøjskolen(70) 11 % (8) 46 % (32) 59 % (41) 

10. PULS (13) 8 % (1) 15 % (2) 23 % (3) 

Ungdomsskolens  
heltidsundervisning (122) 

19  % (23) 29 % (35) 51 % (62) 

    

Ungdomsskolens 8.+9. klasse (38) 18 % (7) 0 % (0) 18 % (7) 

Ungdomsskolen i Hindegade (128)  1 % (1) 5 % (7) 7 % (9) 

Nye Veje (39) 13 % (5) 8 % (3) 28 % (11) 

 
 
  

14 I denne opgørelse kan der være tvivl omkring validiteten af data, da der forekommer en række registreringsfejl 

i forbindelse med elever, der overgår fra 10. klasse til grundforløb på erhvervsskolerne. 

15 I afsnit 4 om ungdomsuddannelse indgår Ungdomsskolens 8.+9. klasse og Nye Veje ikke i Ungdomsskolens 

heltidsundervisning, da det ikke umiddelbart er et mål i sig selv, at eleverne fra disse tilbud kommer i ungdoms-

uddannelse. 

16 Kategorien ”Samlet andel i gang med ungdomsuddannelse” dækker foruden ”Erhvervsuddannelse” og ”Gym-

nasial uddannelse” også ”Andre ungdomsuddannelser” og ”Gennemført ungdomsuddannelse”. 
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4.2   Elevernes placering efter 15 måneder 
 

Elevernes placering 15 måneder 
efter – pr. 1. oktober 201817 
(antal elever) 

Erhvervs- 
uddannelse 

Gymnasial  
uddannelse 

Samlet andel  
i gang  

med ungdoms- 
uddannelse 

NEXT (110) 19 % (21)  44 % (48) 63 % (69) 

Hotel- og Restaurantskolen (34) 21 % (7) 35 % (12) 59 % (20) 

SOPU (26) 35 % (9) 23 % (6) 65 % (17) 

TEC (48) 25 % (12) 44 % (21) 69 % (33) 

10. klasse på erhvervsskoler (218) 22 % (49) 40 % (87) 64 % (139) 

    

Amager 10 (113) 19 % (22) 47 % (53) 68 % (77) 

Ø10 (89) 24 % (21) 57 % (51) 82 % (73) 

10 Vest (99) 16 % (16) 65 % (64) 83 % (82) 

Kommunale 10. klasser (301) 20 % (59) 56 % (168) 77 % (232) 

    

Dagkursus (32) 38 % (12) 9 % (3) 47 % (15) 

Byhøjskolen (66) 14 % (9) 44 % (29) 61 % (40) 

10. PULS (12) 17 % (2) 8 % (1) 25 % (3) 

Ungdomsskolens  
heltidsundervisning (110) 

21 % (23) 30 % (33) 53 % (58) 

    

Ungdomsskolens 8. + 9. klasse (47) 23 % (11) 11 % (5) 40 % (19) 

Ungdomsskolen i Hindegade (105) 6 % (6) 5 % (5) 13 % (14) 

Nye Veje (43) 14 % (6) 12 % (5) 35 % (15) 

 
 

17 Her er altså tale om elever, der har forladt tilbuddene i juni 2017, og eleverne er dermed ikke fra samme år-

gang som i tabellen, der viser placeringen 3 måneder efter. 
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5 Trivsel  

Dette afsnit behandler pejlemærket Trivsel, der har fokus på, at:  

“Alle elever skal have et godt skoleliv, hvor de trives” 

Eleverne skal opleve en glæde ved at gå i skole, der motiverer og understøtter 
deres læring. 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning skal i denne 
sammenhæng ses som tilbud, der muliggør, at de unge kan finde eller gen-
finde en glæde ved at gå i skole, som kan motivere dem og understøtte deres 
læring.      
 

Dokumentation  
For at kunne dokumentere udviklingen inden for trivsel benyttes en række ud-
valgte indikatorer fra elevtrivselsundersøgelsen 2018 for 10. klasse, der er gen-
nemført for eleverne i de forskellige tilbud. Det er altså elevernes svar på et 
spørgeskema, der ligger til grund for tallene i de forskellige tabeller. Tabel-
lerne i dette afsnit viser på baggrund af spørgeskemaerne elevernes trivsel 
fordelt på følgende indikatorer: Generel trivsel, tryghed, mobning og tilfreds-
hed. 
 
I dette års rapport er der også medtaget oplysninger om elevernes fravær. 
Alle tilbuddene har forskellige måder at opgøre fravær på, hvilket medfører, at 
tallene ikke er direkte sammenlignelige. Dette betyder også, at der ikke optræ-
der data fra alle tilbud. 
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5.1   Generel trivsel 
 

Er du glad for din skole? 
(antal elever, der har svaret) 

”Tit” eller ”Meget tit” 

2016 2017 2018 

NEXT (86) 

31 %  
(CPH West) 46 % 49% 

68 % (KTS) 

Hotel- og Restaurantskolen (53) 59 % 38 % 75% 

SOPU (13) 65 % 46 % 69% 

TEC (48) 72 % 72 % 65% 

10. klasse på erhvervsskoler (200) 62 % 55 % 61% 

    

Amager 10 (46) 51 % 56 % 72% 

Ø10 (84) 57 % 67 % 60% 

10 Vest (54)  64 % 61 % 67% 

Kommunale 10. klasser (184) 53 % 62 % 65% 

    

Dagkursus (27) 47 % 63 % 59% 

Ungdomsskolens 8.+9. klasse (24) 64 % 53 % 67% 

Ungdomsskolen i Hindegade (69) 59 % 59 % 70% 

Byhøjskolen (44) 64 % 68 % 80% 

Nye Veje (22) 81 % 55 % 68% 

10. PULS (10) 33 % 60 % 50% 

Ungdomsskolens  
heltidsundervisning (196) 

62 % 60 % 69% 
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5.2   Tryghed 
 

Hvor ofte føler du dig tryg i skolen?  
(antal elever, der har svaret) 

”For det meste” eller ”Altid” 

2016 2017 2018 

NEXT (86) 

81 %  
(CPH West) 85 % 74 % 

86 % (KTS) 

Hotel- og Restaurantskolen (53) 93 % 81 % 91% 

SOPU (13) 82 % 64 % 69% 

TEC (48) 81 % 84 % 75% 

10. klasse på erhvervsskoler (200) 83 % 81 % 79% 

    

Amager 10 (46) 87 % 78 % 83% 

Ø10 (84) 83 % 82 % 80% 

10 Vest (54)  76 % 76 % 83% 

Kommunale 10. klasser (184) 81 % 79 % 82% 

    

Dagkursus (27) 95 % 82 % 85% 

Ungdomsskolens 8.+9. klasse (24) 73 % 84 % 71% 

Ungdomsskolen i Hindegade (69) 79 % 78 % 77% 

Byhøjskolen (44) 77 % 75 % 91% 

Nye Veje (22) 92 % 81 % 59% 

10. PULS (10) 67 % 
Oplysninger 

for mindre end 
5 elever 

90% 

Ungdomsskolens  
heltidsundervisning (196) 

81 % 79 % 79% 
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5.3   Mobning 
 

Er du blevet mobbet på din nuværende 
skole i dette skoleår?  
(antal elever, der har svaret) 

”Sjældent” eller ”Aldrig” 

2016 2017 2018 

NEXT (86) 

100 %  
(CPH West) 98 % 90 % 

93 % (KTS) 

Hotel- og Restaurantskolen (53) 90 % 75 % 91% 

SOPU (13) 86 % 91 % 77% 

TEC (48) 85 % 93 % 83% 

10. klasse på erhvervsskoler (200) 90 % 92 % 88% 

    

Amager 10 (46) 92 % 92 % 91% 

Ø10 (84) 99 % 87 % 88% 

10 Vest (54)  93 % 89 % 94% 

Kommunale 10. klasser (184) 95 % 89 % 91% 

    

Dagkursus (27) 100 % 91 % 85% 

Ungdomsskolens 8.+9. klasse (24) 91 % 92 % 96% 

Ungdomsskolen i Hindegade (69) 85 % 75 % 83% 

Byhøjskolen (44) 94 % 92 % 100% 

Nye Veje (22) 94 % 88 % 77% 

10. PULS (10) 83 % 
Oplysninger 

for mindre end 
5 elever 

100% 

Ungdomsskolens  
heltidsundervisning (196) 

