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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2018.0-0. Møde den 29.10.2018. Dagsordenspunkt 0 

 

Godkendelse af dagsorden 

 

Bestyrelsen skal godkende dagsorden for bestyrelsesmødet 29.10.2018 

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender dagsorden for bestyrelsesmødet 29.10.2018. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2018.0-0. Møde 29.10.2018.  Dagsordenspunkt 1  

 

Tematisk punkt: 10. klasse – møde med lærere og elever  

 

10. Vest er et af ungdomsskolens tre almene 10. klassetilbud. Under punktet vil an-

satte og elever fortælle om, hvordan de arbejder på skolen, og om hvordan skolen og 

UU i samarbejde arbejder med elevernes afklaring og deres personlige og sociale 

udvikling.  

 

Oplæg v/ lærerne Jeanett Saltoft Nielsen og Daniel Ebeling samt en elev 

 

 

Baggrund og formål 

Sammen med 10. klasse på erhvervsskoler og 10. klasse efter ungdomsskoleloven 

(heltidsundervisning), udgør almen 10. klasse kommunens største uddannelsesforbe-

redende tilbud efter 9. klasse. 

 

Målet for elever i den almene 10. klasse er, at de aflægger en 10. klasseprøve (FP10) 

og bliver vurderet parat til en ungdomsuddannelse efter 10. klasse. Undervisningen 

udbydes efter folkeskoleloven og består af en obligatorisk del samt valgfag og bro-

bygning. Undervisningen skal ligesom heltidsundervisningen bidrage til kommunens 

strategiske målsætninger om, at alle elever skal gennemføre en ungdomsuddannelse, 

og at 25 procent vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.  

 

10. klasse kan frit vælges af elever ved afslutningen af 9. klasse. Elever bosiddende i 

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

løbende udskiftning i elevgruppen. 10. klasseområdet finansieres via taxameterbevil-

ling pr. 5 september i skoleåret. 

 

Eleverne 

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

det vil sige, at de ikke har de nødvendige faglige, personlige og sociale kompetencer 

til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. En del af eleverne har dårli-

ge erfaringer med at gå i skole, hvilket har medført manglende motivation for skole-

gang og lysten til at lære.  

 

Af tal fra Datarapport 20181 fremgår, at det socioøkonomiske gennemsnit for elever-

ne i almen 10. klasse ligger på –1,062. Tallet indikerer, at elevgruppen har svagere 

baggrund end gennemsnittet, og dermed også, at skolerne har en stor opgave i for-

hold til at ruste eleverne til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. 
 

 

 

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

ningen. Fremlagt på bestyrelsesmøde 20.juni 2018. 
2 Et negativt tal er udtryk for, at elevgruppens baggrund er svagere end gennemsnittet og vice versa. 0 

udtrykker gennemsnittet for alle borgere i København mellem 0-24 år. Kvalitetsrapport 2016 indehol-

der data om elevgruppen 2014-15. 
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10. Vest  

Pr. 1. august 2018 er afdelingen flyttet fra lokaler på Vesterbro Ny skole til nye loka-

ler i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus. 

 

Afdelingen har 92 elever pr. 5. september 2018. Der er løbende optag af elever, som 

typisk kommer efter at være udskrevet fra efterskoler, erhvervsskoler og gymnasier. 

Elever udsluses også løbende til andre skoletilbud, behandlingsforløb og lignende. 

 

Undervisningen består af de obligatoriske fag dansk, engelsk og matematik, linje- og 

valgfag, samt brobygning til EUD. Eleverne modtager i løbet af året 420 timers un-

dervisning i de obligatoriske fag og 420 timer i linje-og valgfag. 

 

I dette skoleår udbyder afdelingen følgende linje- og valgfag: 

• ”Matematik uden panik” 

• Film og medier 

• Keramik (i samarbejde med keramikværkstedets undervisere i Kulturhuset) 

• Naturidræt 

• Psykologi og etik 

• ”Det gode liv” 

• Samfundsfag 

 

10. Vest har ligeledes Verdensklassen med 15 elever. Det er et toårigt skoletilbud for 

tosprogede elever, som efter modtagelsesklasse eller andet ikke er klar til at begynde 

på en ungdomsuddannelse. Klassen har særligt fokus på dansk som andetsprog, inte-

gration og medborgerskab. 

 

Der er 7 lærere og 1 vejleder tilknyttet afdelingen. Den daglige ledelse varetages af 

en afdelingsleder, der også står for ledelsen af ungdomsskolens to øvrige 10. klasse-

afdelinger. 

 



  

 

 

BESLUTNINGS- 

PROTOKOL 

Dato: 

27.06.2018 

 

Journalnr.: 

2018.0-0 

 

Beslutningsprotokol fra møde i ungdomsskolens bestyrel-

se onsdag den 20. juni 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, Kasper Jannæs og 

Gunver Moll Biering. Herudover deltog Lars Thomsen, Stefanie 

Schnack og Lotte Sams under punkt 1. 

 

Mødet blev afholdt på Byhøjskolen, Kapelvej 42-44, lærerværelset 3. 

sal. 

 

Dagsorden 
 

0. Godkendelse af dagsorden 

 

1. Tematisk punkt: Hvem er de unge i ungdomsskolens heltidsunder-

visning med fokus på målgruppen for Byhøjskolen 

 

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet 7. marts 2018 

 

3. Forslag om omlægning af undervisningstilbuddet ved Byhøjskolen 

 

4. Forslag om etablering af ny linje på Kombineret Ungdomsuddannel-

se (KUU) 

 

5. Datarapport 2018 for 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervis-

ning 

 

6. Ungdomsskolens almene elevprogram 2018-19 og samarbejder med 

folkeskolen  

 

7. Orientering om 10. klasse 2018-19 

 

8. Ungdomsskolens mål- og strategiplan 2018-22 

 

9. Status for de strategiske effektiviseringer 2015-18 samt Deloittes 

kortlægning af Københavns Kommunes Ungdomsskole med henblik 

på effektiviseringsforslag i 2020-23 

 

 

 

Sekretariat 

 

Fredericiagade 39 

1310 København K 

 

Direkte telefon 

3336 4490 

 

Mobil 

4034 4470 

 

Telefax 

3336 4474 

 

E-mail 

kibryn@buf.kk.dk 

 

www.ungdomsskolen.kk.dk 

 

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 
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10. Orientering om udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab 

2018 

 

11. Eleverne har ordet  

 

12. Meddelelser og orientering 

 

13. Evt. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 
BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte dagsordenen og besluttede at fremrykke punkt 

11, Eleverne har ordet, til behandling efter punkt 2 godkendelse af 

beslutningsprotokollen fra mødet den 7. marets 2018. 

 

 

1. Tematisk punkt: Hvem er de unge i heltidsundervis-

ningen med fokus på målgruppen for Byhøjskolen  
 

Oplæg v/ områdeleder Frank Størup, UU-konsulent Lars Thomsen og 

lærer Stefanie Schnack 

 

Ungdomsskolens heltidsundervisning - baggrund, formål og organi-

sering 

Heltidsundervisning i ungdomsskolen er uddannelsesforberedende un-

dervisning for unge med behov, der ikke kan imødekommes indenfor 

rammerne af ordinære 10. klasser og folkeskolens ældste klasser. Un-

dervisningen skal ruste eleverne fagligt og på samme tid støtte dem i 

udviklingen af deres personlige og sociale kompetencer. Det konkrete 

mål med undervisningen er, at eleverne efter endt forløb kan gå til prø-

ve i folkeskolens obligatoriske fag1. Eleverne optages i heltidsundervis-

                                                 
1 Dette gælder ikke i afdelingen Nye Veje, hvor det primære mål er afklaring. 
 
 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet. 
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ningen efter målgruppevurdering ved Ungdommens Uddannelsesvej-

ledning (UU). 

 

Fælles for de unge i heltidsundervisningen er, at de er udsatte og har 

brug for individuelt rettede forløb med ekstra støtte i form af særlige 

undervisningstilbud i afslutningen af grundskolen eller overgangen til 

en ungdomsuddannelse. Det er heltidsundervisningens opgave at være 

et beredskab for kommunen i forhold til at hjælpe disse unge på vej til 

at blive uddannelsesparate. Undervisningstilbuddene organiseres derfor 

fleksibelt efter opgaver og forskydninger i målgrupperne med afsæt i et 

tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).  

 

Området indgår i realiseringen af kommunens strategiske målsætninger 

på ungeområdet. Heltidsundervisningen skal bidrage til kommunens 

uddannelsesmål om at 50 procent udsatte unge skal opnå en ungdoms-

uddannelse og er også et led i Københavns Kommunes indsats for at nå 

målsætningen om, at alle unge gennemføre en ungdomsuddannelse.  

 

De unge i heltidsundervisningen 

Eleverne i heltidsundervisningen er unge med personlige, sociale og 

faglige problemer. De har ofte dårlige erfaringer med at gå i skole og 

for mange har det resulteret i manglende motivation for skolegang og 

lysten til at lære. De kan have haft lange perioder uden skolegang, man-

ge skoleskift eller være frafaldet flere ungdomsuddannelser. 

 

Årsagerne til dette er varierende: Nogle er psykisk sårbare og lider af 

angst eller OCD, andre har diagnoser som ADHD eller Aspergers. For 

nogle har udfordringerne primært rod i vanskelige sociale forhold, som 

har medført generel mistrivsel, herunder vanskeligheder med at passe 

skolen og et følgende lavt fagligt niveau. I målgruppen indgår også sent 

ankomne unge, hvis primære udfordring ligger i manglende kompeten-

cer i dansk. 

 

Heltidsundervisningen er organiseret som en vifte af skoleforløb, der er 

indrettet med forskellige målgrupper og deres behov for øje. De seneste 

indmeldelsesdata, der fremgår af tabellen nedenfor, viser de unges bag-

grundsdata på tværs af afdelingerne og variationerne imellem afdelin-

gernes målgrupper2:  

 

 

                                                 
2 Tabellen ovenfor viser elevdata for de enkelte afdelinger i heltidsundervisningen og 

total på tværs af afdelingerne. Data baserer sig på vejledernes indmeldelsessamtaler 

med elever, forældre, kontaktperson mv. og de oplysninger de selv har givet.  Der er 

ikke indhentet data fra eksterne parter. Data er trukket 1. juni 2018 og inkluderer ele-

ver ved løbende optag.  
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Elevdata 

 

10. 

Puls 

14 
elever 

Byhøjsko-

len 

101 ele-
ver 

Dagkur-

sus 

61 ele-
ver 

Nye 

Veje 

110 
ele-
ver 

8+9. 

kl. 

71 
ele-
ver  

UIH3 

158 
ele-
ver 

Total 
515 
ele-
ver 

Andel elever,  

der har en kontaktperson  

43 % 20 % 38 % 35 % 44 % 18 % 29 % 

Andel elever, der er  

udeboende i institutionel  

sammenhæng 

14 % 6 % 7 % 14 % 1 % 8 % 8 % 

Andelen af elever,  

der har en psykisk 

diagnose4 

31 % 58 % 17 % 40 % 35 % 10 % 30 % 

Andelen af elever, der er 

 ordblinde 

8 % 

 

9 % 

 

5 % 10 % 2 % 

 

3 % 6 % 

Andelen af elever, 

der har indlæringsmæs-

sige  

vanskeligheder 

15 % 5 % 12 % 8 % 5 % 3 % 6 % 

Andel elever, der kom-

mer  

fra en specialskole,  
et specialtilbud eller  

enkeltmandsundervis-

ning 

21 % 27 % 22 % 29 % 24 % - 26 % 

Andel elever der har 

modtaget specialunder-

visning 

61 % 43 % 33 % 42 % 24 % - 38 % 

Andel elever, der har 

haft minimum 3 skole-
skift i løbet af  

grundskolen 

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

Andel elever, der har 

haft  

perioder uden reel 

skolegang (gennemsnit-

ligt antal måneder uden 

reel skolegang) 

33 % 

(17 
mdr.

) 

45 % 

(7 mdr.) 

22 % 

(9 mdr.) 

69 % 

(8 
mdr.) 

67 % 

(6 
mdr.) 

46 % 

(12 
mdr.) 

51 % 

(9 
mdr.) 

Andel elever uden FP9 

eller  

FP10 i dansk 

57 % 24 % 35 % 39 % - - 34 % 

Andel elever uden FP9 

eller 

 FP10 i matematik 

64 % 24 % 45 % 44 % - - 36 % 

Andel elever med et 

kendt 

 forbrug af rusmidler 

15 % 2 % 10 % 18 % 17 % - 12% 

Andel elever, hvor der er  

kendskab til begået 

kriminalitet 

23 % 4 % 20 % 20 % 11 % - 14% 

 

 

                                                 
3 Ungdomsskolen i Hindegade: En del af den data, der indsamles om elever i denne 

afdeling adskiller sig fra de øvrige afdelinger. Målgruppen er sent ankomne unge, hvis 

primære udfordringer er manglende kundskaber i dansk, hvorfor dele af den indsam-

lede data drejer sig om elevens sproglige baggrund.  

 
4 De mest hyppige er ADHD, psykiske udviklingsforstyrrelser (ASF), angst og fobier 

samt depression.   
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De unge på Byhøjskolen 

Ungdomsskolen skal løbende tilpasse de pædagogiske profiler i under-

visningstilbuddene til de aktuelle målgruppers behov. En af de afdelin-

ger, der de senere år har undergået en større tilpasning, er Byhøjskolen. 

Det er sket for at imødekomme et stigende behov for undervisningstil-

bud til psykisk sårbare unge i kommunen. Som det fremgår af ovenstå-

ende tabel har 58 % af eleverne på Byhøjskolen en psykisk diagnose. 

Det tilsvarende tal sidste år var 39 %. Ændringerne i elevgruppen har 

fordret, at de ansatte har oparbejdet kompetencer i håndtering af diag-

noser, angst mv. i en undervisnings- og vejledningsmæssig sammen-

hæng ligesom at udbud af klasser og klassestørrelse løbende tilpasses. 

 

Pt. har Byhøjskolen forskellige typer af små klasser med det formål at 

kunne opfylde flere forskellige unges behov: tre klasser med kreative 

værkstedsfag, en turboklasse samt tre basisklasser. Basisklasserne er 

differentieret i forhold til de unges behov både fagligt, personligt og 

socialt. Samtlige klasser har prøveforberedende undervisning i dansk, 

matematik og engelsk, der differentieres efter faglige niveauer. I basis-

klasserne indgår også tematimer og faget uddannelse og job.  Desuden 

indgår individuel fastholdelses – og uddannelsesvejledning. De unge 

kommer typisk fra folkeskolen (nogle som enkeltintegrerede), special-

skoler, behandlingsskoler og/eller længerevarende perioder uden reel 

skolegang. 

 

På mødet vil områdeleder for heltidsundervisningen Frank Størup for-

tælle om heltidsundervisningens rolle, UU-konsulent Lars Thomsen vil 

fortælle om udvikling i behov i målgruppen og sammen med lærer Ste-

fanie Schnack orientere om de tiltag Byhøjskolen har gjort for at imø-

dekomme elevernes behov. 

 
 

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet den 7. 

marts 2018 
 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 
BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. Et flertal af bestyrelsens 

medlemmer tiltrådte et forslag fra bestyrelsesformanden om at det 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender beslutningsprotokol for mødet d. 7. marts 

2018. 
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indføjes i bestyrelsens forretningsorden, at relevante ledere og 

medarbejdere kan deltage i bestyrelsesmøderne i sagsforelæggelsen  

uden stemmeret, idet bestyrelsesens forretningsorden drøftes igen senest 

i marts 2019. 

 

 

3. Forslag om omlægning af undervisningstilbuddet ved 

Byhøjskolen                
 

For at imødekomme ændrede behov i målgruppen, foreslår ungdoms-

skolen at justere undervisningstilbuddet ved Byhøjskolen. Forslaget 

indebærer omlægning af to halvårlige turboforløb til en ekstra basis-

klasse for sårbare unge.  

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

PROBLEMSTILLING 

Ungdomsskolens heltidstilbud er gået fra at være åbne tilbud rettet mod 

en bredere målgruppe til i dag at være tilbud, der alene er rettet mod 

unge, der ikke kan rummes i ordinære tilbud, og som eleverne målgrup-

pevurderes til. På Byhøjskolen har ændringerne indebåret, at størstede-

len af afdelingens klasser i dag er rettet mod psykisk sårbare unge, 

mens en del af kapaciteten er allokeret til halvårlige forløb for en brede-

re målgruppe. Da efterspørgslen efter de halvårlige turboforløb er da-

lende og efterspørgslen på forløb for psykisk sårbare samtidig er stigen-

de, foreslår ungdomsskolen, at de halvårlige forløb omlægges til en 

ekstra basisklasse. 

  

 

LØSNING 

Byhøjskolen har i dag tre typer af undervisningstilbud rettet mod for-

skellige målgrupper: 

 

• Tre kreative hovedfagsklasser: Undervisning i kunst, design og mu-

sik, samt prøveforberedende undervisning i dansk, matematik og 

engelsk frem mod 10.klasseprøver. Målgruppen er primært psykisk 

sårbare unge. Kapacitet: 33 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender forslag om omlægning af undervisnings-

tilbuddet ved Byhøjskolen. 

 



Side 7 af 35 
 

 

• Tre basisklasser, som er undervisning i små klasser med prøveforbe-

redende undervisning i dansk, matematik og engelsk samt faget Ud-

dannelse og Job. Målgruppen er sårbare unge, der har behov for tæt 

voksenkontakt i et lille fællesskab. Det tilstræbes, at en af klasserne 

er forbeholdt et gymnasieforberedende forløb for unge med autisme. 

Kapacitet: op til 27 

 

• To halvårlige undervisningsforløb, der sigter på at give de unge 

faglige, personlige og sociale kompetencer til videre uddannelse 

med bl.a. et intensivt og opkvalificerende 20 ugers forløb i foråret 

med prøveforberedende undervisning i dansk, engelsk og matema-

tik med henblik på at opkvalificere til gymnasiale uddannelser. Ka-

pacitet: 20 

 

Som beskrevet i indstillingen om det tematiske punkt (dagsordenens 

punkt 1) har Byhøjskolen de senere år foretaget en større tilpasning for 

at imødekomme et behov for undervisningstilbud til psykisk sårbare 

unge i kommunen. De seneste indmeldelsesdata viser, at 58 procent af 

eleverne har en psykisk diagnose. Herudover 43 procent modtaget spe-

cialundervisning og 20 procent har en kontaktperson. Dertil kommer at 

45 procent har haft lange perioder uden skolegang. For at kunne imøde-

komme disse unges behov er der etableret små klasser med overskueli-

ge rammer og indhold. Nogle klasser er rettet mod elever med de sam-

me diagnoser, fx autisme.  