90 % 85 % 89% 
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5.4   Tilfredshed 
 

Hvor tilfreds er du alt i alt  
med undervisningen?  
(antal elever, der har svaret) 

”Tilfreds” eller ”Meget tilfreds” 

2016 2017 2018 

NEXT (86) 

13 % 
(CPH West) 

38 % 30% 
44 % 
(KTS) 

Hotel- og Restaurantskolen (53) 41 % 31 % 55% 

SOPU (13) 52 % 38 % 62% 

TEC (48) 58 % 47 % 40% 

10. klasse på erhvervsskoler (200) 44 % 41 % 41% 

    

Amager 10 (46) 52 % 53 % 48% 

Ø10 (84) 49 % 60 % 51% 

10 Vest (54)  69 % 58 % 56% 

Kommunale 10. klasser (184) 53 % 57 % 52% 

    

Dagkursus (27) 68 % 62 % 52% 

Ungdomsskolens 8.+9. klasse (24) 64 % 65 % 50% 

Ungdomsskolen i Hindegade (69) 65 % 66 % 59% 

Byhøjskolen (44) 55 % 65 % 68% 

Nye Veje (22) 78 % 66 % 68% 

10. PULS (10) 50 % 40 % 80% 

Ungdomsskolens  
heltidsundervisning (196) 

64 % 64 % 61% 
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5.5   Fravær 
 

Elevfravær 2017/2018 
(antal elever18) 

Fraværsdage Fraværsprocent 

NEXT (109) - 11,9 %  

Hotel- og Restaurantskolen (58) - 9,6 %  

SOPU (47) 48,8  - 

TEC (78) 27,4  - 

10. klasse på erhvervsskoler (292)19 35,4 11,1 % 

   

Amager 10 (338) 3,2 7,2 %  

Ø10 (109) 3,7 8,3 %  

10 Vest (120) 3,5 7,4 %  

Kommunale 10. klasser (456) 3,5 7,7% 

   

Dagkursus (47) 13,9 34,7 %  

Ungdomsskolens 8.+9. klasse (55) 10,0 26,3 %  

Ungdomsskolen i Hindegade (197) 7,2 18,9 %  

Byhøjskolen (80) 10,1 24,4 %  

Nye Veje (62) 15,6 46,5 %  

10. PULS (16) 12,8 36,8 %  

Ungdomsskolens  
heltidsundervisning (456) 

10,1 26,4 % 

 

18 I 10. klasserne på erhvervsskolerne indgår kun elever, der har været tilknyttet det pågældende tilbud hele sko-

leåret 2017/18. For de kommunale 10. klasser og tilbuddene under ungdomsskolens heltidsundervisning er an-

tallet et gennemsnit af alle elever, der har været tilknyttet i løbet af de fire kvartaler i skoleåret 2017/18. 

19 Data for 10. klasserne på erhvervsskolerne er ikke fyldestgørende grundet forskellige opgørelsesmetoder. To-

talerne i fraværsdage og fraværsprocent er derfor ikke sammenlignelige i denne kategori. 
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6 Bilag 

6. 1 Ungdomsuddannelse  
 

Elevernes placering 3 må-
neder efter – pr. 1. oktober 
2018  
(antal elever) 
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NEXT (102) 36 % (37) 50 % (51) 2 % (2) 88 % (90) 7 % (7) 4 % (4) 

Hotel- og Restaurantskolen 
(32) 

22 % (7) 59 % (19) 0 % (0) 81 % (26) 9 % (3) 9 % (3) 

SOPU (39) 72 % (28) 15 % (6) 0 % (0) 87 % (34) 10 % (4) 3 % (1) 

TEC (66) 17 % (11) 68 % (45) 2 % (1) 86 % (57) 8 % (5) 6 % (4) 

10. klasse på erhvervsskoler 
(239) 

35 % (83) 51 % (121) 1 % (3) 87 % (207) 8 % (19) 5 % (12) 

       

Amager 10 (71) 25 % (18) 54 % (38) 1 % (1) 80 % (57) 6 % (4) 13 % (9) 

Ø10 (89) 24 % (21) 57 % (51) 1 % (1) 82 % (73) 10 % (9) 8 % (7) 

10 Vest (91) 15 % (14) 68 % (62) 1 % (1) 85 % (77) 12 % (11) 3 % (3) 

Kommunale 10. klasser 
(251) 

21 % (53) 60 % (151) 1 % (3) 82 % (207) 10 % (24) 8 % (19) 

       

Dagkursus (39) 36 % (14) 3 % (1) 8 % (3) 46 % (18) 33 % (13) 18 % (7) 

Byhøjskolen(70) 11 % (8) 46 % (32) 1 % (1) 59 % (41) 30 % (21) 11 % (8) 

10. PULS (13) 8 % (1) 15 % (2) 0 % (0) 23 % (3) 38 % (5) 38 % (5) 

Ungdomsskolens  
heltidsundervisning (122) 

19  % (23) 29 % (35) 3 % (4) 51 % (62) 32 % (39) 16 % (20) 

       

Ungdomsskolens 8.+9. 
klasse (38) 

18 % (7) 0 % (0) 0 % (0) 18 % (7) 71 % (27) 5 % (2) 

Ungdomsskolen i Hinde-
gade (128)  

1 % (1) 5 % (7) 0 % (0) 7 % (9) 91 % (116) 2 % (3) 

Nye Veje (39) 13 % (5) 8 % (3) 8 % (3) 28 % (11) 46 % (18) 23 % (9) 
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Elevernes placering 15 må-
neder efter – pr. 1. oktober 
2018 
(antal elever) 
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NEXT (110) 19 % (21) 44 % (48) 0 % (0) 63 % (69) 30 % (33) 7 % (8) 

Hotel- og Restaurantskolen 
(34) 

21 % (7) 35 % (12) 3 % (1) 59 % (20) 32 % (11) 9 % (3) 

SOPU (26) 35 % (9) 23 % (6) 0 % (0) 65 % (17) 12 % (3) 23 % (6) 

TEC (48) 25 % (12) 44 % (21) 0 % (0) 69 % (33) 8 % (4) 23 % (11) 

10. klasse på erhvervsskoler 
(218) 

22 % (49) 40 % (87) 0 % (1) 64 % (139) 23 % (51) 13 % (28) 

       

Amager 10 (113) 19 % (22) 47 % (53) 1 % (1) 68 % (77) 14 % (16) 16 % (18) 

Ø10 (89) 24 % (21) 57 % (51) 1 % (1) 82 % (73) 3 % (3) 15 % (13) 

10 Vest (99) 16 % (16) 65 % (64) 1 % (1) 83 % (82) 9 % (9) 7 % (7) 

Kommunale 10. klasser 
(301) 

20 % (59) 56 % (168) 1 % (3) 77 % (232) 9 % (28) 13 % (38) 

       

Dagkursus (32) 38 % (12) 9 % (3) 0 % (0) 47 % (15) 22 % (7) 31 % (10) 

Byhøjskolen (66) 14 % (9) 44 % (29) 3 % (2) 61 % (40) 24 % (16) 15 % (10) 

10. PULS (12) 17 % (2) 8 % (1) 0 % (0) 25 % (3) 58 % (7) 17 % (2) 

Ungdomsskolens  
heltidsundervisning (110) 

21 % (23) 30 % (33) 2 % (2) 53 % (58) 27 % (30) 20 % (22) 

       

Ungdomsskolens 8.+9. 
klasse (47) 

23 % (11) 11 % (5) 6 % (3) 40 % (19) 32 % (15) 28 % (13) 

Ungdomsskolen i Hinde-
gade (105) 

6 % (6) 5 % (5) 1 % (1) 13 % (14) 70 % (74) 15 % (16) 

Nye Veje (43) 14 % (6) 12 % (5) 9 % (4) 35 % (15) 26 % (11) 35 % (15) 
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J.nr. 2019- 0024640. Møde den 11.3.2019. Dagsordenens pkt. 6 

 

Ungdomsskolens regnskab 2018 og forslag til fordeling af ungdomsskolens budget-

ramme 2019. 

 

Med denne indstilling redegør ungdomsskolen for forslag til fordeling af budgetrammen 

for 2019 og orienterer om regnskabet 2018. 