 

Imidlertid er behovet for pladser til psykisk sårbare unge fortsat stigen-

de og det nuværende antal dækker ikke behovet. Når det gælder de ek-

sisterende halvårlige forløb, har det vist sig, at der er få unge med per-

sonlige, faglige og sociale udfordringer, der kan profitere af disse korte-

re forløb. Søgningen har ikke været stor og for de unge, der er blevet 

indskrevet, har det ofte vist sig, at de har haft behov for længevarende 

forløb under andre rammer.  

 

Ungdomsskolen foreslår derfor at omlægge de halvårlige forløb til en 

etablering af yderligere en basisklasse. Kapaciteten vil herefter være på 

66 pladser mod i dag 80 pladser fordelt på følgende vis: 

 

• 4 basisklasser med 8 eller 9 elever i hver, i alt 33 

• 3 kreative hovedfagsklasser med plads til henholdsvis 8, 9 og 16 

elever, i alt 33 

 

Elever, der var i målgruppen for de halvårlige forløb, vil fremover blive 

vejledt til almen 10. klasse eller forberedende forløb. 
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ØKONOMI 

Omlægningen sker indenfor den eksisterende ramme. Den indebærer en 

nedsættelse af den samlede kapacitet, hvorfor pladsprisen vil stige. 

 

 

VIDERE PROCES 

Med bestyrelsens godkendelse af forslaget vil omlægningen ske fra 

august 2018. 

 

 

4. Forslag om etablering af ny linje på Kombineret Ung-

domsuddannelse (KUU) 

 
Ungdomsskolen udbyder som en del af institutionssamarbejdet Kombi-

neret Ungdomsuddannelse Hovedstaden Bornholm i dag én linje, KUU 

Business. Ungdomsskolen ønsker fra august 2018 at kunne tilbyde en 

ny linje, KUU Maritim Service. 

 

 

INDSTILLING 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender, at ungdomsskolen arbejder videre med 

forslag om etablering af maritim linje med henblik på senere god-

kendelse hos institutionssamarbejdet. 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen 

 

 

PROBLEMSTILLING 

Ungdomsskolen udbyder sammen med en række andre institutioner 

Kombineret Ungdomsuddannelse, som er en beskæftigelsesrettet kom-

petencegivende ungdomsuddannelse for de 15 til 24-årige, som ikke har 

en realistisk mulighed for at gennemføre en erhvervs- eller gymnasial 

uddannelse. Institutionssamarbejdet dækker Hovedstaden- Bornholm, 

hvor der udbydes en række linjer indenfor forskellige erhvervstemaer. 

 

Ungdomsskolen udbyder pt. én linje, KUU Business, som har fokus på 

uddannelse indenfor service, innovation og event. Ungdomsskolen har 

nu fået mulighed for at udbyde en maritim linje, med fokus på hånd-

værk og sømandskab. Fundamentet for at kunne gøre dette, er et samar-

bejde med Københavns Sømandsforening, som har medlemmer, der kan 
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varetage dele af undervisningen og en båd, hvor undervisningen kan 

foregå. 

 

Med en maritim linje ser ungdomsskolen mulighed for at udvide viften 

af linjer med et anderledes tilbud til de unge i målgruppen - en mål-

gruppe hvoraf mange er særligt udsatte i forhold til risiko for ikke at få 

en ungdomsuddannelse. Målet er at man med denne linje kan nå og 

fastholde en større kreds af unge indenfor målgruppen. 

 

En endelig realisering af forslaget forudsætter løsning af juridiske og 

sikkerhedsmæssige forhold samt godkendelse af oprettelsen af en ny 

linje i institutionssamarbejdet.  

LØSNING 

 

Kombineret Ungdomsuddannelses formål, målgruppe og struktur 

Formålet med Kombineret Ungdomsuddannelse er at skabe grundlag 

for, at eleverne efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse 

eller få beskæftigelse i et lokalt/regionalt arbejdsmarked. Målet er at 

stille eleverne relativt bedre end ufaglærte uden en ungdomsuddannelse. 

En afsluttet Kombineret Ungdomsuddannelse giver ret til titlen ”er-

hvervsassistent” inden for et nærmere bestemt jobområde.  

 

Målgruppen er unge, som er motiveret for uddannelse, men som i dag 

enten påbegynder en erhvervsuddannelse uden realistisk mulighed for at 

kunne gennemføre og unge, som slet ikke er i uddannelse. Eleverne skal 

have afsluttet 9. eller 10. klasse og må ikke være fyldt 25 år. Det skal 

samtidig være elever, der ikke er, eller ikke kan blive vurderet uddan-

nelsesparate til en anden ungdomsuddannelse. Ungdommens Uddannel-

sesvejledning visiterer til uddannelsen. 

 

Uddannelsen varer maksimalt to år og består op i fire moduler af 20 

ugers varighed. Der er mulighed for påstigning og afstigning undervejs. 

Uddannelsen er opbygget f omkring udvalgte erhvervstemaer, der er 

rettet mod regionens lokale arbejdsmarked og beskæftigelsesmulighe-

der. I Kombineret Ungdomsuddannelse Hovedstaden Bornholm udby-

des linjer inden for erhvervstemaerne Børn, unge og ældre, Mad og 

sundhed, Genbrug, byg, bolig, design og innovation samt Service, tu-

risme, kultur og fritid. 

 

Den maritime linje 

Den nye linje, KUU maritim service, skal ruste eleverne til at arbejde på 

en båd. Eleverne lærer at sejle, at arbejde med alt det håndværk, det 

kræver at holde en båd og at varetage service- og logistikopgaver, der er 

forbundet med det maritime, både til vands og til lands. I løbet af de to 

år uddannelsen varer, vil undervisningen i semestre veksle mellem 

værkstedsdage på en stor sejlbåd, skoledage med undervisning i dansk, 
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formidling, matematik og engelsk og længerevarende praktikforløb i 

virksomheder, der er relevante for den maritime profil. 

 

Undervisningen foregår på en sejlbåd, en galease, som ligger i Christi-

anshavns Kanal. Dele af undervisningen vil sammen med lærer fra 

kombineret ungdomsuddannelse blive varetaget af medlemmer af Sø-

mandsforeningen, som tæller 300 medlemmer, der har sejlet mindst 12 

år på dæk. Der er forventning om at uddannelsens anderledes profil, 

samt faglærernes sømandsmæssige baggrund vil kunne tiltrække nogle 

andre unge, end de der går på KUU service i dag. Et gennemført pilot-

projekt i foråret 2018 har høstet god feedback fra deltagerne. 

 

Efter afsluttet uddannelse vil eleverne kunne søge optagelse på søfarts-

uddannelser, på håndværks- og maskinuddannelser eller til at arbejde 

ufaglært med catering, salg eller serviceopgaver eksempelvis på færger 

eller i den kommercielle skibsfart. Der vil være plads til 8 elever pr. 

hold, med 2 årlige optag (august og januar).  

 

 

ØKONOMI 

Uddannelsen et taxameterstyret og finansieret af staten. En udvidelse 

med en ny linje i vil således ikke have nogle økonomiske konsekvenser 

for ungdomsskolen.  

 

 

VIDERE PROCES 

En endelig realisering af forslaget forudsætter løsning af flere juridiske 

og sikkerhedsmæssige forhold. Ved bestyrelsens godkendelse vil ung-

domsskolen gå videre med dette samt søge godkendelse af oprettelsen 

af en ny linje fra institutionssamarbejdets side.  

 

 

5. Datarapport 2018 for 10. klasse og ungdomsskolens 

heltidsundervisning 
 

Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejder i ulige år 

en samlet kvalitetsrapport for 10. klasse og ungdomsskolens heltidsun-

dervisning, sidst i 2017. Ungdomsskolen har ønsket, at der i de år, hvor 

der ikke udarbejdes kvalitetsrapport i stedet udarbejdes en rapport med 

tilsvarende data – en datarapport. Datarapporterne indeholder til forskel 

fra kvalitetsrapporterne ikke Børne- og Ungdomsforvaltningen vurde-

ringer af tallene. I denne indstilling orienterer ungdomsskolen bestyrel-

sen om indholdet i datarapporten 2018. 
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INDSTILLING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender Datarapport 2018 for 10. klasse og ung-

domsskolens heltidsundervisning. 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

I de år hvor Børne- og Ungdomsforvaltningen ikke udarbejder kvalitets-

rapporter for ungdomsskolen, udarbejdes i stedet datarapporter, med 

data indenfor de samme områder som i kvalitetsrapporten. Begge rap-

porttyper skal give et samlet overblik over en række forskellige områ-

der, der spiller en rolle i vurderingen af kvaliteten i ungdomsskolens 

tilbud. 

 

Mens kvalitetsrapporterne skal fungere som et styringsværktøj i den 

samlede kvalitetsstyring i Børne- og Ungdomsforvaltningen og danne 

grundlag for den faglige ledelsesdialog mellem centerchef og ungdoms-

skolens ledelse, er datarapporterne primært til brug for ungdomsskole-

bestyrelsen og ungdomsskolen selv i dialogen om skolens resultater og 

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

omfatter data fra 10. klasse og heltidsundervisningen.  

 

 

LØSNING 

 

Om rapporten 

Datarapporten for 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning er 

ligesom kvalitetsrapporten 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 dia-

log med ungdomsskolen tilpasset disse pejlemærker for folkeskolen til 

10. klasse og heltidsundervisning, med henblik på at det udvalgte data-

grundlag kan udgøre et fundament for belysning af og dialog om kvali-

tet og effekt i 10. klasse og heltidsundervisning. Datagrundlaget i inde-

værende Datarapport 2018 er primært hentet fra skoleåret 2016/20175.  

                                                 
5 Data om elevernes socioøkonomiske baggrund er trukket for elevgruppen i skoleåret 

2017-18, mens data om elevernes placering efter 15 måneder er trukket for elevgrup-

pen i skoleåret 2015-16. Dette er forklaringen på at CPH West og KTS samt Valby 10, 
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Samlet set giver datarapporten en indikation på effekten af det enkelte 

10. klassetilbud og heltidsundervisningstilbud på basis af elevernes op-

nåede karakterer, fremmøde og overgang til ungdomsuddannelser samt 

deres trivsel og tilfredshed.  

 

Indhold i rapporten 

 

Beskrivelse af målgruppen 

Rapporten indledes med en beskrivelse af målgruppen og en overordnet 

beskrivelse af skoletilbuddene.  

 

Datagrundlaget for beskrivelsen af målgruppen er elevernes socioøko-

nomiske baggrund. For eleverne i ungdomsskolens heltidsundervisning 

vises også andre betydende baggrundsfaktorer: bevilliget kontaktperso-

ner, diagnoser, perioder uden reel skolegang, forbrug af rusmidler, kri-

minalitet mv. De socioøkonomiske tal viser, at alle tilbuddene retter sig 

mod målgrupper, der på disse parametre ligger langt under gennemsnit-

tet og dermed også, at alle tilbuddene har en stor opgave i forhold til at 

ruste eleverne til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Samti-

dig viser tallene, at der er forskelle mellem elevgrupperne i de enkelte 

tilbud. For eksempel viser data for Byhøjskolen en udvikling henover 

de sidste to år, hvor det socioøkonomiske gennemsnit er steget fra -0,93 

til -0,53. Dette kan ses som en indikator på, at tilbuddet i højere og hø-

jere grad er ved at specialisere sig til en målgruppe af elever med psyki-

ske diagnoser frem for en målgruppe af elever med social udsathed. 

  

Oversigten over andre betydende faktorer for eleverne i heltidsunder-

visningen viser, at målgrupperne i de forskellige afdelinger er præget 

af en række af de samme udfordringer, men med forskellig vægtning i 

de enkelte afdelinger.  

 

Mål og datagrundlag 

De udvalgte pejlemærker er i rapporten beskrevet med tilknyttede mål 

og datagrundlag. Modsat kvalitetsrapporten indeholder indeværende 

datarapport ikke Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderinger af data 

og resultater. Data genereres til brug for - intern dialog i ungdomssko-

len og ungdomsskolebestyrelsen og til brug ved ungdomsskolens dia-

logmøder med udbyderne af 10. klasse på erhvervsskoler. 

 

Faglighed 

10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning skal bidrage til mål-

sætningen om, at alle unge skal blive så dygtige som de kan; både fag-

ligt, personligt og socialt. Overordnet skal de unge hjælpes med at til-

egne sig de kompetencer, som skal til for at kunne være en aktiv med-

                                                                                                                     
som ikke længere udbyder 10. klasse fremgår af tabellen om elevernes placering efter 

15 måneder.  
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borger i et åbent og demokratisk samfund. Konkret skal ungdomsskolen 

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

ungdomsuddannelse. 

 

Som indikator på elevernes faglige udvikling inddrager rapporten prø-

vekarakterer, 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.  

 

Det er intentionen, at fremtidige rapporter endvidere skal inddrage op-

lysninger om andelen af elever, der er erklæret uddannelsesparate i lø-

bet af skoleåret. 

 

Tallene viser, at det faglige niveau bedømt på prøvekarakterer er mar-

kant højere for de mundtlige discipliner end for de skriftlige, både i de 

kommunale 10. klasser, i heltidsundervisningen og i 10. klasse på er-

hvervsskolerne såvel i dansk som i matematik. Hvad angår udviklingen 

fra 9. klasseprøven til 10. klasseprøven er der en positiv udvikling i ele-

vernes præstationer, når det gælder de mundtlige prøver og generelt er 

niveauet en hel del højere i dansk end i matematik. Tallene er mindre 

entydige, når det gælder udviklingen ved de skriftlige prøver. Det sam-

me billede har tegnet sig i de sidste to rapporter, både når det gælder 

forskellen mellem de mundtlige og skriftlige prøvekarakterer og når man 

ser på udviklingen fra 9. til 10. klasseprøven.  

 

Ser man på de to forskellige skoleår, henholdsvis de elever der afsluttede 

i 2016 og 2017 er der overordnet set et fald i niveauet i de skriftlige ka-

rakterer både indenfor heltidsundervisningen, de kommunale 10. klasser 

og 10. klasser på erhvervsskolerne. Der er dog variation afdelingerne 

imellem.  

 

Ser man på andelen af elever med karakteren 2 eller derover i dansk og 

matematik er der umiddelbart gode resultater, når man tager elevgrup-

pernes baggrund i betragtning. I heltidstilbuddene er der samtidig sket en 

stigning fra året før. Andelen af elever med karakteren 2 eller derover i 

dansk og matematik i heltidstilbuddene er 63 procent, hvor det året før 

var 50 procent. Dette skal ses i forhold til at andelen af elever i heltids-

tilbuddene, der kommer uden forudgående FP9 eller FP10 ligger på 35 

procent i dansk og 37 procent i matematik, og at 51 procent af eleverne i 

gennemsnit har haft 8 måneder uden reel skolegang i løbet af udskoling-

sårene. Blandt de kommunale 10. klasser er andelen med karakteren 02 

eller derover i både dansk og matematik steget fra 73 til 76 procent, 

mens andelen er faldet fra 84 til 68 procent for elever i 10. klasse på 

erhvervsskolerne.   
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Hvad angår tallene for heltidsundervisningselevernes personlige og so-

ciale udvikling viser tallene, at det indenfor hvert enkelt målepunkt er 

lykkedes at rykke ca. en tredjedel af eleverne positivt, hvilket ligger tæt 

op ad sidste års tal. Andel af eleverne, der har rykket sig indenfor Rela-

tionsevner er blandt de højeste, hvilket ligger i tråd med, at eleverne i 

nogle af ungdomsskolens kvalitative undersøgelser især lægger vægt på 

de positive relationer til lærerne som noget, der har haft betydning for 

deres tid i ungdomsskolen.  

 

Ungdomsuddannelse 

Ungdomsskolen og 10. klasse skal bidrage til at alle unge gennemfører 

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 bedst mulige forudsætninger for at kunne påbe-

gynde og fuldføre en ungdomsuddannelse. Ligeledes skal 10. klasse 

samt ungdomsskolens heltidsundervisning bidrage til at fastholde unge 

med en løs skole- og uddannelsestilknytning i en uddannelsesorienteret 

retning.  

 

Arbejdet skal ligeledes bidrage til kommunens mål om, at 25 procent 

skal påbegynde en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. 

Ligeledes skal ungdomsskolen bidrage til målet om, at 50 procent ud-

satte unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Som indikator inddra-

ger rapporten data for elevernes overgang til ungdomsuddannelse hen-

holdsvis 3 og 15 måneder efter afsluttet forløb. Data er udelukkende 

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

 

Tallene viser, at andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddan-

nelse efter 3 måneder ligger på 73 procent for 10. klasser på erhvervs-

skoler, 79 procent for de kommunale 10. klasser og på 34 procent for 

heltidsundervisningen. Efter 15 måneder er tallet 74 procent for er-

hvervsskolerne, 68 procent i de kommunale 10. klasser og 34 procent 

for heltidsundervisningen. Andelen af unge, der er i gang med en ung-

domsuddannelse, er generelt lidt lavere sammenlignet med det foregå-

ende år. Generelt ligger heltidsundervisningen noget lavere i forhold til de 

andre. Også her er det væsentlig at holde sig for øje, at elevgruppen i hel-

tidstilbuddene på nogle områder er væsentligt mere udfordrede, hvorfor en 

sammenligning er vanskelig. Ser man på hvor mange unge, der fastholdes i 

en uddannelsesorienteret retning, hvilket også er et mål for de unge i hel-

tidsundervisningen, er tallet væsentlig større, idet samlet 73 procent af 

eleverne i heltidsundervisningen efter 3 måneder enten er i gang med ung-

domsuddannelse eller anden forberedende uddannelse. Dette viser samti-

dig, at en andel af eleverne i heltidsundervisningen har behov for yderlige-

re kvalificering for at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse.  
 

Andelen af unge, der går på en erhvervsuddannelse 3 måneder efter 10. 

klasse ligger for heltidsundervisningen på 19 procent, mens de kommu-
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nale 10. klasser ligger på 29 procent og 10. klasserne på erhvervssko-

lerne ligger på 27 procent. Her er der dog stor spredning mellem de 

enkelte erhvervsskoler. Sammenligner man med året før er der et fald i 

andelen af unge der er i gang med en erhvervsuddannelse efter 3 måne-

der, når det gælder 10. klasse på erhvervsskolerne, mens der er en stig-

ning blandt elever i de kommunale 10. klasser og heltidsundervisnin-

gen.  

 

Trivsel 

Eleverne i 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning skal tri-

ves. De unge skal finde eller genfinde en glæde ved at gå i skole, der 

kan motivere dem og understøtte deres læring.   

 

Som indikator for elevernes trivsel og tilfredshed inddrager rapporten 

data for trivsel på baggrund af udvalgte spørgsmål i elevtrivselsunder-

søgelse samt elevfravær. 

 

Tallene i elevtrivselsundersøgelsen viser, at den generelle trivsel er 

størst blandt eleverne i de kommunale 10. klasser og i heltidsundervis-

ningen, hvor henholdsvis 62 procent og 60 procent af eleverne har sva-

ret at de meget tit eller tit er glade for deres skole. Andelen er 55 pro-

cent for eleverne i 10. klasse på erhvervsskoler. Hvad angår elevernes 

vurdering af, hvor tilfredse de alt i alt er med undervisningen, er til-

fredsheden størst i heltidsundervisningen, hvor 64 procent svarer, at de 

er tilfredse eller meget tilfredse. For de kommunale 10. klasser og 10. 

klasserne på erhvervsskolen gør det sig gældende for henholdsvis 57 

procent og 41 procent.  

 

Tallene for elevfraværet viser, at fraværet er faldende i sammenligning 

med året før. Det gælder både for de kommunale 10 klasser hvor fravæ-

ret er faldet fra 18 til 9 procent og for 10. klasserne på erhvervsskolerne 

hvor fraværet er faldet fra 15 5 til 11 procent. I heltidsundervisningen er 

fraværet væsentlig højere og ligger på 30 %. Dette kan blandt andet kan 

have baggrund i elevhistorik med ingen eller løs skoletilknytning, ind-

læggelser og sygdom i forbindelse med psykiske diagnoser mv. Nye 

Veje har den højeste fraværsprocent på 58 procent. Dette har baggrund i 

at Nye Veje er et afklaringstilbud, hvor man arbejder med individuelle 

aftaler omkring mødefrekvens tilpasset elevernes situation og øvrige 

forpligtelser, og derfor kan tallet vanskeligt sammenlignes med fraværet 

i de øvrige afdelinger.  

 

Arbejdet med at nedbringe elevfravær er et fortsat fokusområde i alle 

afdelinger under ungdomsskolen. 
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VIDERE PROCES 

Datarapporten danner grundlag for en intern dialog i ungdomsskolen 

samt en dialog mellem ungdomsskolebestyrelsen og ungdomsskolen om 

skolens resultater og eventuel beslutning om nye tiltag og/eller særlig 

support. 

 

 

Ungdomsskolens almene elevprogram 2018-19 og samar-

bejder med folkeskolen 
 

Indstillingen indeholder forslag til elevprogram for den almene under-

visning 2018-19, godkendelse af elevrejser samt en beskrivelse af ung-

domsskolens samarbejder med folkeskoler. 

 

 

INDSTILLING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender forslag til elevprogram 2018-19, 

 

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

 

3. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens samarbejder 

med folkeskolerne til efterretning. 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

PROBLEMSTILLING 

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

visningstilbud. Sæsonen for fritidsundervisning i ungdomsskolen be-

gynder i år den 10. september 2018. Da det endelige holdudbud først 

bliver færdiggjort ultimo juni, præsenteres bestyrelsen ikke for det sam-

lede program, men for holdene inddelt efter kategorier og den procent-

vise størrelse af den enkelte kategori i det samlede program. 

 

Ungdomsskolens bestyrelse skal godkende elevrejser – jf. cirkulære om 

tjenesterejser udsendt af Børne- og Ungdomsforvaltningen. 

Ungdomsskolens bestyrelse har på møde i marts 2013 besluttet, at 

elevrejser godkendes i forbindelse med den samlede godkendelse af 

ungdomsskolens program. 
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Ungdomsskolen og folkeskolen skal indgå samarbejder, der kan bidrage 

til opfyldelse af folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske 

emner. Målet er styrke børnenes faglige resultater og personlige og so-

ciale udvikling gennem mere praktiske, anvendelsesorienterede og vari-

erede læringsformer. Ungdomsskolen har i år varetaget en række un-

dervisningsforløb i samarbejde med folkeskoler og arbejder fortsat med 

udvikling af indsatserne for at bidrage bedst muligt til målene. 

 

 

LØSNING 

Ungdomsskolen er en de centrale aktører på fritidsområdet i København 

og udbyder i det kommende skoleår ca. 370 hold i eftermiddags - og 

aftentimerne. Programmet for fritidssæsonen bliver udarbejdet på bag-

grund af ideer fra nuværende og potentielle elever og med afsæt i drøf-

telser med ungeaktører fra de lokale skoler, klubber og andre samar-

bejdspartnere om særlige lokale indsatser. Derudover baserer program-

met for den kommende sæson sig på erfaringer fra sæsonen 2017/18, 

hvor populære og velfungerende hold typisk også vil være at finde i det 

nye program, side om side med nye og uprøvede hold. 

 

Holdene fordeler sig på følgende fagkategorier:  

 

• Sprog  

Ungdomsskolens sprogundervisning byder på fag som dansk, tysk, 

fransk, spansk og andre sprog, som eleverne også har i folkeskolen eller 

på ungdomsuddannelser. Ungdomsskolen tilbyder desuden undervis-

ning i fx japansk og arabisk 

 

• Musik, dans og drama  

Musik, dans og drama er den største kategori i fritidsundervisningen, og 

dækker over musikalske hold som guitar, rap, stomp, teater- og danse-

projektet UNG SCENE og meget mere 

• Sport og street   

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

hold. Det gælder bl.a. cross-træning, badminton, futsal og meget andet, 

der sætter pulsen i gang 

 

• Outdoor og adventure  

Ungdomsskolen tilbyder forskellige hold inden for friluftsliv og even-

tyrsport som fx kajak, vandreture og klatrehold   

• Kreative hold og medie 

Ungdomsskolens kreative hold er blandt andet syning, foto- og billed-

behandling, design, 3D-animation og mange andre håndværksmæssige 

eller kunstneriske udtryksformer 
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• Matematik og naturfag  

Her kan unge i København få ekstra undervisning som supplement til 

timerne i folkeskolen, de kan blive klar til eksamen eller dyrke deres 

interesse for naturfagene  

 

• Knallertkørekort  

Ungdomsskolen tilbyder førstehjælp og knallertundervisning til unge, 

der gerne vil have et knallertkørekort. Knallertundervisningen og før-

stehjælpskurser etableres løbende efter interesse 

 

• Debat og samfund  

Her bliver eleverne undervist i forhold, der omhandler politiske og sam-

fundsmæssige forhold. I denne kategori er der desuden lagt vægt på ture 

ud af huset, der viser andre sider af København og af samfundet   

 

• Entreprenørskab, tech og it   

Her kan elever prøve kræfter med de nyeste teknologier som fx Virtual 

Reality og droner eller arbejde med computeren i fx e-sport eller kod-

ning  

 

• Klar til prøve  

Hvert forår tilbyder ungdomsskolen en række prøveforberedende hold, 

der kan klæde eleverne på fagligt eller personligt, hvis de ønsker at ar-

bejde med eksamensangst, præsentationsteknik eller andet, der gør dem 

klar til eksamen  

 

• Lektiehjælp  

Ungdomsskolen udbyder lektiehjælp flere steder i byen og har desuden 

en særlig indsats i flere udsatte boligområder og gymnasier 

 

• Ture og rejser  

Ungdomsskolen arrangerer hvert år en række rejser med et fagligt fokus 

for unge i København. Det gælder ture til storbyer som Berlin eller Pa-

ris eller den årlige skitur i vinterferien  

 

• Korte kurser og workshops 

Holdene i denne kategori figurerer også i øvrige kategorier. Det er hold, 

hvor formen er anderledes end den traditionelle sæsonundervisning og 

typisk forløber over en enkelt dag, en weekend eller en uge 

 

• Job, uddannelse og personlig udvikling  

Kategorien dækker fx over pigevejledningscafé, ”find fritidsjobbet”, 

CV-skrivning, mindfullness, mv.  
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• Undervisning for 10-12-årige  

Ungdomsskolen tilbyder undervisning til Østerbros unge i aldersgrup-

pen 10-12 år. Det gælder blandt andet undervisning i svømning, rolle-

spil, syning og meget mere. Tilbuddet gælder til udgangen af 2018, 

hvorefter det nedlægges som et led i de strategiske effektiviseringer 

2015-18.   

 

Fordelt på nogle lidt mere overordnede kategorier fordeler holdene sig 

således procentmæssigt: 

 

• Boglige hold, lektiehjælp, tech og entreprenørskab: 30 procent   

• Kreativ, musik og drama: 30 procent  

• Sports- og friluftshold + ture og rejser: 30 procent  

• Samfund, debat og personlig udvikling: 5 procent  

• Knallerthold: 5 procent  

 

Elevrejser 

Elevrejser skal godkendes af bestyrelsen. I den kommende sæson vil 

ungdomsskolen udbyde følgende rejser: 

 

- En tur til England 

- En tur til Frankrig  

- Samt en skitur til Østrig og en skitur til Sverige i skolernes vin-

terferie.  

 

Særlige indsatser 

I sæsonen 2018/2019 vil der udover det samlede program for fritidsun-

dervisning i København være et særligt fokus på følgende aktiviteter: 

 

• Samarbejde med Københavns Ungeråd  

Ungdomsskolen understøtter Københavns Ungeråd med forankringen 

blandt børn og unge i København. Ungdomsskolen varetager facilite-

ring og drift af Ungerådets tre interessegrupper, som har temaerne et 

godt ungdomsliv, byudvikling samt kultur og fritid. Interessegrupperne 

er åbne for alle unge i København, som på den måde har mulighed for 

at influere Ungerådets beslutninger.  

 

• Samarbejde med ungdomsuddannelser   

Ungdomsskolen har i 2017/18 haft øget fokus på samarbejdet med flere 

ungdomsuddannelser omkring lektiehjælp og vejledning i forbindelse 

med større opgaver. Det drejer sig om Gefion Gymnasium, Nørre Gym-

nasium, Det Åbne Gymnasium, Ørestadens Gymnasium samt Niels 

Brocks EDU og EUX. Dette fokus fortsætter i 2018/19.  
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• Fokus på fritidsjob  

Ungdomsskolen vil være en aktiv aktør i arbejdet med at sikre at flest 

mulig unge i Københavns Kommune får et fritidsjob. Ungdomsskolen 

tilbyder derfor CV-skrivning samt en række kurser, der giver konkrete 

færdigheder, som de unge kan bruge i deres jobsøgning. I den kom-

mende sæson er det blandt andet førstehjælp, svømmetrænerkursus, 

hjælpetrænerkursus og børnepasserkursus.  

 

• Udsatte boligområder  

Københavns Kommune har identificeret seks boligområder som udsatte. 

Fælles for disse områder er, at de har række sociale og fysiske 

udfordringer, der er større end i resten af København. Ungdomsskolen 

ønsker at være en aktiv medspiller i tiltag for unge i disse områder, og 

der arbejdes derfor med en række særlige indsatser og projekter 

omkring fritidsliv, overgang til ungdomsuddannelser og fritidsjob i 

områderne i samarbejde med lokale aktører.    

 

Sæsonens inddeling  

Ungdomsskolens sæson er inddelt i tre perioder, der hver strækker sig 

over 12-13 uger. Sæsonen for 2018/19 starter 10. september 2018.   

 

Uge 37-48 2018: Almindelig holdundervisning 

Uge 2-13   2019: Almindelig holdundervisning 

Uge 14-26 2019: Holdundervisning + eksamenstræning 

 

Markedsføring af ungdomsskolens fritidsundervisning 

Informationen om ungdomsskolens fritidstilbud sker gennem en fler-

strenget kommunikationsindsats, der tager sit afsæt i: 

 

▪ Trykt materiale  

Ungdomsskolen udgiver programmer, der sendes via post til samtli-

ge husstande med børn mellem 13-17 år. Programmerne sendes 

desuden til samtlige folkeskoler, privatskoler, biblioteker og andre 

steder, hvor unge, eller voksne med kontakt til unge, jævnligt fær-

des. Ungdomsskolen sender et særskilt program til 10-12-årige, der 

bor på Østerbro. Derudover vil der være A3-plakater på privat- og 

folkeskoler samt plakater på busstopsteder rundt om i København i 

midten af august. 

 

▪ Skolebesøg 

Lærere fra ungdomsskolen besøger folkeskoleklasserne, og fortæller 

om ungdomsskolen og om, hvordan man tilmelder sig.  

 

▪ Events 

Ungdomsskolen medvirker ved en række events i byen. Det gælder 

blandt andet: 
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Copenhagen Marathon: Elever fra Kombineret Ungdomsuddannel-

se arrangerer underholdning ved en scene i Fælledparken.  

Ungdommens Folkemøde: Ungdomsskolen deltager sammen med 

Ungdommens Uddannelsesvejledning København med en stand på 

Ungdommens Folkemøde, som finder sted i Søndermarken i Kø-

benhavn.  

Ungdommens Vårsalong: Ungdomsskolens store flagskib i Råd-

hushallen, hvor unge fra hele landet har mulighed for at få udstillet 

deres kunstværker.  

 

▪ Digitale platforme 

Primært ungdomsskolens hjemmeside, Facebook, Instagram, You-

tube og LinkedIn. Desuden udgives programmet digitalt i en blad-

remodel. Der sendes endvidere mails til skoleledere, UU-vejledere 

og andre, der har direkte kontakt med de unge.  

 

▪ Eksternt nyhedsbrev  

Ungdomsskolens eksterne nyhedsbrev henvender sig til forældre og 

elever, som er interesserede i ungdomsskolens løbende tilbud.  

 

Samarbejder med folkeskolen – ungdomsskolens Åben Skole-

indsats   

Ungdomsskolen har i skoleåret 2017-18 varetaget 115 forskellige un-

dervisningsaktiviteter i samarbejde med 28 folkeskoler i København. 

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

valgfag, workshops, sprogundervisning, understøttende undervisning, 

faglig fordybelse/lektiehjælp m.v.   

  

Ungdomsskolens undervisning i folkeskolen foregår som et led i folke-

skolernes Åben skole-indsats. Det sker med afsæt i folkeskolereformen 

og ændringer i ungdomsskoleloven, hvor ungdomsskolen og folkesko-

len skal indgå samarbejder, der kan bidrage til opfyldelse af folkesko-

lens formål og mål for fag og obligatoriske emner. Målet er styrke bør-

nenes faglige resultater og personlige og sociale udvikling samt motiva-

tion gennem virkelighedsnære forløb og praktiske, anvendelsesoriente-

rede og varierede læringsformer.  

 

En af succeserne fra skoleåret 2017-2018 er ungdomsskolens fortsatte 

valgfagssamarbejde med skoler i Brønshøj og Tingbjerg. Her har ung-

domsskolen varetaget 20 valgfag på tværs af skolerne inden for fag som 

kokkeskole, mental styrketræning, innovation, outdoor, idræt m.v. Det 

har været med til at skabe synergi imellem de forskellige skoler i lokal-

området i form af nye skolesamarbejder.   

 

Brønshøj og Tingbjerg skole har ønsket at fortsætte valgfagssamarbej-

det for næste skoleår 2018-2019, hvor der oprettes 22 hold.  Det har 
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også Katrinedal skole, Bellahøj skole, Guldberg skole og Husum Skole. 

Derudover videreudvikler ungdomsskolen valgfagssamarbejde med 

Tove Ditlevsens Skole m.fl.   

 

Ungdomsskolen har i 2017-18 iværksat en udviklingsproces omkring 

Åben Skole-tilbuddene. I denne proces har ungdomsskolen involveret 

en lang række interessenter i og omkring folkeskolerne. Dette har indtil 

videre resulteret i fem nye åben skole-tilbud, bl.a. temauger med fokus 

på innovation m.m.  I 2018-19 vil fem skoler være pilotskoler, hvor 

temaugeforløbene videreudvikles.  

Det er ungdomsskolens ambition at blive en endnu mere synlig og aktiv 

medspiller i forhold til at understøtte mål i folkeskolen og arbejdet med 

”fremtidens kompetencer.”  

 

Ungdomsskolen ønsker derudover at øge kvaliteten af valgfag m.v. ved 

at etablere samarbejde med en række erhvervsuddannelser, virksomhe-

der m.v. for at understøtte elevernes karrierelæring, brobygning og styr-

ke det produktorienterede/værdiskabende i forløbene.  

 

 

VIDERE PROCES 

Tilmeldingen til ungdomsskolens fritidsundervisning åbner tirsdag den 

14. august 2018. I ugen inden omdeles det trykte program til elever og 

skoler. Selve undervisningen begynder mandag den 10. september 

2018.  

 

Valgfagssamarbejdet etableres og planlægges i foråret 2018 og afvikles 

henover skoleåret 2018/2019.   

 

 

7. Orientering om 10. klasse 2018-19  
 

I denne indstilling orienterer ungdomsskolen om aktuelt elevoptag og 

processen med fordeling af elever i 10. klaser til skoleåret 2018/2019. 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om søgning og elevoptag på 

10. klasse til efterretning. 
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PROBLEMSTILLING   

På 10. klasseområdet er der pr. 8. juni 2018 samlet set 263 tilmeldt ele-

ver til skoleåret 2018/19. Der er et generelt fald i søgningen både til de 

kommunale 10. klasser og til erhvervsskolernes 10. klasser. Tallene 

ændrer sig erfaringsmæssigt helt frem til sommerferien. 

 

10. klasseområdet finansieres via taxameterbevilling. Taxameterbevil-

lingen dækker udgifter til lærere, ledelse og administrativt personale. 