  

INDSTILLING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender forslag til fordeling af ungdomsskolens budgetramme 

for 2019, som det fremgår af bilaget Ungdomsskolen - virksomhed og budget 2019, 

 

2. at bestyrelsen tager orienteringen om effektiviseringer/besparelser til efterretning, 

 

3. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens regnskab 2018 til efterret-

ning. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Ungdomsskolebestyrelsen har kompetencen til at fastlægge ungdomsskolens indhold og 

omfang indenfor den tildelte beløbsramme. Indstillingens forslag til fordelingen af ram-

men sker ud fra de vedtagne mål og rammer for ungdomsskolens virksomhed.  

 

I 2019 er ungdomsskolens budgetramme 83.303.556 kr. inklusive budget til 10. klasse. 

Rammen forventes tilført 2.982.013 kr. i overførte midler fra 2018 (mindreforbrug). Den 

samlede budgetramme er derfor 86.785.569 kr. 

 

I forbindelse med Effektiviseringsstrategien 2015-2018 er der indarbejdet effektiviserin-

ger på mere end 3,8 mio. kr. i henholdsvis budget 2018 med 1,4 mio. kr. og i budget 2019 

med ca. 2,4 mio.kr. 

 

Ungdomsskolen har afsluttet 2018 regnskabet med et mindreforbrug på ca. 2,9 mio.kr. 

svarende til ca. 3,5 procent af den samlede ramme. 

 

 

LØSNING 

 

Generelle bemærkninger til forslag til fordeling af budgetramme 2019 

Budgetrammen på 83.303.556 kr. forventes tilført 2.982.013 kr. i overførte midler fra 

2018. Dette betyder, at den aktuelle budgetramme er på 86.785.569 kr. i 2019.  
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Budgetrammen foreslås fordelt på følgende aktiviteter: 

 

FORDELING  KR. 

Ungdomsskolens almenundervisning  

Boglige hold, tech, eksamenstræning etc. 1.700.000 

Kreative, musisk og drama 1.700.000 

Sport, friluftsliv og rejser 1.700.000 

Knallertundervisning 268.196 

Indsatser og projekter  

Åben skole – inkl. udvikling og koordinering 399.579 

Ungedemokrati, debat og samfund & personlig udvikling 328.543 

Ungdomsuddannelserne 485.415 

Udsatte boligområder 553.491 

Events, Vårsalong, Ung scene, afslutninger etc. 660.046 

Specialskoler 198.309 

Tværgående projekter – inkl. udvikling og koordinering 334.466 

I alt almenundervisningen 8.328.045 

  

Ungdomsskolens heltidsundervisning  

Byhøjskolen 5.767.720 

Dagkursus 3.641.171 

Ungeskolen i Valby 1.588.357 

10. Puls 1.530.659 

Nye Veje 3.495.928 

Ungdomsskolens 8+9. klasse  5.500.000 

Prøveforberedende enkeltfag 596.091 

Ungdomsskolen i Hindegade  8.256.487 

Spydspidsen  476.999 

U-turn  485.977 

I alt heltidsundervisning 31.339.389 

  

Ungdomsskolens 10. klasse  

10. klasse på Amager 3.199.628 

Læseklasserække på 10. klasse på Amager 461.080 

10. klasse på Østerbro 2.787.237 

10. klasse på Vesterbro 3.069.042 

I alt 10. klasse 9.516.987 

  

Øvrige budgetposter  

Tværgående midler 1.786.486 

Adm. og teknisk personale 7.291.319 

Triangel-samarbejde mellem KKU og UU København  584.414 

Tilsyn i aftenundervisningen (almenundervisning) m.v. 800.000 

Ledelse 8.284.511 
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Drift 15.872.406 

Mindreforbrug 2018 2.982.013 

I alt for ungdomsskolen 86.785.569 

 

 

Fordeling af lønmidler og driftsmidler 

Forslag til fordeling af lønmidler og driftsmidler fremgår af bilag 1. Forslaget tager ud-

gangspunkt i de principper, som bestyrelsen vedtog i forbindelse med udmøntning af bud-

getrammen for 2019. Principperne er beskrevet i afsnit 3.1 Principper for budgetforde-

lingen i bilag 1. 

 

Budgetramme til 10. klasse 

Ungdomsskolens budgetramme for 2019 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. 2018. Budgettet vil blive justeret på basis af det faktiske elevtal pr. 5.9.2019. 

 

 

Effektiviseringsstrategi 2015-18 og 2020-2023 

I forbindelse med Effektiviseringsstrategien 2015-2018 er der indarbejdet effektiviserin-

ger på mere end 3,8 mio. kr. i henholdsvis budget 2018 med 1,4 mio. kr. og i budget 2019 

med ca. 2,4 mio.kr. 

 

Forvaltningen har bedt revisionsfirmaet Deloitte om at foretage en analyse af de bydæk-

kende enheder, herunder ungdomsskolen.  Analysen er blevet lavet med henblik på at 

finde effektiviseringer i perioden 2020-2023. 

 

Ungdomsskolen har i dialog med effektiviseringsprogrammet i forvaltningen leveret et 

forslag til effektivisering for 2,7 mio. kr. som indeholder en ændring i afdelingsstrukturen 

og samlokalisering af ungdomsskolens heltidsundervisning. 

 

Endvidere arbejdes der på etablering af et administrativt arbejdsfællesskab mellem ung-

domsskolen og Uddannelses- og Ungdomsvejledningen indenfor løn, personale og øko-

nomi. 

 

Disse forslag vil blive sendt til Børne- og Ungdomsudvalget til 1. behandling i marts 2019 

og 2. behandling i april, hvorefter forslagene indgår som elementer i forhandlingerne om 

budget 2020, som skal vedtages af Borgerrepræsentationen seneste i oktober 2019.  

 

Ungdomsskolens LokalMED vil blive inddraget i høringsfasen mellem 1. og 2. behand-

lingen i Børne- og Ungdomsudvalget. 

 

Regnskab 2018 

Med en samlet budgetramme på 86.069.126 kr. og et endeligt regnskab på 83.087.113 kr. 

har ungdomsskolen i 2018 et mindreforbrug på 2.982.013 kr. 

 

De primære årsager til mindreforbruget i 2018 er følgende: 

▪ Ungdomsskolens 8+9. klasse har et mindreforbrug på ca. 1,8 mio.kr 

▪ Ungdomsskolens fritidsundervisning har haft et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. 
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▪ Ungdomsskolen har i 2018 haft et mindreforbrug til kompetenceudvikling, herunder 

kurser, efter - og videreuddannelse af ledere og medarbejdere på ca. 0,5 mio. kr. 

▪ Ungdomsskolens 10. klasse har i 2018 har et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. 

 

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

 

Hovedposterne i regnskabet 2018 fremgår af bilaget ”Regnskab 2018”. 

 

 

VIDERE PROCES 

 

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

domsskolens LokalMED på møde i december 2018. LokalMED inddrages løbende på 

møder i 2019 om udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab. 

 

Ungdomsskolechefen er ansvarlig for, at Børne- og Ungdomsforvaltningen og ungdoms-

skolens bestyrelse orienteres om udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab. Be-

styrelsen holdes orienteret ved årets fire bestyrelsesmøder, og ligeledes derudover, hvis 

der sker væsentlige afvigelser i forholdet mellem budget og aktivitet. Se uddybning af 

ungdomsskolens løbende økonomistyring i afsnit 3.2 Økonomistyring i bilag 1. 

 

 

BILAG 

 

1. Ungdomsskolen – virksomhed og budget 2019 

2. Forslag til fordelingen af budgetrammen totalt og fordelt på budgetområder 

3. Regnskab 2018  
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UNGDOMSSKOLEN – VIRKSOMHED OG BUDGET 2019 

 

Ungdomsskolen udarbejder hvert år et notat om ungdomsskolens virksomhed og budget. 

Formålet med notatet er at skabe gennemsigtighed i og forståelse for, hvordan ungdoms-

skolen fordeler budgetrammen på de forskellige arbejdsfelter, hvordan ungdomsskolens 

økonomistyring fungerer, og hvilke økonomiske principper og forudsætninger, der ud-

stikker 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 2019. 

 

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 undervisning 

i færdselslære og knallertkørsel, heltidsundervisning, andre aktiviteter som kan indgå i 

kommunens samlede ungdomspolitik, undervisning i dansk som andetsprog for udlæn-

dinge mellem 18 og 25 år samt klub- og anden fritidsvirksomhed/andre fritidstilbud. Ung-

domsskolen i København varetager alle fornævnte områder bortset fra dansk som andet-

sprog 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 Ungdomsskolevirk-

somhed. Ungdomsskolens virksomhed er organiseret som én skole med én bestyrelse, én 

ledelse og decentral opgavevaretagelse. Ungdomsskolens opgaver er organiseret i et fæl-

les sekretariat samt i tre ungdomsskoleområder, 1) Almenundervisning, 2) Heltidsunder-

visning 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)1. Målgruppen 13-18-årige er pr. 1. januar 2019 28.215 

unge. Udviklingen i de statistiske oplysninger viser følgende: 

 
 2015 2016 2017 2018 

Antal unge i målgruppen 13-18-årige 21.630 22.043 22.683 24.527 

CPR-elever i almenundervisning 7.359 6.051 6.038 6.774 

Holdelever i almenundervisning 14.045 11.233 11.584 14.618 

CPR-elever i almen i pct. af målgruppen 34,0 27,5 26,6 27,6 

Elever i heltidsundervisning 615 556 538 656 

Elever i heltidsundervisning i pct.  2,8 2,5 2,4 2,7 

Elever i 10. klasse 252 431 335 266 

Elever i 10. klasse i pct. 1,2 2,0 1,5 1,1 

Elever i alt  8.226 7.037 6.911 7.690 

 

3. Budget og økonomi 

 

3.1. Principper for budgetfordelingen 

Ungdomsskolens bestyrelse fastlagde principperne for fordeling af budgetrammen 2019 

på mødet i december 2018. 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 besluttede 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. 5.9.2018  

▪ Decentrale lønudgifter til heltidsundervisning fastsættes efter den lærer-ressource, der 

er nødvendig for at drive det enkelte tilbud 

▪ Timepuljer til almen undervisning fastsættes med udgangspunkt i 2018-niveau 

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

side, kommunikation, elevprogram, kompetenceudvikling for lærere, ledere og øvrige 

medarbejdere. I fællespuljen vil der blive indarbejdet beløb til ungdomsskolens akti-

vitetsmæssige 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 2019. 

 

Principper for fordeling af driftsmidler i heltidsundervisningen: 

▪ Administrative pc’ere betales centralt, hvilket medfører en nedjustering af de decen-

trale budgetter 

1  

Antallet af CPR-elever viser, hvor mange unge (CPR-numre), der har været tilmeldt ungdomsskolen. An-

tallet af holdelever viser, hvor mange elever, der har været tilmeldt på holdene. Hvis en elev er tilmeldt 

flere hold, vil eleven tælle flere gange. 
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▪ Budgetmidlerne fordeles i forhold til antal elevpladser i den ”almindelige” undervis-

ning og i værkstedsundervisningen 

 

 

Principper for fordeling af driftsmidler i almenundervisningen: 

▪ Administrative pc’ere betales centralt, hvilket medfører en nedjustering af de decen-

trale budgetter 

▪ Budgettet til driftsmidler udmeldes som en samlet budgetpost 

▪ 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 drifts-

midler, som ungdomsskolen får udmeldt fra forvaltningen  

  

2) driftsmidlerne ville kunne være udsat for besparelser, hvilket også gælder for alle øv-

rige poster på ungdomsskolens ramme. 
 

3.2 Økonomistyring 

Da det er bestyrelsen, der udmønter ungdomsskolens budget, holder ungdomsskolen lø-

bende bestyrelsen orienteret om udviklingen i budget og regnskab ved årets fire bestyrel-

sesmøder. 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 endvidere 

en løbende dialog med Administrativt Ressourcecenter om budget og faktiske udgifter til 

husleje og afledte udgifter på de adresser, hvor ungdomsskolen har til huse. 

 

Udover på de kvartalsvise møder i bestyrelsen og i prognoser til forvaltningen, følger 

ungdomsskolens sekretariat udviklingen i forbruget på både lønkonti samt driftskonti 

hver måned. Dette sker for at sikre, at der ikke sker en utilsigtet anvendelse af budget-

rammen. Endvidere afholder ungdomsskolens sekretariat kvartalsvise økonomimøder 

med ungdomsskolens forskellige undervisningstilbud. Disse møder har til formål at sikre 

en sund økonomi i de enkelte tilbud samt at sikre, at der er økonomisk grundlag for ud-

viklingen af de enkelte tilbud. 

 

3.3 Økonomiske forudsætninger 

Budgetrammen for 2019 indeholder en lønfremskrivning på 0,63 pct. Den andel af bud-

getrammen, som vedrører drift, er fremskrevet med 0,05 pct.  

 

Udgangspunktet for lønfremskrivningen er den generelle fremskrivning på 1,96 pct., som 

er udmeldt af Kommunernes Landsforening. Der er indarbejdet en række besparelser og 

effektiviseringer mv. i fremskrivningsprocenten på -1,33 pct. Udgangspunktet for frem-

skrivningen af driftsmidler er den generelle fremskrivning på 2,01 pct., som også er ud-

meldt af Kommunernes Landsforening. Der er indarbejdet en række besparelser og effek-

tiviseringer mv. i fremskrivningsprocenten på -1,96 pct. 
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Dette betyder, at ungdomsskolen samlet har fået en fremskrivning på 0,63 pct. i lønnen 

samt en fremskrivning på 0,05 pct. i driften. Budgetrammen for 2019 er blevet justeret 

med udgifter til husleje, der skal afregnes direkte med Københavns Ejendomme.  

 

3.4. Ungdomsskolens budgetramme for 2019 

Budgetrammen tilføres ca.2,9 mio.kr. i overførte midler fra 2018, hvoraf den største andel 

er fra et mindreforbrug på Ungdomsskolens 8+9. klasse. 

 

Budgetrammen forventes reguleret pr. 5. september 2019 på baggrund af det faktiske 

elevtal i 10. klasserne.  

 

Forslag til overordnet fordeling af ungdomsskolens samlede budget: 

 
AKTIVITETSOMRÅDER BUDGETFORDE-

LING   

PCT. AF TOTAL BEMÆRKNINGER 

 

Almenundervisning 8.328.045 9,57 Lønudgift til undervisning 

Heltidsundervisning 31.339.389 36,11 Lønudgift til undervisning 

10. klasse 9.516.987 10,97 Lønudgift til undervisning 

Tværgående midler(se ne-

denfor) 

1.786.486 2,06 Bufferpulje, udvikling m.v. 

Adm. og teknisk personale 7.875.733 9,08 Lønudgift 

Tilsyn i almenundervisnin-

gen m.v. 

800.000 0,93 Lønudgift 

Ledelse 8.284.511 9,55 Lønudgift 

Drift 15.872.406 18,29 Bygninger, uv-midler m.v. 

Mindreforbrug 2018 2.982.013 3,44 Fordeles i budget 2019 

I alt  86.785.569 100  

 

Ca. 36 pct. af det samlede budget anvendes til lønudgifter i heltidsundervisningen. Det 

betyder, at gennemsnitslønudgiften pr. elev i heltidsundervisningen er 47.773,46 kr. 

Ca. 11 pct. af det samlede budget anvendes til lønudgifter i 10. klasse, hvilket betyder en 

gennemsnitslønudgift pr. elev på 35.778,15 kr. 

Ca. 9 pct. anvendes til lønudgifter i den almene undervisning. Lønudgiften i den almene 

undervisning er således 1.229,41 kr. pr. CPR-elev eller 569,71 kr. pr. holdelev. 

 

Udmøntning af tværgående midler 

I forslaget til budgetfordeling er der etableret tværgående midler, der disponeres således: 

 

OMRÅDE  KR. 

Forsøgs- og udviklingsarbejde 432.253 

Udvikling og koordinering af information og kommunikation  424.379 

Vårsalong og internationale elevudvekslinger 378.353 

Midler afsat til udmøntning af lønkorrektioner mm.  126.987 

Kompetenceudvikling og efteruddannelse af medarbejdere 220.541 

Buffermidler 203.973 

I alt 1.786.486 
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• Forsøgs- og udviklingsarbejde 

o Midlerne benyttes til at iværksætte tiltag, som der ikke er indarbejdet i 

budgetterne og hvor effekten af indsatsen ikke er kendt på forhånd 

• Udvikling og koordinering af information og kommunikation 

o Midlerne benyttes til ungdomsskolens samlede kommunikation – herun-

der programmet for almenundervisningen til de københavnske unge og 

hjemmeside opdateringer 

• Vårsalong og internationale elevudvekslinger 

o Midlerne benyttes til Vårsalong, som er Danmarks største censureret ud-

stilling for unge samt midler til at ungdomsskolens elever kan deltage i 

internationale samlinger af unge i Europa 

• Midler afsat til udmøntning af lønkorrektioner mm.  

o Midlerne benyttes til at foretage korrektioner i lønnen, såfremt der skulle 

opstå behovet. Dette kan fx være pensionsfejl eller fejl i lønnen 

• Kompetenceudvikling og efteruddannelse af medarbejdere 

o Dette er midler til alt efter- og videreuddannelse for alt personale i ung-

domsskolen 

• Buffermidler 

o Dette er midler til brug for at kunne give økonomibistand til en afdeling 

som fx har et tidsforbrug af vikarer for fx fællestillidsrepræsentant og be-

styrelsesmedlemmer som en enkelt afdeling ikke skal bærer udgiften til 

 

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 fritids-

undervisningen. 