Taxameterbevillingen justeres pr. 5. september baseret på det faktiske 

elevtal. Som følge af faldet i elevtallet vil taxameterbevillingen til ung-

domsskolen blive justeret. Ungdomsskolen forventer skønsmæssigt et 

tal på 270 elever i de kommunale 10. klasser pr. 5. september. De øko-

nomiske og personalemæssige konsekvenser af det faldende elevtal er 

beskrevet i dagsordenens punkt 10: Orientering om udviklingen i ung-

domsskolens budget og regnskab. 

 

 

LØSNING 

 

Optagelsesproces  

Siden ansøgningsfristens udløb den 1. marts 2018 har ungdomsskolen i 

samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, København 

arbejdet intenst med at placere alle elever, der har søgt om optagelse i 

en 10. klasse i København.  

 

Ca. 95 procent af eleverne har fået deres 1. prioritet opfyldt og næsten 

samtlige af de resterende har fået opfyldt deres 2. prioritet. Enkelte ele-

ver har i fordelingsprocessen efter vejledning søgt andre skoletilbud.  

 

Elevoptag og fordeling af elever 

På 10. klasseområdet er der pr. 8. juni 2018 samlet set tilmeldt 263 ele-

ver til skoleåret 2018/2019.  

 

Der er et generelt fald i både de kommunale 10. klasser og i erhvervs-

skolernes 10. klasser. Faldet er en fortsættelse af en tendens fra de sene-

ste år, hvilket fremgår af nedenstående tabel: 

 

Skoleår 2014-

2015* 

2015-

2016* 

2016-

2017* 

2017- 

2018 * 

2018- 

2019 

Kommunal 10. 

klasse  

565 431 370 332 263** 

10. klasse EUD 347 422 379 384 378 

I alt 912 853 749 716 641 

*opgjort pr. 5. september 

**opgjort pr. 8. juni 2018 – ungdomsskolen forventer 270 til august 

2018 
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Fordelingen af de optagne elever til skoleåret 2018/2019 ser sådan ud: 

 

Kommunal 10. klasse  Elevoptag pr. 8. juni 2018 

10. Vest – Vesterbro Ny skole 100 

Ø10 – Kildevældsskolen 74 

Amager 10 89 

 

 

10. klasse på erhvervsskoler Elevoptag pr. 8. juni 2018 

20/20 ordning 71 

Gymnasial forberedende 10. klasse 61 

EUD10 98 

10. klasse 134 

EUX-forberedende* 14 

*Linjen oprettes ikke hos HRS. Eleverne bliver fordelt på HRS’ andre 

linjer.  

 

 

VIDERE PROCES 

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser af det faldende 

elevtal er beskrevet under dagsordenens punkt 10. 

 

 

8. Ungdomsskolens mål- og strategiplan 2018-22 
 

Ungdomsskolen har gennem det seneste år arbejdet med udvikling af en 

fælles mål og strategiplan. I denne indstilling beskriver ungdomsskolen 

indholdet af ”Mål og strategi for Københavns Kommunes Ungdoms-

skole 2018-2022”. 

   

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

På bestyrelsesmødet i marts 2018 orienterede ungdomsskolen om status 

for arbejdet med en samlet strategi for organisationen. Ungdomsskolen 

er nu færdig med dette arbejde og kan præsentere bestyrelsen for en 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender mål og strategi for Københavns Kom-

munes Ungdomsskole 2018-22. 
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samlet plan. Strategien udstikker retningen for ungdomsskolens ind-

satsområder frem mod 2022 og er tænkt som et ledelsesmæssigt grund-

lag for en løbende prioritering af nye initiativer og indsatser. Både i de 

enkelte afdelinger og på tværs af organisationen.   

 

 

LØSNING 

Ungdomsskolens strategi består af en kernefortælling samt tre strategi-

ske indsatsområder, der er bundet op på en række målsætninger. Strate-

gien er udarbejdet med afsæt i dialog med medarbejdere, samarbejds-

partnere og elever og er et samlet bud på ungdomsskolens udviklings-

behov: Hvordan organisationen er i trit med de unges behov og drøm-

me, forbliver en attraktiv samarbejdspartner og er en samlet ungdoms-

skole, der tager ansvar for unge københavneres dannelse og uddannelse 

og deres mod og lyst til at drømme.   

 

Strategien fokuserer på tre centrale indsatsområder, hvor det er nødven-

digt tage fat for at fremtidssikre ungdomsskolen. Indsatsområderne skal 

ses i forlængelse af det arbejde, som allerede udføres i dag.  

 

Indsatsområder  

 

1. Ungdommens skole  

Det er ikke den unge, der skal passe til ungdomsskolen, men ungdoms-

skolen, der skal passe til den unge. Vi skal være i trit med de unges be-

hov og drømme og sikre, at unge føler ejerskab og medindflydelse på 

de tilbud, vi udbyder, og over deres skolegang.  

 

Målsætningerne under dette indsatsområde er:  

 

• Vi skal være i trit med unges drømme og behov 

• Unge i ungdomsskolen skal opleve indflydelse på deres 

hverdag 

• Ungdomsskolen skal forberede unge til videre uddannelse  

 

2. Det fælles vi  

Ungdomsskolen består af flere afdelinger, der skal fungere som én or-

ganisation og sammen tage ansvar for vores samlede målgruppe. Vi 

skal ikke alle lave det samme, men vi skal lykkes med det samme.  

 

Målsætningerne under dette indsatsområde er:  

 

• Vi tager fælles ansvar for vores målgruppe  

• Vi udnytter kompetencer og ressourcer på tværs  

• Vi vil og skal samarbejde  
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3. Synlig succes    

Vi vil være et foretrukket valg for de unge og for nuværende og kom-

mende samarbejdspartnere. Man skal vide, hvad man kan bruge os til, 

og vi vil gå foran, når det gælder om at udvikle nye initiativer, der mø-

der de unges behov.  

 

Målsætningerne under dette indsatsområde er: 

 

• Vi skal være et foretrukket valg blandt de unge 

• Vi vil være en foretrukken samarbejdspartner  

• Ungdomsskolens aktiviteter skal ses som en naturlig del af den 

forebyggende indsats  

 

Mål og strategi for Københavns Kommunes Ungdomsskole 2018-2022 

bliver drøftet ved LokalMED-møde den 13. juni 2018. 

 

 

VIDERE PROCES  

Planen bliver efter en godkendelse fra bestyrelsen præsenteret for den 

samlede ledelse, som skal sikre, at strategien bliver implementeret i 

ungdomsskolens forskellige afdelinger, og at de initiativer og handlin-

ger, der iværksættes – både lokalt og på tværs – understøtter de indsats-

områder og mål, som er beskrevet i strategien.   

 

 

9. Status for de strategiske effektiviseringer 2015-18 samt 

Deloittes kortlægning af Københavns Kommunes Ung-

domsskole med henblik på effektiviseringer i 2020-2023 
 

Indstillingen giver et indblik i hvordan ungdomsskolen skal finde stra-

tegiske effektiviseringer for 2015-18 og gør status for Deloittes arbejde 

med kortlægningen af ungdomsskolen med henblik på at identificere 

forslag til effektiviseringer i 2020-23. 

 

 

INDSTILLING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om status for effektiviseringerne 

i 2015-18 samt orientering om Deloittes forslag til at identificere 

effektiviseringer i 2020-23 til efterretning. 
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BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. Bestyrelsen bad ungdomsskolen 

om forslag til, hvordan rammebesparelsen på kr. 5.000.000 i budget 

2019 konkret vil blive udmøntet. 

 

Bestyrelsen tilkendegav, at de strategiske effekttiviseringer 2015-18 

mere har karakter af deciderede besparelser uden et egentligt 

effektiviseringssigte. Bestyrelsen opfordrede ungdomsskolen til at 

undersøge, om det er muligt at ansøge om midler i puljer til 

investeringscases. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

Ungdomsskolen er pålagt effektiviseringer for 5,8 pct. af rammen, sva-

rende til ca. 4 mio. kr. i 2015-18. Ungdomsskolen har foretaget effekti-

viseringer på i alt 1,465 mio. kr., og der henstår ca. 2,4 mio. kr., som 

skal udmøntes i budget 2019.  

 

Endvidere forestår et arbejde med at identificere yderligere effektivise-

ringer i 2020 og årene frem. Børne- og Ungdomsforvaltningen har bedt 

det rådgivende konsulentfirma Deloitte om at foretage en analyse af de 

5 største bydækkende enheder, nemlig ungdomsskolen, Ungdommens 

Uddannelsesvejledning, Børne- og Ungdomstandplejen, Uddannelses-

center UiU samt Center for Specialundervisning for voksne. BUF har 

meldt ud, at de bydækkende enheder skal finde effektiviseringer for ca. 

67 mio. kr. dog uden et konkret måltal for de enkelte enheder. BUF har 

på den baggrund bedt Deloitte om at foretage en analyse af de bydæk-

kende enheder for at identificere forslag til effektiviseringer i 2020-23. 

 

 

LØSNING 

 

Effektiviseringer 2015-18 

Der udestår ikke realiserede effektiviseringer for ca. 2,4 mio. kr., som 

skal udmøntes i budget 2019. Ungdomsskolen har sammen med Effek-

tiviseringsprogrammet i BUF identificeret følgende forslag til effektivi-

seringer og besparelser: 

 

 

▪ Omlægning af tilbuddet ved Radio One Hour 

Tilbuddet om undervisning i en uges radioproduktion benyttes først 

og fremmest af folkeskolerne. Det foreslås, at aktiviteten omlægges 

til et tilbud under Åben Skole, hvor skolerne selv betaler for brugen 

af tilbuddet. Såfremt skolerne ikke ønsker at betale for tilbuddet, vil 

aktiviteten blive nedlagt. Besparelse: 562.000 kr. 
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▪ Besparelse administration 

Nedlæggelse af administrativ stilling i Sekretariatet (fleksjob).  

Besparelse: 207.000 kr. 

 

▪ Nedjustering af midler til kompetenceudvikling 

Besparelse: 200.000 kr. 

 

▪ Besparelse på teknisk ejendomsmedarbejder og rengøring på 10. 

klasse 

Ungdomsskolens 10. klasse på Peder Lykke Skolen er blevet samlo-

kaliseret med den øvrige del af Amager 10 i Jemtelandsgade. Ung-

domsskolen har haft en samarbejdsaftale med Peder Lykke Skolen 

om afregning af midler til teknisk personale, som efter 1.1.2018 der-

for ikke længere er relevant. Besparelse: 45.000 kr. 

 

▪ Nedjustering i udbud af hold i Almenundervisningen 

I dag udbyder ungdomsskolen almenundervisning ca. 500 hold til 

unge københavnere mellem 13 og 18 år. En nedjustering til 400 hold 

vil bidrage med 500.000 kr.  

 

▪ Rammebesparelse på ungdomsskolens samlede ramme 

Der placeres en rammebesparelse i budget 2019 på 500.000 kr. 

 

▪ Nedlæggelse af almentilbud til 10-12 årige på Østerbro 

Ifølge lovbekendtgørelse om ungdomsskolen skal ungdomsskoletil-

buddet stå åbent for unge i alderen 14-18 år. Ungdomsskolen har si-

den 1998 etableret et særligt og begrænset tilbud for de 10-12 årige 

på Østerbro. Nedlæggelse af tilbuddet vil medføre en besparelse på 

446.989 kr. 

 

Med ovenstående har ungdomsskolen opfyldt effektiviseringsmålet for 

2015-2018. 

 

Børne- og Ungeudvalget har godkendt disse forslag på møder den 14. 

marts 2018 (1. behandling) og den 2. maj 2018 (2. behandling). De 

ovenstående forslag skal endelig godkendes i forbindelse med forhand-

lingerne om kommunens budget 2019. 

 

Effektiviseringer 2020-23 

Effektiviseringsprogrammet i BUF har bedt Deloitte om at foretage en 

analyse af de fem største bydækkende enheder herunder ungdomssko-

len. Der har været gennemført en række workshops med ungdomssko-

len og Deloitte om kortlægning af databehov, opgaveportefølje og res-

sourceforbrug. 
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Deloitte har på denne baggrund foretaget en analyse af ungdomsskolen 

og har identificeret et forslagskatalog til mulige effektiviseringer. Det 

samlede effektiviseringspotentiale er mellem 4,4 og 21,3 mio.kr. For-

slagene er følgende: 

 

Forslag 1: Justering af antal lærere i heltidsundervisningen 

Deloitte har fundet, at kapacitet i heltidsundervisningen ikke er fuldt 

udnyttet hele skoleåret, da en del af eleverne først visiteres til undervis-

ningen i løbet af efteråret. Deloitte foreslår at lade lærerbemandingen 

følge antallet af elever hen over skoleåret. Løbende tilpasning af lærer-

staben kan ske ved at øge andelen af tidsbegrænsede stillinger. Potentia-

le: 0,8 – 1,7 mio. kr. 

 

Forslag 2: Tilpasning af klassekvotient i heltidsundervisningen 

Deloitte foreslår at øge holdstørrelsen i heltidsundervisningen så der er 

flere elever på færre hold. Potentiale: 1,0 – 4,4 mio. kr. 

 

Forslag 3: Harmonisering af konfrontationstid i heltidsundervis-

ningen 

Deloitte foreslår at øge lærernes konfrontationstid op til 734 undervis-

ningstimer årligt for en fuldtidsstilling. Potentiale: 0,6 – 2,0 mio. kr. 

 

Forslag 4: Samlokalisering af lokaler til heltidsundervisningen 

Deloitte peger på en effektivisering ved at samle heltidsundervisningens 

7 forskellige lokaliteter på 3 lokationer hvorved der kan ske en bespa-

relse i udgifter til ledelse og administration. Ved en samlokalisering kan 

der være et yderligere potentiale forbundet med en mere effektiv an-

vendelse af lærernes arbejdstid, da omfanget af tid til transport mellem 

de forskellige lokationer reduceres. Potentiale: 0,5 – 1,0 mio. kr. 

 

Forslag 5: Tilpasning af adgang til almenundervisningen 

Lovbekendtgørelsen kræver almenundervisning til unge i alderen 14 – 

18 år. Borgerrepræsentationen har gennem Plan for Københavns Kom-

munes Ungdomsskolevirksomhed (august 2015) fastsat ungdomssko-

lens generelle aldersgrænser er fra 13 til 18 år. Den nedre grænse om-

fatter elever på 7. klassetrin. I 2017 udgjorde de 13-årige ca. 20 procent 

af det samlede elevtal. Deloitte foreslår, at adgangen til ungdomssko-

lens fritidstilbud for de 13-årige fjernes. Potentiale 1,4 – 2,7 mio. kr. 

 

Forslag 6: Fokusering af almenundervisningen: 

Deloitte peger på at reducere omfanget af almenundervisningen fx ved 

at prioritere boglige fag på bekostning af et bredt fagudbud samt øge 

holdstørrelserne og / eller justere antallet af timer på de enkelte hold. 

Potentiale: 0 – 10 mio. kr. 
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Deloitte har endvidere peget på to yderligere effektiviseringsforslag 

som går på tværs af de bydækkende enheder: 

 

Konsolidering af administrationen for bydækkende enheder 

Deloitte peger på et effektiviseringspotentiale ved at etablere en fælles 

administrations- og styringsenhed til varetagelse af administrative op-

gaver for de 5 bydækkende enheder, som fx økonomistyring og løn- og 

personaleadministration. Deloitte henviser til folkeskolernes og klyn-

gernes Administrative ArbejdsFælleskaber (AAF). Deloitte medgiver, 

at forslaget kan have en længere implementeringsperiode, da der er for-

skel på de bydækkende enheder. Potentiale: 1,0 – 1,9 mio. kr. 

 

Konsolidering af kommunikationsopgaver centralt i BUF 

Deloitte peger på at etablere én samlet enhed i BUF, der er ansvarlig for 

kommunikationsopgaverne herunder også for de bydækkende enheder. 

Potentiale: 0,2 – 0, 4 mio. kr. 

 

 

VIDERE PROCES 

Deloittes analyse af de bydækkende enheder udgør et bruttokatalog for 

identificering af mulige effektiviseringer. Børne og ungdomsforvaltnin-

gen beslutter, hvilke af forslagene der skal arbejdes videre med. Når 

denne beslutningerne forelægger, vil ungdomsskolen orientere bestyrel-

sen herom. 

 

Forvaltningen vil i de kommende måneder kvalificere forslagene i sam-

arbejde med ledelsen af de bydækkende enheder og LokalMED. Dette 

arbejde forventes afsluttet omkring årsskiftet. Herefter vil både besty-

relsen og LokalMED blive inddraget inden de konkrete forslag forlæg-

ges Børne- og Ungdomsudvalget til 1. og 2. behandling i henholdsvis 

marts og maj 2019. 

 

Ungdomsskolen har gjort opmærksom på nogle faktuelle fejl og mang-

ler i den foreliggende analyse. Analysen er derfor ved at blive opdateret 

med bemærkningerne fra de bydækkende enheder.  

 

 

10. Orientering om udviklingen i budget og regnskab 
 

Ungdomsskolen redegør for udviklingen i budget og regnskab 2018, 

herunder for konsekvenser af faldende søgning til 10. klasse. 

 

 

INDSTILLING 

 

 Ungdomsskolen indstiller, 

 

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

regnskab 2018 til efterretning, og 

 

2. at bestyrelsen tager orienteringen om konsekvenser af den faldende søgning til 

10. klasse til efterretning. 
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BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen 

 

 

PROBLEMSTILLING 

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

ungdomsskolens samlede budgetramme på 88.239.299 kr. 

Ungdomsskolens bevilling er blevet opskrevet med 1.249.074 kr., som 

primært indeholder overførte midler fra 2017 på 1.092.532 kr. 

 

Den aktuelle budgetramme er således på 89.484.373 kr. 

 

Søgningen til de kommunale 10. klasser er faldende og dette har 

medført at ungdomsskolen arbejder ud fra en prognose på 270 elever til 

den årlige tælledag den 5. september 2018. Dette indeholder en nedgang 

på ca. 65 elever fra skoleåret 2017-18 til skoleåret 2018-19. Dette 

medfører en situation med arbejdsmangel for lærere og ledere i 10. 

klasse. 

 

 

LØSNING 

 

Udvikling i regnskab 2018 

Ungdomsskolen følger løbende ungdomsskolens budget og udvikling i 

de decentrale konti ved hjælp af udtræk fra Kvantum (Københavns 

Kommunes økonomisystem) og KMD-lønsystemet for at sikre balance i 

den samlede ramme ved regnskabsårets afslutning. Ungdomsskolen 

fremsender kvartalsvise regnskabsprognoser til forvaltningens budget- 

og regnskabsområde.  