 

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. Andre væsentlige faktorer, der indgår i tilrettelæggelsen, er 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. 

 

Fagudbuddet udgøres af boglige fag, kreative fag og aktive tilbud. Kategorierne i de bog-

lige fag er sprog, it og medier, naturvidenskab og eksamensforberedelse. De kreative fag 

omfatter blandt andet syning og design, musik, drama og teater og billedkunst. I de aktive 

tilbud er kategorierne blandt andet sport, actionfag (fx gokart, stunt og vægklatring), te-

matiserede kurser mv.  

 

Endvidere tilbydes bydækkende specialundervisning for unge på de københavnske spe-

cialskoler, undervisning i færdselslære og knallertkørsel. 
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Indsatser 

Åben skole samarbejder: 

En stor andel af undervisningsopgaverne afvikles som en del af Åben skole og er betalt 

af de folkeskoler, som modtager undervisningen. For at udvikle og fastholde samarbej-

det er det nødvendigt med tæt dialog med folkeskolerne om, hvordan de enkelte tilbud 

under Åben skole bedst sammensættes. 

 

Ungedemokrati: 

Almenundervisningen har i samarbejde med Faglig Center i forvaltningen en del aktivi-

teter for og med Københavns Kommunes Ungeråd. Derudover er der undervisning i de-

bat og samfund, personlig udvikling samt udflugter og ture. 

 

Ungdomsuddannelserne: 

Almenundervisningen laver forskellige indsatser for at understøtte overgangen til og 

fastholdelsen af eleverne på ungdomsuddannelserne.  

 

Indsatser i boligsociale områder: 

I samarbejde med helhedsplaner i boligsociale områder oprettes der aktiviteter, som kan 

støtte uddannelse og jobmuligheder for de unge i områderne. 

 

Fordeling af budgetrammen til almenundervisningen 

I nedenstående tabel ses fordelingen af budgetrammen for den almene undervisning. 

FORDELING  TIMER KR. 

 

Ungdomsskolens fritids- og almenundervisning   

Boglige hold, tech, eksamentræning etc 3.778 1.700.000 

Kreative, musisk og drama 3.778 1.700.000 

Sport, friluftsliv og rejser 3.778 1.700.000 

Knallertundervisning 595 268.196 

   

Indsatser og projekter   

Åben skole – inkl. udvikling og koordinering 887 399.579 

Ungedemokrati, Debat og samfund & personlig udvikling 730 328.543 

Ungdomsuddannelserne 1.078 485.415 

Udsatte boligområder 1.185 553.491 

Events, Vårsalong, Ung scene, afslutninger etc 1.466 660.046 

Specialskoler 440 198.309 

Tværgående projekter i hele København – inkl. udvikling og koordinering 743 334.466 

   

I alt (undervisningstimer) 18.458 8.328.045 

 

4.2 Heltidsundervisning 

Heltidsundervisningen i ungdomsskolen er defineret i bekendtgørelsen om ungdomssko-

lens virksomhed. Heltidsundervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves 

i folkeskolen, det vil sige at undervisningen i de fag, som kan afsluttes med folkeskolens 
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afgangsprøve eller folkeskolens 10.klasseprøve, skal opfylde kravene i bekendtgørelsen 

om folkeskolens afsluttende prøver.  

 

Heltidsundervisning er uddannelsesforberedende undervisning for unge, som har behov, 

der ikke kan imødekommes indenfor rammerne af ordinære 10.klasser og folkeskolens 

ældste klasser. Eleverne i heltidsundervisningen er unge, som grundet deres situation og 

forudsætninger har brug for et anderledes eller længere forløb end de ordinære tilbud for 

at blive parat til at kunne vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Heltidsunder-

visningen skal ruste eleverne fagligt og på samme tid støtte dem i udviklingen af deres 

personlige og sociale kompetencer. Eleverne optages i heltidsundervisningen efter mål-

gruppevurdering ved UU, København. 

 

Heltidsundervisningen er organiseret som en vifte af skoleforløb, der er indrettet med 

forskellige behov i målgruppen for øje. Viften af tilbud er fordelt på afdelingerne By-

højskolen, Dagkursus, Nye Veje, Ungdomsskolen i Hindegade, Ungdomsskolens 8+9. 

klasse og 10. Puls. Til heltidsundervisningen hører også Kombineret Ungdomsuddan-

nelse. Herudover varetager ungdomsskolen undervisningen i SOF tilbuddene U-turn og 

Spydspidsen samt driften af Ungeskolen i Valby.  

 

Herunder beskrives de enkelte undervisningstilbud kort. 

 

Byhøjskolen 

Byhøjskolen er et 10.-11. skoleår for 15-21-årige. Skolen har flere typer undervisnings-

tilbud og målgruppen er psykisk sårbare unge 
 

• Kreative hovedfagsklasser: Undervisning i kunst, design og musik, samt prøveforbe-

redende, niveaudelt undervisning i dansk, matematik og engelsk frem mod 10.klasse-

prøver  

• 4 basisklasser med undervisning i små klasser med prøveforberedende undervisning 

i dansk, matematik og engelsk, valgfag samt tematimer. Målgruppen er unge, der af 

forskellige årsager har behov for tæt voksenkontakt i et lille fællesskab. Det tilstræbes, 

at to af klasserne er forbeholdt unge med autisme, hvoraf den ene klasse er gymnasie-

forberedende  
 

Dagkursus 

Dagkursus er et bogligt tilbud til unge i København mellem 15 og 19 år, der gerne vil tage 

folkeskolens afgangsprøver eller 10. klasseprøver. Målgruppen er ikke-undervisnings-

pligtige unge, der har brug for et fagligt løft og afklaring. Det er unge, som ikke er parate 

til at starte på eller gennemføre en ungdomsuddannelse, som har brug for ro og ekstra tid 

i uddannelses- og vejledningsprocessen, og som har behov for et socialt ungenetværk 

kombineret med en solid voksenkontakt.  

 

Eleverne er inddelt i tre klasser med hver 16 elever, og der er to lærere knyttet til klassen. 

Der er obligatorisk undervisning i dansk, engelsk og matematik. Desuden undervises i 

Uddannelse & Job, samt Life Skills. Undervisningen er prøveforberedende. Det forven-

tes, at eleverne efter et års undervisning vil være i stand til som minimum at aflægge 

folkeskolens afgangsprøver i dansk og matematik.  
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Nye Veje 

Nye Veje er et integreret undervisnings-, vejlednings- og afklaringsforløb af op til et halvt 

års varighed. Eleverne på Nye Veje er unge, der har afbrudt folkeskolen eller en ung-

domsuddannelse. Målgruppen er unge mellem 15 og 21 år, der ikke evner at påbegynde 

en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart kan tage en erhvervsfaglig grundud-

dannelse, påbegynde et produktionsskoleforløb eller starte på indgangsåret på den pæda-

gogiske grunduddannelse. Fælles for de unge i 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 er kommunens tilbud til nytilkomne til unge i alderen 16-

18 (-24) år. Skolen tilbyder intensiv danskundervisning, forberedelse henimod Danskud-

dannelsernes Prøve 1 eller 2 samt undervisning frem mod folkeskolens afgangsprøve. 

 

På alle hold undervises i dansk og matematik. Derudover tilbyder skolen niveaudelt un-

dervisning i valgfag og lektiecafe. Der er fokus på intensiv danskundervisning og på in-

dividuelt tilpasset undervisning, der matcher den unges undervisningsmæssige og sprog-

lige behov.  