 

Pr. 11. juni 2018 er der et samlet forbrug i almenundervisningen på ca. 

45 procent, hvilket er lavere end i 2017. Dette skyldes, at ungdomssko-

len har modtaget afregning for samarbejdet med folkeskolerne. 

 

Heltidsundervisningen har et samlet forbrug på ca. 37 procent, hvilket 

er på niveau med 2017.  

 

Endeligt er der et samlet forbrug på 10. klasse på ca. 42 procent, hvilket 

er på det forventede niveau. Dog forventer ungdomsskolen en nedregu-

lering af budget til 10. klasse fra 1. august 2018 på grund af det forven-

tede faldende elevtal. Følgende elementer vil få indflydelse på udvik-

lingen i regnskabet for 2018: 

 

▪ ungdomsskolens budget til 10. klasse reguleres på baggrund af det 

faktiske elevtal, der opgøres den 5. september 2018. Reguleringen 

har virkning fra 1. august 2018 
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▪ forsinket effekt af tilpasning af personalet på 10. klasseområdet, 

som følge af opsigelsesvarsler på det personale, som afskediges på 

grund af situationen med arbejdsmangel 

 

▪ huslejeudgifterne i ungdomsskolen budgetreguleres af forvaltnin-

gen, så det modsvarer en eventuel mer- eller mindreudgift 

 

Konsekvenser af søgningen til 10. klasse 

Søgetallet er faldet med ca. 65 elever og ungdomsskolen forventer, at 

elevtallet vil være på samme niveau pr. 5. september. Konkret betyder 

dette, at ungdomsskolen arbejder ud fra en prognose med et elevtal på 

270 elever i de kommunale 10. klasser i skoleåret 2018-19, mod 335 

elever i skoleåret 2017-18.  

 

Som følge af faldet justeres taxameterbevillingen til ungdomsskolen.  

Det sker pr. 5. september baseret på det faktiske elevtal og dækker ud-

gifter til lærer og ledelse. Beregninger fra ungdomsskolen viser, at der 

er en arbejdsmangel svarende til 5-6 ansatte. 

 

Ungdomsskolen har gennemført en proces med afdækning af kompe-

tencer samt udpegning af ansatte. I løbet af processen viste sig, at det er 

alene var fem ansatte som ungdomsskolen ikke kunne finde fortsat be-

skæftigelse til i 10. klasse, da en ansat valgte af gå på pension. Efterføl-

gende har en ansat valgt at opsige sin stilling, hvilket betød at ung-

domsskolen kunne trække en påtænkt opsigelse tilbage. Derfor har 

ungdomsskolen måtte sige farvel til i alt fire ansatte, hvoraf en ansat er 

blevet omplaceret til en folkeskole i kommunen.  

 

LokalMED, trioen og den samlede medarbejdergruppe i 10. klasse er 

løbende blevet orienteret om situationen, tidsplanen for processen og 

om hvilke kriterier, der ligger til grund for udvælgelsen af medarbejde-

re. 

 

 

11. 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 præ-

senterer for bestyrelsen. 
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BESLUTNING 

Ingen. 

 

PROBLEMSTILLING 

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 Ung-

domsforvaltningens Ungeråd. Ungerådets interessegrupper er forankret 

i ungdomsskolen. 
 

For at sikre elevrepræsentanterne mulighed for at bringe problemstillin-

ger op til drøftelse i bestyrelsen, har ungdomsskolen etableret dette fa-

ste 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. 

 

 

LØSNING 

Ungdomsskolen understøtter Københavns Ungeråd gennem tre interes-

segrupper: Kultur og fritid, Byudvikling, og Et godt ungdomsliv (arbej-

der for unges ret til et godt ungdomsliv i skolen og i fritidslivet. De øn-

sker at styrke folkeskolen og foreningslivet i København, så alle unge -

uanset social baggrund- får en god skolegang og et aktivt fritidsliv).  

 

Ungerådets medlemmer samarbejder direkte med Københavns Borger-

repræsentation om forslag fra byens børn og unge. Interessegrupperne 

er ungerådets rådgivende organ og arbejder inden for de tre nævnte po-

litiske områder. De er åbne for alle unge i byen, der har forslag til, 

hvordan man gør København endnu mere ungevenlig. I alle grupperne 

sidder der medlemmer fra Ungerådet, som er bindeleddet mellem inte-

ressegrupperne og ungerådet. De har til opgave at bringe det der bliver 

diskuteret på møderne videre til ungerådet og omvendt.  Grupperne 

råder desuden over en pulje penge til at lave fede events og tiltag for 

andre unge i byen. Interessegrupperne faciliteres af ungdomsskolen.  

 
Julia Lambert og Oliver Stolz er elever i interessegruppen Kultur og 

fritid og er valgt til Ungerådet KBH.  

 

Julia og Oliver orienterede om Ungerådet KBH og om deres interesse-

gruppes arbejde og organisering. Julia og Oliver stillede følgende for-

slag: 

 

1) Etablering af et eller flere ungehuse/aktivitetshuse, som kan 

samle brede grupper af unge i interessefællesskaber, og hvor 
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unge kan møde andre unge på tværs af politiske og kulturelle in-

teresser.  

 

2) Etablering af en ungdoms kulturfestival inspireret af Ungdom-

mens Folkemøde og Vårsalong. Fokus er på, at unge laver tilbud 

til andre unge.  

 
 
12. Meddelelser og orientering 
 

INDSTILLING 

 

 

 
BESLUTNING 

Bestyrelsen tog meddelelser og orientering til efteretning. 

 

 

1. Marathon 

Ungdomsskolen havde ligesom tidligere år sin egen scene i forbin-

delse med Copenhagen Marathon, der fandt sted søndag den 13. 

maj. Elever fra Kombineret Ungdomsuddannelse arrangerede scene, 

lyd og teknik, mens elever fra ungdomsskolens fritidsundervisning 

stod for underholdningen til publikum og de mange løbere. Scenen 

var traditionen tro placeret ved Famlieboden i Fælledparken. 

 

2. International flagfest ved Royal Run   

Eleverne fra Kombineret Ungdomsuddannelse var med, da Køben-

havn fejrede kronprins Frederiks 50 års fødselsdag. I forbindelse 

med løbet Royal Run arrangerede eleverne i samarbejde med Sparta 

en international flagfest, hvor folk af alle nationaliteter var inviteret 

til at mødes og flage for prinsen og de mange løbere. Flagfesten 

fandt sted foran Den Sorte Diamant om aftenen den 21. maj, hvor 

alle havde mulighed for at komme forbi og heppe med flag fra deres 

eget hjemland.  

 

3. Besøg af Børne og Ungdomsborgmester Jesper Christensen 

Børne og Ungdomsborgmester Jesper Christensen besøgte ung-

domsskolen torsdag den 19. april kl. 10.30-11.30. Hovedtemaet for 

besøget var hvordan ungdomsskolen bidrager til at gøre en god ud-

skoling i folkeskolen endnu bedre. Ved besøget deltog bl.a. repræ-

sentanter for almenundervisningen, skoleleder Mikkel Wiene fra 

Brønshøj Skole og uddannelsesambassadør og lærer ved Aalholm 

Skole, Tine Pinholt. 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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4. Grøn Smiley til Ungdomsskolen i Hindegade 

Arbejdstilsynet var i marts måned på uanmeldt besøg hos Ung-

domsskolen i Hindegade og kunne konstatere at afdelingens ar-

bejdsmiljø er i orden. Derfor har Ungdomsskolen i Hindegade nu en 

grøn smiley på Arbejdstilsynet hjemmeside, hvilket betyder, at virk-

somheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Den 

grønne smiley er dermed også et signal til omverdenen om, at afde-

lingen har orden på sit arbejdsmiljø. 

 

5. Psykolog- og socialfaglig støtte og support 

På mødet den 7. marts 2018 orienterede ungdomsskolen om behovet 

for fast at kunne integrere psykolog- og socialfaglig støtte i heltids-

undervisningen og i 10. klasse. Ungdomsskolebestyrelsens formand 

har rettet henvendelse til borgmesteren, som har tilkendegivet at sa-

gen vil indgå i forhandlingerne om budget 2019. 

 

 

13. Eventuelt 
       Intet til dette punkt. 

 

 

 

 

Sofie Seidenfaden,  

Bestyrelsesformand                             / Kim Brynaa 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2018.0-0. Møde den 29.10.2018.  Dagsordenspunkt 3 

 

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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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2018.0-0. Møde 29.10.2018.  Dagsordenspunkt 4 

 

Orientering om udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab 2018 

 

I denne indstilling redegør ungdomsskolen for udviklingen i budget og regnskab 2018.  

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

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

samlede budgetramme på 88.239.229 kr., inklusive overførte midler fra 2017 på 

1.092.532 kr. Følgende faktorer har haft særlig indflydelse på udviklingen i ungdomssko-

lens budget:  

 

▪ budgetrammen er tilført midler til BUF-flex1 til elever i både EUD 10. klasser og de 

kommunale 10. klasser på 279.453 kr.  

 

▪ ungdomsskolens budgetramme er blevet nedskrevet med pris- og lønfremskrivning 

på 287.288 kr. 
 

▪ forskellige opjusteringer på rammen på i alt 560.120 kr. 

 

Den aktuelle budgetramme er således 89.366.090 kr. 

 

 

LØSNING 

 

Udvikling i regnskab 2018 

Ungdomsskolens sekretariat følger løbende ungdomsskolens budget og udvikling i de de-

centrale konti ved hjælp af udtræk fra økonomisystemet Kvantum og OPUS-lønsystemet. 

Dette sker for at sikre en balance i den samlede ramme ved regnskabsårets afslutning. 

Ungdomsskolens regnskab monitoreres desuden af forvaltningens Administrativt Res-

sourcecenter, som modtager kvartalsvise regnskabsprognoser fra ungdomsskolen.  

 

                     
1 BUF-flex gives til elever, der er i målgruppen til en plads på en specialskole/specialklasserække og 

som samtidig kan profitere af at forblive i et alment tilbud, som tildeles særlige ressourcer til at lave en 

ekstraordinær indsats for eleven. 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

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

regnskab 2018 til efterretning 
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Det samlede forbrug for henholdsvis fritids-, heltidsundervisningen samt 10. klasse er på 

det forventede niveau på det nuværende tidspunkt i regnskabsåret og skoleåret. 

 

Ungdomsskolen har afleveret 3. prognose til forvaltningen, som viser et forventet års-

regnskab på ca. 2,4 mio. kr. i mindreforbrug. Ungdomsskolen har yderligere planlagte 

aktiviteter i efteråret 2018, så ungdomsskolen forventer pt. et årsregnskab på ca. 1,4 mio. 

kr. i mindreforbrug, hvilket er svarende til 1,7 procent af budgetrammen. 

 

I forbindelse med udarbejdelsen af 3. prognose har ungdomsskolen afleveret 3 mio.kr. til 

forvaltningen. Midlerne er et akkumuleret mindreforbrug på Kombineret Ungdomsud-

dannelse.  

 

Følgende elementer vil få indflydelse på udviklingen i regnskabet for 2018: 

 

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

tiske elevtal, der opgøres den 5. september 2018. Reguleringen har virkning fra 1. 

august 2018 – herunder tildeling af midler på ”sociale og etniske kriterier”. Da elev-

tallet er faldet fra skoleåret 2017-18 til skoleåret 2018-19 vil det betyde en nedjuste-

ring af budgettet til 10. klasse. Ungdomsskolen forventer, at faldet i elevtallet i inde-

værende skoleår vil medføre et merforbrug på 10. klasse. Dette merforbrug forventes 

at kunne dækkes ind af ungdomsskolens samlede ramme. 

 

▪ huslejeudgifterne i ungdomsskolen budgetreguleres af forvaltningen, så det modsva-

rer en eventuel mer- eller mindreudgift 

 

▪ forventet tilførsel af taxameter-tilskud for Kombineret Ungdomsuddannelse  

 

▪ elevtilslutningen til almenundervisningens tilbud i efteråret 2018 

 

Elevsøgning til 10. klasse i skoleåret 2018/2019 

Ungdomsskolen orienterede bestyrelsen på mødet den 20. juni 2018 om et fald i elevsøg-

ningen til de kommunale 10. klasser på ca. 65 elever, og ungdomsskolen havde da en 

forventning om at ende på et elevtal på 270 elever.  

 

Opgørelsen af elevtallet pr. 5. september 2018 viste, at der var 263 elever tilmeldt de 

kommunale 10. klasser. Elevtallet er opgjort til 7 elever færre end forventet og denne 

manglende bevilling vil blive dækket af ungdomsskolens samlede ramme. 

 

Som bestyrelsen blev orienteret om på mødet den 20. juni 2018 har ungdomsskolen i 

foråret 2018 været igennem en proces med afskedigelse af lærere på 10. klasse på grund 

af arbejdsmangel. Her var det nødvendigt at afskedige 5 lærere for at imødegå det fal-

dende elevtal og skabe balance mellem bevilling og ansatte. 

 

 

BILAG 

Bilag – Oversigt over budget og regnskab, 22.10. 2018 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2018.0-0. Møde 29.10.2018.  Dagsordenspunkt 5 

 

Status for implementering af de strategiske effektiviseringer og besparelser i ung-

domsskolen 

 

I denne indstilling redegør ungdomsskolen for status på de strategiske effektiviseringer 

og besparelser i 2015-18 samt 2020-23.  

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 findes i budget 2019. 

 

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

i foråret 2018. Meldingen var, at de 5 største bydækkende enheder under Fagligt Center, 

det vil sige Ungdommens Uddannelsesvejledning, Center for Specialundervisning for 

Voksne, Børne- og Ungdomstandplejen, Uddannelsescenter UiU og ungdomsskolen 

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 5 områder i ungdomsskolen, som skal undersøges 

nærmere samt at det samlede effektiviseringsbidrag for de bydækkende enheder er blevet 

justeret til ca. 35 mio.kr. 

 

 

LØSNING 

 

Status for implementering af de strategiske effektiviseringer 2015-18 

Ungdomsskolen er pålagt et effektiviseringskrav på 5,8 procent af rammen fra 2014 sva-

rende til ca. 3,8 mio. kr. Effektiviseringen skal være indhentet i perioden 2015-18. 

 

 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om status for implementeringen af de strategiske 

effektiviseringer og besparelser i 2015-18 til udmøntning i 2019 til efterretning 

 

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

effektiviseringer og besparelser i 2020-23 til efterretning. 
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Ungdomsskolen har implementeret effektiviseringer på følgende vis: 

 

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 forvalt-

ningen om forskellige muligheder og har identificeret nedenstående effektiviseringsfor-

slag. 

 

Børne- og Ungeudvalget har godkendt følgende effektiviseringsforslag, som er indarbej-

det 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 til 10 -12-årige på Østerbro 446.989 kr. 

I alt 2.460.989 kr. 

 

Bestyrelsen forelægges et forslag til implementering af rammebesparelsen på 500.000 kr. 

på mødet i december 2018.  

 

Ovennævnte effektiviseringer for ca. 2,4 mio.kr. er indarbejdet i budgetaftalen for 2019, 

men formelt udestår vedtagelsen af budget 2019 i Borgerrepræsentationen. 

 

Ungdomsskolens LokalMED er løbende blevet orienteret og inddraget i processen i for-

hold til at identificere effektiviseringsmuligheder.  

 

 

Status for implementering af de strategiske effektiviseringer 2020-23 

Ungdomsskolen orienterede på møde den 20. juni 2018 bestyrelsen om Deloittes analyse 

af effektiviseringsmuligheder i ungdomsskolen. I denne analyse har Deloitte fundet frem 

til 6 forslag på ungdomsskolens område samt 2 forslag på tværs af de 5 største bydæk-

kende enheder. 

 

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

nærmere: 

 

1. Rammebesparelse primært rettet mod heltidsundervisningen 4,0 mio. kr. 
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Deloitte anbefaler at øge klassekvotienterne i heltidsundervisningen for herigen-

nem at reducere i udgiften til undervisere. Konsekvenserne af forslaget skal ana-

lyseres 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 skoleledere 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 folkeskolerne.  

 

3. Fokusering af almenundervisning budget fra 2021  

Forud for egentlige beslutninger på dette område vil man afvente udmøntningen 

af besparelserne på almenområdet i budget 2019. Deloittes forslag indebærer fo-

kusering af undervisningen fx ved et fokus på boglig undervisning eller øget hold-

størrelse. Forslaget skal kvalificeres gennem en sammenligning med udgiftsni-

veauet for fritidsundervisning i andre større byer. Undersøgelsen skal foretages af 

forvaltningens Center for Policy.   

 

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

ring i Korsgade 

Mulighederne for fælles administration af opgaver mellem ungdomsskolen og 

UU, København skal undersøges. Ligeledes skal et tidligere forslag om flytning 

af ungdomsskolens sekretariat til UU’s lokaler i Korsgade undersøges igen (sam-

lokalisering).  

 

Det skal understreges, at der ikke er besluttet noget ud over, at ovenstående områder nu 

skal undersøges og analyseres nærmere med henblik på afdækning af effektiviseringspo-

tentialer samt hvilke konsekvenser effektiviseringerne vil medføre. 

 

Undersøgelsen skal være færdig inden jul 2018, da materialet skal præsenteres på Børne- 

og Ungdomsudvalgets budgetseminar primo 2019. 

 

Bestyrelsen får en status på ovenstående på mødet i december 2018. LokalMED vil lø-

bende blive orienteret. 

 

BILAG 

 

Ingen bilag 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2018.0-0. Møde den 29.10.2018.  Dagsordenspunkt 6 

 

Status fra de tre områder almenundervisning, heltidsundervisning og 10. klasse 

 

Ungdomsskolen orienterer om indhold i årsrapporter fra det seneste skoleår, om opstart 

af nyt skoleår og om det, der ligger i kortene indenfor hver af ungdomsskolens tre ar-

bejdsområder. 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROBLEMSTILLING 

 

Ungdomsskolen er til for de unge og skal løbende kunne tilpasse sig deres behov og 

interesser. Derfor er ungdomsskolen optaget af at indsamle og gøre brug af egne og an-

dres data om resultater og effekter af undervisningen. Datagrundlaget udgøres blandt 

andet af ungdomsskolens årsrapporter for de enkelte afdelinger i almenundervisningen 

heltidsundervisningen og 10. klasse. Disse data skaber sammen med dialog med elever, 

forældre, samarbejdspartnere, forvaltning og andre det bedst mulige grundlag for, at 

ungdomsskolen kan levere det, der er brug for indenfor de eksisterende rammer.  