 

Ungdomsskolens 8+9. klasse  

Tilbuddet er for undervisningspligtige unge på 8.-9.klassetrin, der unddrager sig under-

visningen eller har afbrudt deres grundskoleforløb, og dermed risikerer at forlade grund-

skolen uden afgangsprøve.  Eleverne kan være sårbare, marginaliserede eller kriminali-

tetstruede. Undervisningen sigter mod, at eleven skal tage folkeskolens afgangsprøve, 

og at de unge udvikler deres faglige, sociale og personlige kompetencer, så de kan indgå 

i videre uddannelses- eller jobforløb. Der undervises på prøveforberedende niveau i 

dansk, matematik og engelsk. Dertil kommer undervisning i life-skills, indbygget bro-

bygning og mulighed for praktik. Eleverne visiteres til tilbuddet af Børne- og Ungdoms-

forvaltningens særlige visitationsudvalg. 

 

10. Puls 

10. Puls er et tilbud om 10. kl. til unge socialt marginaliserede og kriminalitetstruede 

unge. De unge har enten afbrudt en ungdomsuddannelse eller har brug for et 10. kl. til-

bud i et miljø der kan håndtere socialt og personligt udfordrede og udfordrende unge.  

Målet er at de bliver så dygtige, at de kan gennemføre FP10 i dansk, engelsk og mate-

matik og at de bliver uddannelsesparate. Udover de boglige fag består tilbuddet af en 

række fysiske og idrætsmæssige aktiviteter.  

 

Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) 

Kombineret ungdomsuddannelse er en 2-årig praksisbaseret ungdomsuddannelse. Ud-

dannelsen er forankret i et regionalt institutionssamarbejde i Region Hovedstaden – 

Bornholm. Ungdomsskolen er værtsskole for Service, turisme, kultur og fritid. Ung-

domsskolens tema er KUU Business/service. KUU skal bidrage til, at den unge opnår 

personlige, sociale og faglige kompetencer, som giver grundlag for beskæftigelse på det 
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lokale og regionale arbejdsmarked, og som tillige kan give grundlag for at fortsætte i 

kompetencegivende uddannelse.  Uddannelsen er taksameterfinansieret. Uddannelsen 

lukker med udgangen af juli 2019 og aktiviteten indgår fremadrettet i Den forberedende 

Grunduddannelse. 

 

U-turn 

I samarbejde med Socialforvaltningen varetager ungdomsskolen undervisning for unge 

misbrugere i dagbehandlingstilbuddet U-turn. Undervisningen kan føre frem til folke-

skolens afgangsprøve eller 10.-klasseprøve i dansk, engelsk og matematik.  

 

Spydspidsen 

Ungdomsskolen varetager undervisning i Spydspidsen, som er et tilbud under Socialfor-

valtningen, der arbejder med at få kriminalitetstruede unge i arbejde. Ungdomsskolen va-

retager undervisning i dansk og matematik med mulighed for at eleverne kan tage folke-

skolens afgangsprøver.  

 

Ungeskolen i Valby 

Ungeskolen i Valby er et tilbud til elever i 7.-9.klasse, der går i skole og/eller er bosid-

dende i Valby. Det er rettet mod unge, der af forskellige årsager unddrager sig undervis-

ningen og skønnes at have særlige behov for støtte til at opfylde undervisningspligten. 

Målet med forløbet er afklaring med henblik på tilbagevenden til folkeskolen eller over-

gang til andet tilbud. Tilbuddet finansieres af BUF Valby, SOF og skolerne i Valby, som 

ungdomsskolen har modtaget en bevilling på.  

 

Prøveforberedende Enkeltfagsundervisning 

Det er prøveforberedende enkeltfagsundervisningens opgave, at få hjulpet elever i Kø-

benhavns Kommune til at tage de prøver, der gør det muligt for dem, at de kan komme 

videre i deres ungdomsuddannelse. 

Prøveforberedende enkeltfagsundervisning er et supplement til elever der allerede går i 

skole, men mangler et fag de ikke kan få på deres nuværende skole. F.eks. elever på 10 

klasser der ønsker sprog/fysik, eller folkeskoleelever der har flyttet skole og ikke læn-

gere kan få tysk/fransk på deres nye skole. Prøveforberedende enkeltfagsundervisning 

er også for elever, der vanskeligt kan indgå i et helt skoleforløb på ordinære vilkår. 

Endelig bruges prøveforberedende enkeltfagsundervisning til elever, der sent i skoleåret 

får afbrudt deres skolegang.   

Der undervises på kombinerede hold med FP9 og FP10 i: dansk, engelsk, matematik, 

tysk, fransk, samt i FP10 fysik. Undervisningen ligger på eftermiddage fra kl. 16 i Fre-

dericiagade, dog er fysik placeret på Peter Lykke skolen. 

 

4.3 Integrerede undervisnings- og vejledningsforløb 

Individuel og kollektiv vejledning af de unge er et omdrejningspunkt i heltidsundervis-

ningen. 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 enkelte elevs kompetencer, interes-

ser og liv. Vejledningens formål er at støtte eleven undervejs i skoleforløbet og skabe 

retning i elevens livssituation og valg af videre uddannelsesforløb.  
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Ungdomsskolens vejledning er en del af det samlede vejledningssystem i Børne- og 

Ungdomsforvaltningen. Vejledningen i ungdomsskolens heltidsundervisning varetages 

under ansvar overfor og i samarbejde med UU, København. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgetramme for heltidsundervisningen: 

 

FORDELING KAPACI-

TET 

TIMER STILLIN-

GER 

KR. 

Byhøjskolen 66 20.163 10,48 5.767.720 

Dagkursus 48 12.736 6,62 3.641.171 

Ungeskolen i Valby  5.541 2,88 1.588.357 

10. Puls 16 5.348 2,78 1.530.659 

Nye Veje 46 12.217 6,35 3.495.928 

Ungdomsskolens 8+9. klasse  Op til 76 19.240 10,00 5.500.000 

Prøveforberedende enkeltfag  2.077 1,08 596.091 

Ungdomsskolen i Hindegade  132 28.879 15,01 8.256.487* 

Spydspidsen  24 1.654 0,86 476.999 

U-turn  12 1.693 0,88 485.977 

I alt 434 109.548 56,94 31.339.389 

*Der er tillagt ekstraordinære midler til flygtning på 457.280 kr. 

 

4.4 Kommunale 10. klasser i ungdomsskolen 

10. klasse er for elever, som efter grundskolen enten ikke er uddannelsesparate til deres 

ønskede ungdomsuddannelse, og/eller har brug for afklaring i forhold til videre uddan-

nelse. 

 

10. klasse i ungdomsskolen er placeret 3 forskellige steder i København; 

Amager, Vesterbro og Østerbro. Derudover tilbydes 10. klasse på fire erhvervsuddan-

nelser, som Københavns Kommune har driftsoverenskomst med: TEC Frederiksberg og 

Hvidovre, NEXT Nørrebro og Frederiksberg, SOPU og Hotel-restaurant Skolen. 

 

Fælles for alle 10. klasser: 

• Alle 10. klasser i København er forberedende til en ungdomsuddannelse. 

• Obligatoriske fag er dansk, engelsk og matematik og med mulighed for at aflægge 

prøve i fagene på FP9 eller FP10 niveau  
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• Tilbud om tysk/ fransk og fysik/kemi målrettet 10. klasses prøverne i maj/juni. 

• Studiefag, som kan kvalificere de unge til at træffe de rette uddannelsesvalg og hvor 

de unge kan styrke deres faglige, personlige og sociale kompetencer 

• Obligatorisk brobygning til ungdomsuddannelserne, som planlægges i samarbejde 

med UU-vejleder, skolens lærere og undervisere på de tilknyttede ungdomsuddannel-

ser 

• Obligatorisk selvvalgt opgave (OSO), hvor de unge skal forholde sig til deres ønskede 

ungdomsuddannelse efter 10. klasse. 

 

10. klasse Amager har en læseklasse til elever i læse-skrivevanskeligheder. Eleverne er 

tilknyttet en linje på lige fod med alle andre elever, og har i den almindelige undervisning 

særlig støtte og it-hjælpemidler stillet til rådighed af skolen. Udover den almindelige un-

dervisning kan eleverne deltage i lektiehjælp for denne gruppe, og de modtager ekstra 

undervisning målrettet prøverne i maj/juni.  

10. klasse på Østerbro har desuden et samarbejde med Team Copenhagen, der giver unge 

københavnske sportstalenter mulighed for at tage 10. klasse samtidig med, at de dyrker 

elitesport. 

 

Budgetramme for 10. klasse: 

 

FORDELING KAPACI-

TET 

ELEVER 

PR 5/9-18 

TIMER STILLINGER KR. 

10. klasse Amager 118 94 11.178 5,81 3.199.628 

Læseklasserækken på 10. 

klasse Amager 

12 4 1.596 0,83 461.080 

10. klasse Østerbro 126 76 9.735 5,06 2.787.237 

10. klasse Vest 122 92 10.735 5,58 3.069.042 

I alt 378 266 33.244 17.28 9.516.987 
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Implementering af beslutning om røgfri skoletid og afledte konsekvenser 

 

Ungdomsskolen gør status på implementering af Børne- og Ungdomsudvalgets 

beslutning om røgfri skoletid. 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

I forlængelse af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning om røgfri skoletid for 

elever i de københavnske folkeskoler og dermed også for ungdomsskolens elever, 

godkendte bestyrelsen på mødet d. 29.10. 2018 forslag til håndtering af beslutnin-

gen i ungdomsskolen.  

 

Arbejdet med implementering af røgfri skoletid i ungdomsskolen foregår lokalt i 

de enkelte afdelinger, og der er på tværs af afdelingerne igangsat forskelligartede 

tiltag for at implementere beslutningen. I nogle afdelinger har implementeringen 

medført udfordringer i forhold til at eleverne i øget grad søger ud i lokalområdet 

med deraf forringede muligheder for at føre opsyn med eleverne. Nogle af disse 

elever søger ind i kældre og opgange til gene for beboerne i området.  

 

 

LØSNING 

 

Baggrunden for Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning om røgfri skoletid er, at 

antallet af unge rygere i København er stigende. Formålet med røgfri skoletid er at 

fjerne synlig rygning fra elevernes hverdag og dermed den påvirkning elevernes 

rygning kan have på hinanden. Sigtet er, at færrest muligt begynder at ryge og 

udsættes for rygningens skadelige virkninger. 

 

Aftale vedrørende implementering og håndhævelse af røgfri skoletid i ung-

domsskolen 

 

Bestyrelsen godkendte på mødet d. 29.10. 2018 et forslag om implementering og 

håndhævelse af røgfri skoletid i ungdomsskolen. Indsatserne kan være fx informa-

tion til elever og forældre om indførelsen af røgfri skoletid og tiltag for rygestop. 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender orientering om implementering af beslutning om 

røgfri skoletid i ungdomsskolen. 
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Jf. forslaget håndteres overtrædelse af rygeforbuddet på linje med overtrædelse af 

afdelingernes øvrige ordensregler. Det vil eksempelvis være ved påtale, ved sam-

taler eller forældreinddragelse m.v.  

 

Eleverne i ungdomsskolen må gerne forlade skolen i pauserne. Jf. aftalen vil Im-

plementering af røgfri skole ikke medføre opsyn med eleverne uden for skolens 

område, men hvis en lærer observerer en elev ryge i skoletiden både på og udenfor 

skolens område, vil dette blive påtalt og håndteret jf. ovenfor. Arbejdet med im-

plementering af røgfri skoletid foregår lokalt i de enkelte afdelinger, og det er 

lederens ansvar at sikre, at det sker.  

 

 

Status for implementeringen af beslutning om røgfri skoletid 

 

Tiltag 

Alle afdelinger har informeret elever og forældre om beslutningen om røgfri sko-

letid ad forskellige kanaler. I nogle afdelinger har man samtidigt informeret om 

forskellige muligheder for at få hjælp til rygestop, mens man i andre afdelinger 

har gennemført eller planlægger informationsbesøg fra Sundhedsforvaltningen om 

rygningens skadelige virkninger og rygestopkurser mv. I en afdeling planlægger 

man at arbejde med det som et led i et bredere tiltag for at sætte sundhed på dags-

ordenen. En afdeling arbejder med tiltaget ”Sunde pauser”, hvor fokus er på at 

gøre noget andet end rygning attraktivt ved hjælp af fx forbedrede opholdsrum, 

mulighed for gratis frokost i en periode med mere. Samme tankegang ligger bag 

tiltaget ”Aktive pauser” i en afdeling, hvor man har arbejdet med aktive pauser, 

for at undgå at flere begynder at ryge. Overordnet har alle afdelinger fokus på 

både implementering af den røgfri skoletid nu og her og på at forebygge rygning 

eller tilbyde eleverne hjælp til rygestop, enten gennem fokuserede tiltag eller bre-

dere sundheds- og trivselstiltag.  

 

Håndhævelse samt afledte konsekvenser 

Indførsel af røgfri skoletid er en stor ændring for nogle elever. Det betyder, at de 

ikke kan ryge i nærheden af skolen, hvis de er på tur eller i en overvåget pause 

under en prøve.  

 

Nogle skal huskes på dette gentagne gange, på samme måde som at nogle skal 

have at vide mange gange, at de skal møde til tiden. Sådan er det i flere 10. klasse-

afdelinger. Her har man måtte også sende en enkelt elev hjem på grund uvilje til at 

følge reglerne ved italesættelse, med efterfølgende orientering af forældrene.  

 

På heltidsområdet oplever man særligt i én afdeling at forbuddet betyder, at ele-

verne nu i meget højere grad trækker væk fra skolen i pauserne for at undgå at 

blive observeret og irettesat. Dette har konsekvenser på flere måder. Dels gør det 

det sværere at holde øje med, hvad eleverne laver i pauserne. Lærerne kan ikke se, 

hvordan eleverne interagerer og det besværliggør deres indblik i elevernes trivsel. 

Dels gør det det også vanskeligt at skride ind ved uhensigtsmæssig adfærd elever-

ne imellem, men også i forhold til omgivelserne.  Det, at de søger væk fra skolen, 
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har også medført, at nogle elever er begyndt at søge ind i kældre og opgange i 

nærområdet. Det har medført utryghed og klager fra beboerne og skader relatio-

nen mellem skolen og lokalområdet. Samtidig har skolen en bekymring for, at 

elevernes ophold væk fra skolen kan muliggøre øget hashrygning, som er en pro-

blematik hos nogle af eleverne. Som en konsekvens heraf har skolen pt. sat ind 

med opsøgende indsats ud i området fra lærerside i pauserne, ligesom man er i 

dialog med SSP og beboerforeninger i området. 

 

Indførsel af røgfri skoletid betyder, at det ikke længere er muligt for elever at 

ryge under de lærer-overvågede pauser under skriftlige terminsprøver og eksa-

mener. Ungdomsskolen er bekymret for, at dette vil udgøre en så stor udfordring 

for nogle elever, at de vil udeblive fra deres prøver.  

 

Afdelingslederne og lærerne har stor fokus på de afledte konsekvenser og afde-

lingerne arbejder løbende med løsninger og måder at håndtere dem på. På sam-

me måde følges dette tæt af ungdomsskolens ledelse.  

 

 

VIDERE PROCES 

 

Implementering og håndhævelse af beslutning om røgfri skoletid bliver løbende 

drøftet på den samlede ledergruppes månedlige møder. 
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Revideret mødeplan 2019 

 

Bestyrelsen skal tage stilling til revideret mødeplan i 2019. 

 

 

INDSTILLING 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender forslag til revideret mødeplan i 2019. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Efter bestyrelsesvedtægten afholder bestyrelsen møde mindst 4 gange om året eller så 

ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent. Af årshjulet fremgår tilba-

gevendende punkter og rytmen i de sager, der tages op. På mødet den 19. december 

2018 godkendte bestyrelsen forslaget til årshjul og opfordrede samtidig ungdomsskolen 

til at udsende forslag til flere alternative datoer for møderne i juni, oktober og december 

2019. 

 

 

LØSNING 

 

På baggrund af den udsendte doodle kort før jul synes der at være et flertal for møder i 

2019 som følger: 

 

Mandag den 24. juni kl. 16.00-18.30 

Onsdag den 2. oktober kl. 16.00-18.30 

Onsdag den 11. december kl. 16.00-18.30 

 

Ungdomsskolen foreslår, at bestyrelsen kort drøfter planen for at sikre at alle – eller så 

mange som muligt – kan deltage i møderne. 