 

Under punktet vil de tre områdeledere orientere om indhold i årsrapporter fra det sene-

ste skoleår samt om opstart af nyt skoleår og om det, der ligger i kortene i indenfor hver 

af de tre områder almenundervisning, heltidsundervisning og 10. klasse. 

 

 

LØSNING 

 

Grundstenen i ungdomsskolens datagrundlag er årsrapporterne. En anden kilde, der bi-

drager til et overblik, er Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken. Nedenfor er 

en kort beskrivelse af indholdet i begge former for rapporter. 

 

 

Årsrapporter 

 

Årsrapporterne er kortfattede rapporter med elev- og resultatdata for det forgangne år på 

afdelingsniveau. De samler data fra forskellige interne og eksterne kilder og udgør et 

konkret og faktabaseret grundlag for afdelingernes fortsatte arbejde med pædagogisk 

udvikling af tilbuddene og øget mulighed for tilpasning til behovene i målgruppen 

fremadrettet. Ligeledes kan de give eksterne parter indblik i elevtrivsel og resultater i 

ungdomsskolens afdelinger på 10. klasse, heltids- og almenområdet.  

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Et primært mål med rapporterne er at skabe overblik. Ungdomsskolen indsamler og 

modtager løbende data indenfor en række områder og mængden af datakilder vokser. 

Det udgør af og til et problem i forhold til at få arbejdet med informationerne på samlet 

og systematisk vis. Derfor er antallet af informationer i ungdomsskolens årsrapporter af 

et begrænset omfang. De indeholder de vigtigste datakilder, som samlet giver viden om 

elevgruppen, deres trivsel og resultater.   

Ungdomsskolen udarbejder rapporterne i slutningen af skoleåret, så data kan anvendes i 

forbindelse med planlægning og opstart af det nye skoleår. Herudover udarbejdes status-

rapporter i løbet af året.  

Årsrapporten for almenområdet indeholder følgende data: 

• Udbudte hold: Hold udbudt ved sæsonstart  

• Igangsatte hold: Hold, der har kørt enten en del af eller hele sæsonen  

• Tilmeldte elever: Antal tilmeldte CPR-elever og antal holdelever samt udviklingen i   

disse1 

• Kort beskrivelse og formål af de enkelte områder under almenundervisningen samt 

data om: 

o Antal elever: Hvor mange elever har være tilmeldt holdene  

o Antal hold: Hvor mange hold er afviklet   

o Holdtyper: I hvilken form undervisningen udbydes 

o Holdlokationer: Hvor mange steder undervisningen har været fordelt på 

Årsrapporter for 10. klasse og heltidsafdelingerne indeholder følgende data: 

• Belægningstal: Data om kapacitet og belægning, der sammen viser dækningsgraden  

• Elevflow: Data om indmeldelser og udmeldelser i løbet af skoleåret 
• Fremmødeprocent: Samlet gennemsnitlig fremmødeprocent  
• Elevtrivsel: Besvarelser af fem spørgsmål fra Børne- og Ungdomsforvaltningens 

elevtrivselsmåling, der gennemføres i april måned. De udvalgte spørgsmål er de 

samme som indgår i kvalitetsrapporterne fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 
• Prøvekarakterer: Gennemsnit samt andelen af elever med karakteren 02 eller der-

over  
• Niveauudvikling fra 9. til 10. klasse: sammenligning af karaktergennemsnittet fra 9. 

til 10. klasse   
• Uddannelsesparathedsvurdering: Andel, der er vurderet uddannelsesparat til hhv. 

erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser   

I rapporterne fra heltidsområdet indgår desuden: 

• Elevdata: Data om en række forhold, indsamlet ved indmeldelsessamtaler  

• Effektmåling: En række data fra effektmåling vedrørende udviklingen af elevernes 

sociale og personlige kompetencer  

Derudover er der enkelte variationer afdelingerne i mellem. Eksempelvis er der ikke 

karakterer i årsrapporten for Nye Veje, da denne afdeling ikke er prøveafholdende  

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

af holdelever viser, hvor mange elever, der er tilmeldt på holdene. Hvis en elev er tilmeldt flere hold, vil eleven tælle 

én gang som CPR-elev og flere gange som holdelev. 
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Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken 

Ungdomsskolen leverer hvert år data til indberetning om ungdomsskolevirksomheden 

til Undervisningsministeriet via Ungdomsskoleforeningen. Udover de oplysninger om 

elevtal, og fordeling på CPR-elever og holdelever, som også fremgår af årsrapporterne 

indeholder indberetningen en række øvrige oplysninger. Det gælder fx køns - og alders-

fordeling, oplysninger om antal deltagere i specifikke undervisningskategorier som spe-

cialundervisning og enkeltfagsundervisning samt oplysninger om antal årsværk og an-

sattes uddannelsesbaggrund. 

  

  

Status fra de tre områder 

Under punktet vil områdelederne for almenundervisning, heltidsundervisning og 10. 

klasse inden for hver deres område give indblik i 

 

• hovedtal og refleksioner over resultaterne i årsrapporterne  

• eventuelle drøftelser/tiltag på baggrund af rapporterne 

• hvordan opstarten af det nye skoleår er forløbet  

• hvad der ligger i kortene for resten af skoleåret  

 

BILAG 

Bilag – Skoleårsrapporter, almenundervisning, 2017-18 

Bilag – Skoleårsrapporter, heltidsundervisning, 2017-18 

Bilag – Skoleårsrapporter, 10.klasse, 2017-18 

Bilag - Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken 2017-18 
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Indeværende rapport samler op på data om holdudbud, holdtype, holdplacering samt antal til-

meldte elever indenfor de forskellige kategorier under almenundervisningen.  

 

Data er trukket fra Lara og inkluderer elever i skoleåret 2017-18, som var tilmeldt ved de enkelte 

holds afslutning1. Ved antal elever er der i indeværende rapport tale om holdelever, altså antallet af 

elever tilmeldt hvert enkelt hold. Er en elev tilmeldt flere hold, tæller eleven en gang for hver hold-

tilmelding. Dette gør sig gældende med mindre andet er præciseret. Har samme elev været til-

meldt samme hold i begge moduler2, vil eleven ligeledes tælle to gange, da der er tale om to hold 

på hvert sit modul. Hold, der er afsluttet før tid er inkluderet for så vidt, at det er vurderet, at hol-

det har kørt noget af tiden3. Enkelte hold under kategorierne: ’Indsatser i boligsociale områder’, 

’Samarbejde med ungdomsuddannelser’ og ’Samarbejde med specialskoler’ kan overlappe, da hol-

dene her også kan være placeret under en anden kategori og derfor tæller to gange.  

 

Hovedtal 

Antal udbudte hold 917 

Antal igangsatte hold3 740 

Antal tilmeldte hold-elever 14618 

Antal tilmeldte CPR-elever4 6774 

 

Udvikling i CPR- og hold elever 

Skoleår 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Antal tilmeldte hold-elever 11233 11584 14618 

Antal tilmeldte CPR-elever4 6051 6038 6774 

Data er trukket fra Lara i oktober 2018 i forbindelse med rapportering til ungdomsskoleforenin-

gen.  

 

Her følger beskrivelse af indhold samt data indenfor de enkelte kategorier: 

 

Debat og Samfund  

Beskrivelse: Undervisning indenfor debat, ungeinddragelse og demokratiarbejde samt udflugter, 

som giver de unge muligheder for at se deres by og samfund på en ny måde. Undervisningen har 

fokus på, at de unge lærer om politik og demokrati ved at inddrage dem i arrangementer, hvor de 

aktivt, men kritisk, kan vurdere og forstå det samfund, de er en del af. Ungdomsskolen samarbej-

der endvidere med Københavns Ungeråd og faciliterer interessegrupperne herunder.  

 

                                                           

 

1 Man kan derfor ikke sammenligne med tidligere års antal tilmeldte elever ved de enkelte holds opstart, da der altid 
er flere elever ved opstart end ved afslutning.  
2 Skoleårets første modul varer fra september til november, mens andet modul varer fra december til marts.  
3 Holdene er inkluderet, hvis de har kørt hele perioden. Blandt de hold, der står som afsluttet i løbet af perioden, kan 
man ikke skelne mellem, om de slet ikke har været startet op eller om de er kørt, men afsluttet før tid. Holdene er in-
kluderet, hvis antal tilmeldte elever ved afslutningstidspunkter er på 6 elever eller derover, da holdet her typisk er 
startet op, men lukket i løbet af sæsonen, oftest på grund af få for få elever. Hold, der på afslutningstidspunktet havde 
5 tilmeldte elever eller derunder er ikke inkluderet, da disse oftest ikke er startet op.  
4 Ved CPR-elever tæller alle elever kun én gang, selvom en elev er tilmeldt flere hold.  
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Formål: At inddrage og skabe tilbud for unge, som er interesserede i demokrati og i at skabe for-

andringer for unge i København. Der er fokus på at (ud)danne unge fagligt og socialt og gøre dem 

bevidste om, hvad det vil sige at være medborger i et demokratisk samfund.  

 

Antal elever 223 

Antal hold 22 

Holdtyper Ugentlig undervisning, workshop, vejledning, ekskursion, interessegrupper 

Holdlokationer  10 lokationer  
(i 10 postnumre: 1218, 1310, 1410, 1651, 1760, 1925, 2100, 2200, 2300, 2700) 

 

Tech og entreprenørskab 

Beskrivelse: Undervisningsforløb, som har (nye) teknologier, innovation og entreprenørskab som 

omdrejningspunkt. Der er fokus på innovationsmetodik kombineret med teknologilære.  

Formål: At ruste de unge i fremtidens kompetencer indenfor IT og entreprenørskab.  Det er kom-

petencer, som allerede efterspørges af erhvervsliv og politikere og som ligeledes møder stor efter-

spørgsel blandt de unge. 

 

Antal elever 679 

Antal hold 31 

Holdtyper Ugentlig undervisning, turneringer 

Holdlokationer  4 lokationer  
(i 4 postnumre: 2100, 2300, 2400, 2450 

 

Matematik og naturfaglige fag  

Beskrivelse: Undervisning indenfor matematiske og naturfaglige fag. 

 

Formål: At understøtte de unge i de matematiske og naturfaglige fag, de møder i skolen, styrke 

dem i at blive dygtigere og give en håndsrækning til dem, der enten ikke kan eller ikke har lyst til at 

få hjælp hjemme og derfor har brug for hjælp til lektier eller yderligere undervisning. 

 

Antal elever 439 

Antal hold 39 

Holdtyper Ugentlig undervisning, workshop 

Holdlokationer  16 lokationer  
(i 11 postnumre: 1310, 1350, 1760, 2100, 2200, 2300, 2400, 2450, 2500, 2700, 2720) 

 

Sproglige fag  

Beskrivelse: Undervisning indenfor sproglige fag. Herunder også undervisning i tegnsprog og un-

dervisning for ordblinde. 

 

Formål: At understøtte de unge i de sproglige fag, de møder i skolen, styrke dem i at blive dygti-

gere og give en håndsrækning til dem, der enten ikke kan eller ikke har lyst til at få hjælp hjemme 

og derfor har brug for hjælp til lektier eller yderligere undervisning. Formålet er endvidere at præ-

sentere de unge for sprog, som ligger udenfor dem, de møder i deres skole og uddannelseshver-

dag. 
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Antal elever 991 

Antal hold 101 

Holdtyper Ugentlig undervisning, workshop 

Holdlokationer  17 lokationer  
(i 12 postnumre: 1310, 1350, 1760, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2450, 2500, 2700, 2720) 

 

Personlig udvikling 

Beskrivelse: Undervisning indenfor personlige kompetencer og mentale værktøjer.  

 

Formål: At understøtte de unge i udviklingen af forskellige personlige kompetencer såvel praktiske 

som mentale som kan ruste dem i deres hverdag. Formålet er endvidere at efterkomme efter-

spørgslen fra flere unge.  

 

Antal elever 182 

Antal hold 14 

Holdtyper Ugentlig undervisning, workshop 

Holdlokationer  6 lokationer  
(i 4 postnumre: 2100, 2300, 2400, 2700) 

 

Kreative hold og medier 

Beskrivelse: Undervisningen giver de unge mulighed for at arbejde og udtrykke sig kreativt gennem 

farver, former og forskellige medier og understøtter udviklingen af kreative kompetencer. Under-

visningen har ofte præg af noget produktorienteret for eksempel i form af at arbejde hen i mod 

udstillinger eller anden formidling af kunsten. I undervisningen samarbejdes der med en række af 

byens kulturtilbud og de unge præsenteres derved som potentielt kommende brugere af kulturtil-

buddene i København. 

 

Formål: At understøtte en helhedsorienteret indsats i forhold til at unge udvikler personlige, soci-

ale og faglige kompetencer samt at præsentere de unge for og understøtte dem i at arbejde med 

kunstneriske og kreative fag og processer som ofte ikke er stærkt repræsenteret i deres skole og 

uddannelseshverdagen. Der er fokus på ungekultur og på at synliggøre de meninger og holdninger 

de unge udtrykker herigennem samt at understøtte et ungemiljø omkring aktiviteterne.  

 

Antal elever 1259 

Antal hold 96 

Holdtyper Ugentlig undervisning, workshop, show og opvisning, events 

Holdlokationer  19 lokationer  
(i 12 postnumre: 1310, 1671, 1760, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2450, 2500, 2700, 2720) 

 

Musik, Dans og Drama 

Beskrivelse: Undervisningen giver de unge mulighed for at arbejde og udtrykke sig kreativt gennem 

krop, stemme eller instrument og understøtter udviklingen af kreative kompetencer. Undervisnin-

gen har ofte præg af noget produktorienteret for eksempel i form af at arbejde hen i mod koncer-

ter eller forestillinger. I undervisningen samarbejdes der med en række af byens kulturtilbud og de 

unge præsenteres derved som potentielt kommende brugere af kulturtilbuddene i København. 
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Formål: At understøtte en helhedsorienteret indsats i forhold til at unge udvikler personlige, soci-

ale og faglige kompetencer samt at præsenterer de unge for og understøtte dem i, at arbejde med 

kunstneriske og kreative processer med krop, stemme eller instrument som værktøj. Herudover 

er fokus at tilbyde en udvidelse af de fag og områder de unges præsenteres for i deres skole og ud-

dannelseshverdagen. Der er fokus på ungekultur og på at synliggøre de meninger og holdninger de 

unge udtrykker herigennem samt at understøtte et ungemiljø omkring aktiviteterne. 

 

Antal elever 1071 

Antal hold 86 

Holdtyper Ugentlig undervisning, workshop, show og opvisning, events 

Holdlokationer  23 lokationer  
(i 12 postnumre: 1310, 1671, 1760, 2100, 2200, 2300, 2400, 2450, 2500, 2700, 2720 2770) 

 

Sport og Street 

Beskrivelse: Undervisningen dækker over en række forskellige sports- og streetaktiviteter, hvor de 

unge får mulighed for at være fysisk aktive og bruge sig selv på nye måder. 

 

Formål: At understøtte en de unge i at kunne få et aktivt fritidsliv, og at de unge arbejder med og 

præsenteres for andre kompetencer og aspekter af sig selv end i den klassiske skole og uddannel-

seshverdag. Indenfor sport og street arbejder ungdomsskolen i stigende grad med at tilbyde hold i 

samarbejde med foreninger, for på den måde at lette og forberede de unges overgang til forenings-

livet.  

 

Antal elever 1787 

Antal hold 100 

Holdtyper Ugentlig undervisning, workshop, turneringer, events 

Holdlokationer  31 lokationer  
(i 12 postnumre: 1310, 1671, 1760, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2450, 2500, 2700, 2720) 

 

Outdoor og Adventure 

Beskrivelse: Undervisningen dækker en lang række forskellige hold inden for friluftsliv og adven-

ture, hvor de unge får mulighed for at være fysisk aktive og bruge sig selv på nye måder. 

 

Formål: At skabe mulighed for at de unge oplever og bruger naturen i deres fritidsliv og kommer 

ud og bruge andre kompetencer og aspekter af sig selv end i den klassiske skole og uddannelses-

hverdag.   

 

Antal elever 127 

Antal hold 12 

Holdtyper Ugentlig undervisning, workshop, ekskursioner, rejser 

 

Rejser 

Beskrivelse: Rejser for unge med kulturelt og fagligt fokus. 
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Formål: Rejser i Ungdomsskolen har til formål, at deltagerne opnår indsigt i et andet lands kultur 

og udvikler interkulturelle kompetencer. De unge får afprøvet og udviklet deres sproglige færdig-

heder og får styrket deres selvværd gennem afprøvning af grænser i et trygt fællesskab 

 

 

Antal elever 76 

Antal hold 7 

Holdtyper Rejser 

 

10 – 12-årige 

Beskrivelse: Undervisning indenfor boglige, kreative og musiske fag rettet mod unge mellem 10 og 

12 år.  

 

Formål: At tilbyde et bredt udbud af hold indenfor det kreative, boglige og musiske område, hvor 

eleverne i trygge rammer og sammen med jævnaldrende skal kunne udvikle deres lyst til at lære og 

fordybelse indenfor et selvvalgt område. 

 

Antal elever 590 

Antal hold 50 

Holdtyper Ugentlig undervisning, workshop 

Holdlokationer  7 lokationer  
(i 2 postnumre: 2100, 2200) 

 

Indsatser i udsatte boligområder  

Beskrivelse: Undervisning og fritidstilbud placeret i eller tæt på udsatte boligområder. Der samar-

bejdes med en række aktører i området på tværs af forvaltninger og udbydes specifikke indsatser 

og tilbud, der er baseret på behov og ønsker i området med fokus på de unges fritid, uddannelse 

og jobmuligheder. 

 

Formål: At understøtte at ungdomsskolens fritidsindsats skal være for alle. Når afstanden mellem 

den velfungerende del af byen og de udsatte byområder øges, er det afgørende, at styrker indsat-

serne i disse områder. Københavns Kommune har identificeret en række boligområder, hvor en 

række sociale og fysiske udfordringer er større end i resten af København. Med en særlig indsats i 

disse områder er ungdomsskolen en aktiv medspiller i tiltag for unge bosatte i disse områder.  