 

 

BILAG 

Ingen 
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Meddelelser og orientering 

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Udviklingen i sygefravær 2018  

Det samlede sygefravær i ungdomsskolen var i 2018 i gennemsnit 8,4 dage pr. 

ansat beregnet som dagværk pr. fuldtidsansat. I 2017 var det gennemsnitlige sy-

gefravær 9,2 dage. Faldet i sygefraværet på gennemsnitlig 0,8 dag pr. ansat forde-

ler sig nogenlunde ligeligt mellem korttidsfravær og langtidsfravær, idet langtids-

fraværet fortsat er en smule lavere end korttidsfraværet. Det samlede sygefravær 

i Børne- og Ungdomsforvaltningen var i 2018 i alt 11,7. Ungdomsskolen noterer, 

at sygefraværet har været jævnt faldende siden sygefraværet toppede i 2013 med 

11,8 dage i gennemsnit pr. fuldtidsansat, og at der fortsat er fokus på at reducere 

sygefraværet. 

 

 

2. Valgfag med ungdomsskolen 2019-2020  

Med ugepakke 5 fik folkeskolerne i København i januar tilsendt valgfagskatalog 

fra ungdomsskolen. Ungdomsskolen tilbyder folkeskolerne valgfagsundervisning 

i praksisnære, oplevelsesorienterede og produktorienterede forløb som fx Coding 

class, e-sport, filmværksted, billedkunst, kokkeskole, outdoor og fritidsliv m.m. 

Valgfagsundervisningen skal understøtte folkeskolerne i arbejdet med at skabe at-

traktive og motiverende læringsmiljøer. Der er beskrevet fagformål og læringsmål 

for alle valgfag. Et valgfag udgør typisk 60 timer pr. skoleår i 7., 8. og 9. klasse, 

som betales af folkeskolerne. Som noget nyt tilbyder ungdomsskolen praksisfag-

lige valgfag i håndværk og design, madkundskab, billedkunst og musik til elever 

på 7. klassetrin. Se kataloget her: 

 

http://buf.kkintra.kk.dk/sites/buf.kkintra.kk.dk/files/Valgfagskatalog_2019-

20_KKU.pdf 

 

 

3. Samarbejde med ungdomsskolen om praksisfaglige valgfag 

Fagligt Center (FAC) har taget initiativ til et udviklingsprojekt med ungdomssko-

len om at gennemføre praksisfaglige valgfag i Håndværk og Design og Madkund-

skab på folkeskoler i samarbejde med en folkeskolelærer og en folkeskoleklasse. 

Formålet er udvikling af valgfaget og kompetenceudvikling af lærerne. Der er fo-

kus på sparring, videndeling og udvikling af undervisningsmateriale. I alt 11 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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folkeskoler har tilkendegivet interesse for at være med i projektet. Der er bevilget 

et praksisfagligt valgfag pr. skole. Initiativet finansieres af BUF’s udskolingsmid-

ler i 2019-20. 

 

 

4. Eksamenstræning med ungdomsskolen 

Tredje del af sæsonen i almenundervisningen er primært forbeholdt åbne forløb 

for 13-18 årige i eksamenstræning. Forløbene gennemføres lørdage og søndage i 

april og maj. Ungdomsskolen tilbyder undervisning i de fag, der fører til 9. klas-

seeksamen, det vil sige dansk, matematik, engelsk og fransk skriftligt og mundt-

ligt. 

 

Forløbene suppleres med to eksamenstræningskurser på Højdevang Skolen med 

fokus på eksamensteknikker, som blandt andet kan modarbejde eksamensangst: 

Et forløb er målrettet 9. klasseelever og et forløb er målrettet 8. klasseelever, som 

er erklæret ikke uddannelsesparate. Begge kurser er åbne for elever fra andre sko-

ler, men der forventes hovedsageligt Højdevangselever på holdene. 

 

På initiativ af Fagligt Center (FAC) indleder ungdomsskolen et samarbejde med 

fire folkeskoler om fokuseret eksamenstræning for elever på 9. klassetrin. De fire 

skoler er Vibenhus Skole, Lundehusskolen, Utterslev Skole og Nørre Fælled 

Skole. Der er tale om særligt tilrettelagte forløb, som designes i samarbejde med 

skolerne. 

 

 

5. Ungdommens Vårsalong på Rådhuset 21. marts – 1. april 2019 

I mere end 20 år har ungdomsskolen været primus motor i Ungdommens Vårsa-

long, Danmarks største udstilling af kunst fra unge i alderen 13-18 år. Udstillingen 

finder også i år sted på Københavns Rådhus og gennemføres i samarbejde med 

ungdomsskolerne i Odense og Aarhus. I år er temaet for udstillingen ”kunstigt”. 

Formen kan være tegning, maleri, foto, kollage, skulptur, digitalt, beklædning, 

kostumer m.v. I 2018 havde udstillingen omtrent 900 tilmeldinger og skønt Kø-

benhavns Rådhushal er stor, kan den maksimalt rumme 250 kunstværker. Udstil-

lingen har derfor et tilknyttet panel bestående af tre professionelle kunstnere med 

undervisningserfaring, der står for at udvælge kunstværker til udstillingen. Ferni-

seringen sker onsdag den 20. marts kl. 16.30 med taler fra borgmester Jesper Chri-

stensen og medlem af ungdomsskolens bestyrelse Tommy Petersen. Efterfølgende 

er udstillingen åben for besøgende og ansatte på rådhuset. I 2018 deltog 750 unge, 

forældre, klassekammerater m.v. i ferniseringen.  

 

 

6. Faktaprojektet skifter navn til Coop Crew 

På mødet den 19. december 2018 godkendte bestyrelsen, at ungdomsskolen kunne 

tilslutte sig det landsdækkende netværkssamarbejde ”Når fritid bli’r til fremtid” i 

regi af Ungdomsskoleforeningen. Den A.P. Møllerske Støttefond har nu bevilliget 

27,6 mio. kr. til initiativet i en seksårig periode fra 2019-2025. I alt har 23 ung-

domsskoler tilmeldt sig projektet, og 11 ungdomsskoler er udvalgt til at starte pro-

jektet i efteråret 2019, heriblandt ungdomsskolen i Københavns Kommune. Det 
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overordnede projektformål er at hjælpe udsatte unge til at få et fritidsjob og at 

udvikle deres sociale, personlige og faglige kompetencer for herigennem at ruste 

dem til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse og alternativt at finde fod-

fæste på arbejdsmarkedet. Indholdet består af 7 træningsforløb over 6 moduler 

med hver ca. 12 deltagere og gennemføres i samarbejde med cheftrænere fra su-

permarkedskæden Fakta. Ungdomsskolen skal nu i gang med at forankre projektet 

i tilknytning til relevante ungemiljøer for at finde en base hvor deltagere til træ-

ningsforløbene naturligt vil kunne rekrutteres. Projektet har nu under det officielle 

navne Coop Crew - Når fritid bli’r til fremtid. 

7. Spotlight - ungdomsskolens afslutningsshow

Den 27. marts kl. 17-19 afholder ungdomsskolen sit tilbagevendende og festlige

afslutningsevent i samarbejde med Huset Kbh. Huset Kbh byder på professionelle

rammer for showet, hvor elever fra en række af ungdomsskolens musikhold op-

træder. Dette eksempel på et velfungerende samarbejde mellem forskellige for-

valtninger foregår i Huset Kbh, Rådhusstræde 13, 1466 Kbh K.  Alle er velkomne.

8. Yard Show

Scenen er sat i Amager Bio til ungdomsskolens store Yard Show d. 11. april kl.

19-22. Det er ungdomsskolens bandaften, som afvikles i samarbejde med Amager

Bio på deres lille scene BETA. Professionel lyd og lyssætning danner rammen,

når de unge musikere går på scenen. Det er hovedsageligt de ældre elever fra ung-

domsskolen, som deltager i dette event. Ungdomsskolen er vært, og bands fra

ungdomsklubber og ungdomsskoler i andre kommuner er også inviteret.  Alle er

velkomne til koncerten i Amager Bio, Beta, Øresundsvej 6, 2300 Kbh S.

9. Oversigt over arrangementer i den kommende periode

• 20. marts kl.16:30: Fernisering af Ungdommens Vårsalong, Rådhushallen

(Husk tilsendt billet)

• 21. marts – 1.april: Ungdommens Vårsalong, udstilling i Rådhushallen.

Åben i Rådhusets åbningstid.

• 27. marts kl.17-19:  Spotlight - ungdomsskolens afslutningsshow.

Huset Kbh, Rådhusstræde 13, 1466 Kbh K

• 11. april kl. 19-22: Yard Show - ungdomsskolens bandaften

Amager Bio, Beta, Øresundsvej 6, 2300 Kbh S.
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