 

Antal elever 670 

Antal hold 23 

Holdtyper Ugentlig undervisning, workshop 

Holdlokationer  8 lokationer  
(i 5 postnumre: 2200, 2300, 2400, 2500, 2700) 

 

Samarbejde med ungdomsuddannelser  

Beskrivelse: Undervisning på forskellige ungdomsuddannelser, der er tilrettet ønsker og behov. 

Der er fokus på at understøtte trivsel og faglighed på ungdomsuddannelserne samt give de unge 
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grundlæggende studieteknikker, for på den måde at fastholde dem i deres ungdomsuddannelse. 

Samarbejde med en række gymnasiale og erhvervsuddannelser.  

 

Formål: At understøtte overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelse, som for nogle unge kan 

være udfordrende. Samtidig rammer disse udfordringer ofte skævt og ungdomsskolen vil gerne bi-

drage til en øget løfteevne på ungdomsuddannelserne ved netop at have fokus på og tilbud til de 

unge, der kan have brug for lidt ekstra i overgangen. Samtidig er aldersgruppen for unge i ung-

domsuddannelser svagt repræsenteret i mange af de andre områder under fritidsundervisningen, så 

ved at tilbyde hold der, hvor de unge er og ud fra deres ønsker, arbejder ungdomsskolen på at 

dække de behov, som denne målgruppe oplever.  

 

Antal elever 1814 

Antal hold 41 

Holdtyper Ugentlig undervisning, vejledning 

Holdlokationer  6 lokationer  
(i 6 postnumre: 1350,1925, 2000, 2300, 2500, 2700) 

 

Samarbejde med specialskoler 

Beskrivelse: Undervisning på en række specialskoler, som kommunen har kategoriseret som ’sko-

letilbud for børn med lettere generelle indlæringsvanskeligheder’ og ’skoletilbud til sårbare unge’. 

Tilbuddene dækker forskellige kreative, musikalske og aktive tilbud, oftest afholdt i skolens egne 

lokaler i forlængelse af den normale skoledag.  

 

Formål: At understøtte at fritidsundervisningen er for alle unge i Københavns kommune, også unge 

med særlige udfordringer. Ved at placere undervisning i forlængelse af deres skoledag i lokationer 

de kender bliver tilbuddene lettere at tilgå for denne gruppe. 

 

Antal elever 195 

Antal hold 19 

Holdtyper Ugentlig undervisning, valgfag 

Holdlokationer  3 lokationer  
(i 3 postnumre: 1671, 2200, 2400) 

 

Åben skole – Valgfag, lektiehjælp, UUV, sprogundervisning, mv.  

Beskrivelse: Samarbejder og partnerskaber med kommunens skoler, for at bidrage til opfyldelse af 

folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner jf. Folkeskolereformen 2014. Undervis-

ning med fokus på faglig fordybelse, anvendelsesorienterede, praktiske, produktorienterede, ople-

velsesorienterede forløb samt fokus på tidens tendenser og behov. Samarbejde med eksterne ak-

tører, foreninger, kulturinstitutioner, ungdomsuddannelser, virksomheder m.v.  

 

Formål: At understøtte skolens arbejde med en anden type faglighed og autentiske læringsmiljøer 

samt at tilbyde de unge fag og forløb som er relevante for samtiden og fremtiden, men som ikke 

typisk findes i folkeskolen. 

 

Antal elever 2373 

Antal hold 115 
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Holdtyper Valgfag, understøttende undervisning, lektiehjælp, ugentlig undervisning, events 

Holdlokationer  28 lokationer  
(i 16 postnumre: 1310, 1350, 1552, 1663, 1670, 1760, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2450, 

2500, 2700, 2720, 2750) 

 

Knallert 

Beskrivelse: Undervisning til knallertkørekort samt obligatorisk førstehjælpskursus tilknyttet hertil.  

 

Formål: At eleverne kan tage knallertkørekort og bliver sikre trafikanter. 

 

Antal elever 207 

Antal hold 36 

Holdtyper Ugentlig undervisning. workshops 

Holdlokationer 2 lokationer  
(i 2 postnumre: 2400, 2650) 

 

Evalueringer på området5 

Ugentlige undervisning indenfor ’Debat og Samfund’, ’Tech og entreprenørskab’, ’Matematik og na-

turfaglige fag’, ’Sproglige fag’, ’Personlig udvikling’, ’Kreative hold og medier’, ’Musik, dans og 

drama’, ’Sport og street’, ’Outdoor og adventure’ og ’10 – 12-årige’ evalueres to gange årligt ved 

modulernes afslutning via elevspørgeskemaer. 

 

’Rejser’ evalueres i slutningen af rejsen via elevspørgeskemaer.  

 

’Åben skole’, valgfag, evalueres med eleverne ved midtvejs- og slutevalueringer på de enkelte hold i 

mundtlig form med en skriftlig opsamling. Det suppleres med evalueringssamtaler med kontaktper-

soner på skolerne. På nogle skoler suppleres endvidere med elevfokusgruppeinterview.  

 

’Samarbejdet med specialskoler’ evalueres skriftligt af underviserne på de enkelte hold og via evalu-

eringssamtaler med kontaktpersoner på skolerne.   

 

’Samarbejdet med ungdomsuddannelser’, lektiehjælp og vejledning, evalueres via elevspørgeske-

maer, telefoninterview med elever og evalueringssamtaler med kontaktpersoner på uddannelserne.   

 

’Indsatser i udsatte boligområder’ evalueres via evalueringssamtaler med kontaktpersoner i områ-

derne.    

 

  

                                                           

 

5 Evalueringerne kan fremskaffes ved at kontakte Sisse Liv Lauesen ba1r@kk.dk  

mailto:ba1r@kk.dk
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Oversigtsskema  

 

Kategori Antal elever Antal hold Holdtyper Holdlokationer 

Debat og Samfund 223 22 Ugentlig undervisning, work-

shop, vejledning, ekskursion, 

interessegrupper  

10 lokationer 

Tech & Entreprenørskab 679 31 ugentligt undervisning, turne-

ringer, 

4 lokationer 

Matematik og naturfaglige 

fag 

439 39 Ugentlig undervisning, work-

shop,  

16 lokationer 

Sproglige fag 991 101 Ugentlig undervisning, work-

shop 

17 lokationer 

Personlig udvikling 182 14 Ugentlig undervisning, work-

shop,  

6 lokationer 

Kreative hold og medier 1259 96 Ugentlig undervisning, work-

shops, show og opvisning, 

events 

19 lokationer 

Musik, dans og Drama 1071 86 Ugentlig undervisning, work-

shops, show og opvisning, 

events 

23 lokationer 

Sport og street 1787 100 Ugentlig undervisning, turne-

ringer, events, workshop,  

31 lokationer 

Outdoor og adventure 127 12 Ugentligt undervisning, 

workshop, ekskursion, rejse,  

 

Rejser 76 7 Rejser  

10-12-årige 590 50 Ugentlig undervisning, work-

shop  

7 lokationer 

Indsats i udsatte boligom-

råder 

670 23 Ugentlig undervisning, work-

shop 

8 lokationer 

 

Samarbejde med ung-

domsuddannelser 

1814 41 Ugentlig undervisning, vejled-

ning 

6 lokationer 

Samarbejde med special-

skoler 

195 19 Ugentlig undervisning, valg-

fag, 

3 lokationer 

Åben skole - Valgfag, lek-

tiehjælp, UUV, sprogun-

dervisning, mv.  

2373 115 Valgfag, understøttende un-

dervisning, lektiehjælp, 

ugentlig undervisning, events  

28 lokationer 

Knallert 207 36 Efter behov 2 lokationer 

 

 

https://docs.google.com/document/d/176KX7s_uAj0FTJ7PB4sm4pX8aLbJ7UFi8N5PlUtoufI/edit#heading=h.9hr0bek0ew4
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Udvikling i kapacitet og belægning 

Nedenstående tabel viser udviklingen i kapacitet og belægning på de enkelte afdelinger i heltidsun-

dervisningen, hver for sig og totalt henover de sidste tre år. Elevtallet er opgjort som gennem-

strømningstal. Data er trukket fra KMDelev. 

 

Skoleår 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 Kapacitet Elevtal Kapacitet Elevtal Kapacitet Elevtal 

Byhøjskolen 80 105 80 110 80 96 

Dagkursus 48 40 48 64 48 66 

Ungdomsskolens 8+9. klasse Op til 78 65 Op til 78 48 Op til 78 58 

10. Puls 16 17 16 20 16 23 

Nye Veje 46 112 46 80 46 78 

Ungdomsskolen i Hindegade 140 164 132 154 132 146 

Spydspidsen 24 35 24 47 24 56 

U-turn 12 18 12 15 12 27 

Total 444 556 436 538 436 656 

 

 

De følgende skoleårsrapporter samler op på relevant data om skolernes elever fremkommet hen-

over skoleåret. I løbet af skoleåret laves 3 rapporter. 1. rapport indeholder data om elevkarakteri-

stik, effektmåling samt fremmøde. 2. rapport indeholder data om elevkarakteristik, effektmåling, 

fremmøde samt standpunktskarakter.  3. og indeværende rapport indeholder data om belægning, 

elevflow, elevkarakteristik, fremmøde, elevtrivsel, karakterer, niveauudvikling, effektmåling samt 

uddannelsesparathedsvurdering. 

 

Rapporterne trækker datamateriale fra forskellige systemer og på forskellige tidspunkter henover 

skoleåret. Antallet af elever, der er inkluderet i datamaterialet er derfor varierende alt efter, hvil-

ket system data er hentet fra og hvornår data er trukket.   

 

På de næste sider følger skoleårsrapporterne for de enkelte afdelinger under heltidsundervisnin-

gen. Data er opgjort på skoleniveau, men opgøres også på klasseniveau til de enkelte skoler.  

 

 

Indhold 

 

Byhøjskolen      side 3 

 

Dagkursus      side 7 

 

Ungdomsskolens 8+9. klasse    side 12 

 

10. Puls      side 16 
 

Nye Veje      side 20 

 

Ungdomsskolen i Hindegade    side 24 
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Skoleårsrapport for Byhøjskolen 2017-18 
Indeværende rapport samler op på relevant data om skolens elever fremkommet henover skole-

året 2017-18. Rapporten indeholder data om belægning, elevflow, elevkarakteristik, fremmøde, 

elevtrivsel, karakterer, niveauudvikling, effektmåling samt UPV.  

 

Rapporten trækker datamateriale fra forskellige systemer og på forskellige tidspunkter hen over 

skoleåret. Antallet af elever der er inkluderet i datamaterialet er derfor varierende alt efter, hvilket 

system data er hentet fra.   

 

Belægningstal 
Data i nedenstående tabel viser belægningstallet (indskrevne elever) pr. måned for skoleåret 2017-

18. Data er trukket i KMDelev og trækkes pr. den 5. i hver måned1. 

 
Kapacitet: 80 Belægning Dækningsgrad 

August 62 78 % 

September 65 81 % 

Oktober 62 78 % 

November 60 75 % 

December 63 79 % 

Januar 61 76 % 

Februar 74 93 % 

Marts 72 90 % 

April 71 89 % 

Maj 67 84 % 

Juni 67 84 % 

Juli 63 79 % 

Gennemsnit for skoleåret 66 82 % 

 

Elevflow 
Nedenstående tabeller viser elevflow som ind- og udmeldte elever fra 6.9.2017-1.6.2018.  Det vil 

altså sige de elever, der er ind-og udmeldt efter 5.9.2017 og inden skoleårets afslutning. Data om 

ind- og udmeldelser er trukket fra KMD elev og placering er hentet frem i UnoUng. Data trækkes 

igennem skoleåret i fire intervaller, nedenstående opgørelse er en opsummering heraf. 

 

Udmeldte 28 

KKU - Heltid 6 

EUD10 1 

Erhvervsuddannelser 1 

Gymnasial uddannelse 3 

Produktionsskole 1 

VUC 2 

Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 2 

Sygdom 4 

                                                           

 

1 Belægningstallet inkluderer også udenbys elever. Der har gået 2 udenbys elever på Byhøjskolen i skoleåret 2017-18. 
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Ingen data om videre placering  8 

Indmeldt fra 32 

KKU - Heltid 4 

KKU 10. klasse 2 

EUD10 2 

10. klasse, anden  4 

Efterskole 5 

Erhvervsuddannelser 4 

Gymnasial uddannelse 3 

Produktionsskole 2 

Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 4 

Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven 1 

Ophold i udlandet 1 

 

Elevkarakteristik   
Tabellen nedenfor viser elevkarakteristik indenfor en række forskellige parametre, der kan have 

betydning i en skolesammenhæng. Data baserer sig på vejledernes indmeldelsessamtaler med ele-

ver, forældre, kontaktperson mv. og de oplysninger, de selv har givet og som herefter registres i 

ungdomsskolens interne elevdatasystem. Der er ikke indhentet data fra eksterne parter. Tabellen 
inkluderer 101 elever ved løbende optag og er trukket d. 1. juni 2018. 
 

Andel elever, der har en kontaktperson  20 % 

Andel elever, der er udeboende i institutionel sammenhæng 6 % 

Andelen af elever, der har en diagnose 58 % 

Andelen af elever, der er ordblinde 9 % 

Andelen af elever, der har indlæringsmæssige vanskeligheder 5 % 

Andel elever, der kommer fra en specialskole, et specialtilbud eller enkeltmandsun-

dervisning 

27 % 

Andel elever, der har modtaget specialundervisning 57 % 

Andel elever, der har haft minimum 3 skoleskift i løbet af grundskolen  35 % 

Andel elever, der har haft perioder uden reel skolegang 
(gennemsnitligt antal måneder uden reel skolegang) 

45 % 
7 mdr. 

Andel elever med et kendt forbrug af rusmidler 2 % 

Andel elever, hvor der er kendskab til begået kriminalitet 4 % 

Andel elever uden FP9 eller FP10 i dansk 24 % 

Andel elever uden FP9 eller FP10 i matematik 24 % 

 

Fremmøde 
Nedenstående oversigt viser det gennemsnitlige fremmøde blandt eleverne skoleåret igennem 

samt andelen af elever der har et fremmøde på 90 % eller derover. Data er trukket fra KMDelev 

og inkluderer 109 elever. Fremmøde modregnes alle former for fravær og er opgjort pr 1. juli 

2018. 

 

Gennemsnitlig fremmødeprocent blandt eleverne 78 % 

Andelen af elever med fremmødeprocent på 90 eller derover 33 % 
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Elevtrivsel 
Nedenstående tabel viser besvarelser på udvalgte spørgsmål fra elevtrivselsmålingen. Målingen er 

gennemført i februar - april 2018. Elevtrivselsmålingen gennemføreres hvert år af Børne- og Ung-

domsforvaltningen og ungdomsskolen og måler elevernes trivsel i de skoletilbud, de går i. Målingen 

inkluderer 44 elever og har en besvarelsesprocent2 på 61 %.  

 

 Meget tit Tit En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Er du glad for din skole? 20 % 59 % 16 % 5 %  % 

 Tilfreds Delvist 

tilfreds  

Utilfreds 

Hvor tilfreds er du alt i alt med undervisningen? 69 % 29 % 2 % 

 Altid For det 

meste 

En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 23 % 68 % 5 % 5 % 0 % 

 Meget tit Tit En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Er du blevet mobbet på din nuværende 

skole i dette skoleår? 

0 % 0 % 0 % 14 % 86 % 

 Ja Nej 

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

vold? 

 % 100 % 

 

Prøvekarakter 
Tabellen nedenfor viser gennemsnittet for elevernes prøvekarakterer i henholdsvist dansk og matematik 

samt andelen af elever, der har et gennemsnit på minimum 02 i begge fag.   

 

Dansk, gennemsnit (62 elever med prøve) 5,9 

Matematik, gennemsnit (63 elever med prøve) 5,1 

Andel elever med minimum 02 i begge fag (60 elever med prøve i begge fag) 85 % 

 

Niveauudvikling fra 9. til 10. klasse 
Nedenstående tabel viser andelen af elever der har en positiv udvikling i karakter-niveau fra 93. til 

10. klasse. Udviklingen er udregnet ved sammenligning af karaktererne fra de afsluttende prøver i 

9. og 10. klasse i dansk og matematik. Udviklingen regnes som positiv, hvis karakteren fastholdes 

eller stiger fra 9. til 10. klasse. Prøverne i 9. og 10. klasse er ikke identiske, og sammenligningen og 

udviklingen skal derfor læses med forbehold. Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 60 elever. 

Der er prøvekarakterer fra begge skoleår på 46 elever i dansk og 41 elever i matematik. Mang-

lende data på de resterende elever kan dels skyldes, at der ikke er kommunaldata på elever, der 

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

tidligere har aflagt prøve. 

 

 

                                                           

 

2 Besvarelsesprocenten er udregnet på baggrund af indskrevne elever pr. 1.03.2018. Elevtrivselsundersøgelsen løb i 
perioden 26. februar til 6. april 2018. 
3 Enkelte elever kommer fra et. 10. klasse tilbud og har derfor også tidligere taget 10. klasses afsluttende prøver. 
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Positiv niveauudvikling fra 9. til 10. klasse  

Positiv udvikling i dansk  37 % 

Positiv udvikling i matematik  24 % 

 

Effektmåling  
Effektmålingsdata baserer sig på vejleder samt lærernes vurderinger af eleven indenfor en række 

områder, hver med tre indikatorer. Tabellen viser andelen af elever, der har rykket sig positivt i 

løbet af skoleåret.  Udviklingen baserer sig på tre vurderinger. En startvurdering med 48 elever i 

september, en midtvejsvurdering med 44 elever i december samt en slutvurdering med 37 elever i 

maj. Tabellen inkluderer kun elever, der er vurderet minimum to gange og viser derved udvikling. 

Det gælder 43 elever. Andelen af elever der rykker et helt trin er inkluderet blandt de elever, der 

har lavet et lille ryk.  

 

Målepunkt Lille ryk  

Rykket opad på et eller 

flere underspørgsmål 

indenfor målepunktet. 

Helt trin 

Rykket et trin eller derover 

opad på svarskalaen, når der 

kigges samlet på målepunktet. 

Motivation 81 % 60 % 

Selvstændighed 84 % 74 % 

Ansvarlighed 86 % 67 % 

Samarbejdsevner 83 % 71 % 

Relationsevner 84 % 69 % 

Niveau indenfor linjefaget4 68 % 39 % 
 

Andelen af elever, der har rykket sig et lille ryk på et eller flere områder 98 % 

Andelen af elever, der har rykket et helt trin på et eller flere områder 91 % 

 

Uddannelsesparathedsvurdering 
Tabellen nedenfor viser den endelige uddannelsesparathedsvurdering (UPV) af eleverne lavet af 

skolens vejleder. Uddannelsesparathedsvurderingerne fortæller, hvorvidt eleverne er blevet vurde-

ret uddannelsesparate til den eller de ungdomsuddannelser, de ønsker at blive vurderet til (gymna-

siale uddannelser, erhvervsuddannelser eller begge). Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 72 

elever.  
 

Uddannelsesparat til de(n) ungdomsuddannelse(r) eleven ønsker 61 % 

Uddannelsesparat til nogle af de ungdomsuddannelser eleven ønsker 11 %  

Ikke uddannelsesparat til de(n) ungdomsuddannelse(r) eleven ønsker 28 % 

 

I alt er 50 % af elever blevet vurderet parate til gymnasiale uddannelser, og 58 % af eleverne er ble-

vet vurderet parate til en erhvervsuddannelse. 

 
 

                                                           

 

4 Gælder kun eleverne fra 10. D (Designklassen), 10. K (Multikunstklassen) og 10. M (Musikklassen), i alt 19 elever med 
minimum 2 vurderinger.  
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Skoleårsrapport for Dagkursus 2017-18 
Indeværende rapport samler op på relevant data om skolens elever fremkommet henover skole-

året 2017-18. Rapporten indeholder data om belægning, elevflow, elevkarakteristik, fremmøde, 

elevtrivsel, karakterer, niveauudvikling, effektmåling samt UPV. 

 

Rapporten trækker datamateriale fra forskellige systemer og på forskellige tidspunkter henover 

skoleåret. Antallet af elever, der er inkluderet i datamaterialet er derfor varierende alt efter, hvil-

ket system data er hentet fra.   

 

Belægningstal 
Data i nedenstående tabel viser belægningstallet (indskrevne elever) per måned for skoleåret 2017-

18. Data er trukket i KMDelev og trækkes pr. den 5. i hver måned5. 

 
Kapacitet: 48 Belægning Dækningsgrad 

August 26 54 % 

September 33 69 % 

Oktober 36 75 % 

November 35 73 % 

December 33 69 % 

Januar 37 77 % 

Februar 39 81 % 

Marts 43 90 % 

April 41 85 % 

Maj 42 88 % 

Juni 41 85 % 

Juli 41 85 % 

Gennemsnit for skoleåret 37 78 % 

 

Elevflow  
Nedenstående tabeller viser elevflow som ind- og udmeldte elever fra 6.9.2017-1.6.2018.  Det vil 

altså sige de elever, der er ind-og udmeldt efter 5.9.2017 og inden skoleårets afslutning. Data om 

ind- og udmeldelser er trukket fra KMD elev og placering er hentet frem i UnoUng. Data trækkes 

igennem skoleåret i fire intervaller, nedenstående opgørelse er en opsummering heraf. 

 

Udmeldte 22 

KKU - Heltid 5 

KKU 10. klasse 1 

EUD10 2 

Produktionsskole 1 

Arbejde - fuld tid 1 

Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 6 

Anholdelse 1 

Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven 2 

                                                           

 

5 Belægningstallet inkluderer også udenbys elever. Der har gået 1 udenbys elev på Dagkursus i skoleåret 2017-18. 
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Ingen data om videre placering  2 

Ingen kommunal data (Udenbys elev) 1 

Indmeldt fra 33 

KKU - Heltid 11 

KKU 10. klasse 4 

EUD10 3 

10. klasse, andre 1 

9. klasse 1 

Efterskole 2 

STU 1 

VUC 1 

Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven 2 

Sygdom 1 

Anholdelse 1 

Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 5 

 

Elevkarakteristik   
Tabellen nedenfor viser elevkarakteristik indenfor en række forskellige parametre, der kan have 

betydning i en skolesammenhæng. Data baserer sig på vejledernes indmeldelsessamtaler med ele-

ver, forældre, kontaktperson mv. og de oplysninger, de selv har givet og som herefter registres i 

ungdomsskolens interne elevdatasystem. Der er ikke indhentet data fra eksterne parter. Tabellen 

inkluderer 60 elever ved løbende optag og er trukket d. 1. juni 2018. 
 

Andel elever, der har en kontaktperson  38 % 

Andel elever, der er udeboende i institutionel sammenhæng 7 % 

Andelen af elever, der har en diagnose 17 % 

Andelen af elever, der er ordblinde 5 % 

Andelen af elever, der har indlæringsmæssige vanskeligheder 12 % 

Andel elever, der kommer fra en specialskole, et specialtilbud eller enkeltmandsun-
dervisning 

22 % 

Andel elever, der har modtaget specialundervisning 33 % 

Andel elever, der har haft minimum 3 skoleskift i løbet af grundskolen  53 % 

Andel elever, der har haft perioder uden reel skolegang 

(gennemsnitligt antal måneder uden reel skolegang) 

22 % 

9 mdr. 

Andel elever med et kendt forbrug af rusmidler 10 % 

Andel elever, hvor der er kendskab til begået kriminalitet 20 % 

Andel elever uden FP9 eller FP10 i dansk 35 % 

Andel elever uden FP9 eller FP10 i matematik 35 % 
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Fremmøde 
Nedenstående oversigt viser det gennemsnitlige fremmøde blandt eleverne skoleåret igennem 

samt andelen af elever, der har et fremmøde på 90 % eller derover. Data er trukket fra KMDelev 

og inkluderer 63 elever. Fremmøde modregnes alle former for fravær og er opgjort pr 1. juli 2018. 

 

Gennemsnitlig fremmødeprocent blandt eleverne 63 % 

Andelen af elever med fremmødeprocent på 90 eller derover 3 % 

 

Elevtrivsel 
Nedenstående tabel viser besvarelser af udvalgte spørgsmål fra elevtrivselsmålingen. Målingen er 

gennemført i februar - april 2018. Elevtrivselsmålingen gennemføreres hvert år af Børne- og Ung-

domsforvaltningen og ungdomsskolen og måler elevernes trivsel i de skoletilbud, de går i. Målingen 

inkluderer 27 elever og har en besvarelsesprocent6 på 63 %.  

 

 Meget tit Tit En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Er du glad for din skole? 22 % 37 % 33 % 4 % 4 % 

 Tilfreds Delvist 

tilfreds  

Utilfreds 

Hvor tilfreds er du alt i alt med undervisningen? 52 % 41 % 8 % 

 Altid For det 

meste 

En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 56 % 30 % 15 % 0 % 0 % 

 Meget tit Tit En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Er du blevet mobbet på din nuværende 

skole i dette skoleår? 

4 % 0 % 11 % 4 % 81 % 

 Ja Nej 

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

vold? 

4 % 96 % 

 

Prøvekarakter 
Tabellen nedenfor viser gennemsnittet for elevernes prøvekarakterer i henholdsvist dansk og matematik 

samt andelen af elever der har et gennemsnit på minimum 02 i begge fag .   

 

Dansk, gennemsnit (40 elever med prøve) 3,3 

Matematik, gennemsnit (38 elever med prøve) 2,2 

Andel elever med minimum 02 i begge fag (38 elever med prøve i begge fag) 47 % 

 

Niveauudvikling fra 9. til 10. klasse 
Nedenstående tabel viser andelen af elever, der har en positiv udvikling i karakter-niveau fra 97. til 

10. klasse. Udviklingen er udregnet ved sammenligning af karaktererne fra de afsluttende prøver i 

                                                           

 

6 Besvarelsesprocenten er udregnet på baggrund af indskrevne elever pr. 1.03.2018. Elevtrivselsundersøgelsen løb i 
perioden 26. februar til 6. april 2018. 
7 Enkelte elever kommer fra et. 10. klasse tilbud og har derfor også tidligere taget 10. klasses afsluttende prøver. 



 

11 

 

9. og 10. klasse i dansk og matematik. Udviklingen regnes som positiv, hvis karakteren fastholdes 

eller stiger fra 9. til 10. klasse. Prøverne i 9. og 10. klasse er ikke identiske, og sammenligningen og 

udviklingen skal derfor læses med forbehold. Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 40 elever. 

Der er prøvekarakterer fra begge skoleår på 26 elever i dansk og 27 elever i matematik. Mang-

lende data på de resterende elever kan dels skyldes, at der ikke er kommunaldata på elever, der 

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

tidligere har aflagt prøve. 

 

Positiv niveauudvikling fra 9. til 10. klasse  

Positiv udvikling i dansk  46 % 

Positiv udvikling i matematik  48 % 

 

Effektmåling  

Effektmålingsdata baserer sig på vejleder samt lærernes vurderinger af eleven indenfor en række 

områder, hver med tre indikatorer. Tabellen viser andelen af elever, der har rykket sig positivt i 

løbet af skoleåret.  Udviklingen baserer sig på tre vurderinger. En startvurdering med 28 elever i 

september, en midtvejsvurdering med 29 elever i januar samt en slutvurdering med 26 elever i maj. 

Tabellen inkluderer kun elever, der er vurderet minimum to gange og viser derved udvikling. Det 

gælder 27 elever. Andelen af elever, der rykker et helt trin er inkluderet blandt de elever, der har 

lavet et lille ryk.  

 

Målepunkt Lille ryk  

Rykket opad på et eller 

flere underspørgsmål 

indenfor målepunktet. 

Helt trin 

Rykket et trin eller derover 

opad på svarskalaen, når der 

kigges samlet på målepunktet. 

Bevidsthed om egne styrker og ud-

fordringer 

41 % 22 % 

Motivation 44 % 22 % 

Selvstændighed 56 % 35 % 

Ansvarlighed 52 % 26 % 

Samarbejdsevner 44 % 19 % 

Relationsevner 52 % 38 % 

Studieteknik  48 % 22 % 

 

Andelen af elever, der har rykket sig et lille ryk på et eller flere områder 74 % 

Andelen af elever, der har rykket et helt trin på et eller flere områder 59 % 

 

Uddannelsesparathedsvurdering 
Tabellen nedenfor viser den endelige uddannelsesparathedsvurdering (UPV) af eleverne lavet af 

skolens vejleder. Uddannelsesparathedsvurderingerne fortæller, hvorvidt eleverne er blevet vurde-

ret uddannelsesparate til den eller de ungdomsuddannelser, de ønsker at blive vurderet til 
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(gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser eller begge)8. Data er trukket fra UnoUng og inklu-

derer 40 elever. Der er lavet uddannelsesparathedsvurderinger på 29 elever9.  
 

Uddannelsesparat til de(n) ungdomsuddannelse(r) eleven ønsker 40 % 

Uddannelsesparat til nogle af de ungdomsuddannelser eleven ønsker 5 %  

Andet – Søger anden ungdomsuddannelse uden uddannelsesparathedsvurdering 3 % 

Ikke uddannelsesparat til de(n) ungdomsuddannelse(r) eleven ønsker 53 % 
 

 

 

 

 
  

                                                           

 

8 Det er ikke muligt at opgøre andelen af elever der er blevet vurderet parat til henholdsvis gymnasiale og erhvervsud-
dannelser, da oplysningerne fra Dagkursus ikke ligger separat i fagsystemet, men sammen med 10. Puls. 
9 De elever der ikke er vurderet er typisk startet kort forinden og kan derfor ikke vurderes.  
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Skoleårsrapport for Ungdomsskolens 8+9. klasse 2017-18 
Indeværende rapport samler op på relevant data om skolens elever fremkommet henover skole-

året 2017-18. Rapporten indeholder data om belægning, elevflow, elevkarakteristik, fremmøde, 

elevtrivsel, karakterer, effektmåling samt UPV. 

 

Rapporten trækker datamateriale fra forskellige systemer og på forskellige tidspunkter henover 

skoleåret. Antallet af elever, der er inkluderet i datamaterialet er derfor varierende alt efter, hvil-

ket system data er hentet fra.   

 

Belægningstal 
Data i nedenstående tabel viser belægningstallet (indskrevne elever) per måned for skoleåret 2017-

18. Data er trukket i KMDelev og trækkes pr. den 5. i hver måned10. 

 
Kapacitet: 76 Belægning Dækningsgrad 

August 15 20 % 

September 16 21 % 

Oktober 25 33 % 

November 27 36 % 

December 32 42 % 

Januar 33 43 % 

Februar 37 49 % 

Marts 48 63 % 

April 56 74 % 

Maj 57 75 % 

Juni 59 78 % 

Juli 59 78 % 

Gennemsnit for skoleåret 39 51 % 

 

Elevflow 
Nedenstående tabeller viser elevflow som ind- og udmeldte elever fra 6.9.2017-1.6.2018.  Det vil 

altså sige de elever, der er ind-og udmeldt efter 5.9.2017 og inden skoleårets afslutning. Data om 

ind- og udmeldelser er trukket fra KMD elev og placering er hentet frem i UnoUng. Data trækkes 

igennem skoleåret i fire intervaller, nedenstående opgørelse er en opsummering heraf. 

 

Udmeldte 1 

KKU - Heltid 1 

Indmeldt fra 42 

KKU - Heltid 1 

 7. klasse  1 

 8. klasse  17 

 9. klasse  17 

Efterskole 2 

U-turn 1 

                                                           

 

10 Belægningstallet inkluderer også udenbys elever. Der har gået 1 udenbys elev på Ungdomsskolens 8+9. klasse i sko-
leåret 2017-18. 
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Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 1 

Undervisningspligtige børn, uden tilbud 2 

 

 

Elevkarakteristik   
Tabellen nedenfor viser elevkarakteristik indenfor en række forskellige parametre, der kan have 

betydning i en skolesammenhæng. Data baserer sig på vejledernes indmeldelsessamtaler med ele-

ver, forældre, kontaktperson mv. og de oplysninger, de selv har givet og som herefter registres i 

ungdomsskolens interne elevdatasystem. Der er ikke indhentet data fra eksterne parter. Tabellen 

inkluderer 71 elever ved løbende optag og er trukket d. 1. juni 2018. 
 

Andel elever, der har en kontaktperson  44 % 

Andel elever, der er udeboende i institutionel sammenhæng 1 % 

Andelen af elever, der har en diagnose 34 % 

Andelen af elever, der er ordblinde 2 % 

Andelen af elever, der har indlæringsmæssige vanskeligheder 5 % 

Andel elever, der kommer fra en specialskole, et specialtilbud eller enkeltmandsun-

dervisning 

24 % 

Andel elever, der har modtaget specialundervisning 24 % 

Andel elever, der har haft minimum 3 skoleskift i løbet af grundskolen  21 % 

Andel elever, der har haft perioder uden reel skolegang 
(gennemsnitligt antal måneder uden reel skolegang) 

67 % 
6 mdr. 

Andel elever med et kendt forbrug af rusmidler 17 % 

Andel elever, hvor der er kendskab til begået kriminalitet 11 % 

 

Fremmøde 
Nedenstående oversigt viser det gennemsnitlige fremmøde blandt eleverne skoleåret igennem 

samt andelen af elever der har et fremmøde på 90 % eller derover. Data er trukket fra KMDelev 

og inkluderer 59 elever. Fremmøde modregnes alle former for fravær og er opgjort pr 1. juli 2018. 

 

Gennemsnitlig fremmødeprocent blandt eleverne 68 % 

Andelen af elever med fremmødeprocent på 90 eller derover 5 % 

 

Elevtrivsel 
Nedenstående tabel viser besvarelser af udvalgte spørgsmål fra elevtrivselsmålingen. Målingen er 

gennemført i februar - april 2018. Elevtrivselsmålingen gennemføreres hvert år af Børne- og Ung-

domsforvaltningen og ungdomsskolen og måler elevernes trivsel i de skoletilbud, de går i. Målingen 

inkluderer 24 elever og har en besvarelsesprocent11 på 53 %.  

 

 Meget tit Tit En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Er du glad for din skole? 17 % 50 % 25 % 4 % 4 % 

                                                           

 

11 Besvarelsesprocenten er udregnet på baggrund af indskrevne elever pr. 1.03.2018. Elevtrivselsundersøgelsen løb i 
perioden 26. februar til 6. april 2018. 
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 Tilfreds Delvist 

tilfreds  

Utilfreds 

Hvor tilfreds er du alt i alt med undervisningen? 50 % 37 % 12 % 

 Altid For det 

meste 

En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 38 % 33 % 21 % 0 % 8 % 

 Meget tit Tit En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Er du blevet mobbet på din nuværende 

skole i dette skoleår? 

0 % 0 % 4 % 8 % 88 % 

 Ja Nej 

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

vold? 

4 % 96 % 

 

Prøvekarakter 
Tabellen nedenfor viser gennemsnittet for elevernes prøvekarakterer i henholdsvist dansk og matematik 

samt andelen af elever, der har et gennemsnit på minimum 02 i begge fag.   

 

Dansk, gennemsnit (37 elever med prøve) 4,6 

Matematik, gennemsnit (36 elever med prøve) 2,9 

Andel elever med minimum 02 i begge fag (36 elever med prøve i begge fag) 69 % 

 

Effektmåling  
Effektmålingsdata baserer sig på vejleder samt lærernes vurderinger af eleven indenfor en række 
områder, hver med tre indikatorer. Tabellen viser andelen af elever, der har rykket sig positivt i 

løbet af skoleåret.  Udviklingen baserer sig på tre vurderinger. En startvurdering med 27 elever i 

september og midtvejsvurderingen inkluderede 35 elever i december samt en slutvurdering med 

32 elever i maj. Tabellen inkluderer kun elever, der er vurderet minimum to gange og viser derved 

udvikling. Det gælder 34 elever. Andelen af elever, der rykker et helt trin er inkluderet blandt de 

elever, der har lavet et lille ryk.  

 

Målepunkt Lille ryk  

Rykket opad på et eller 

flere underspørgsmål 

indenfor målepunktet. 

Helt trin 

Rykket et trin eller derover 

opad på svarskalaen, når der 

kigges samlet på målepunktet. 

Bevidsthed om egne styrker og ud-

fordringer 

38 % 22 % 

Motivation 29 % 12 % 

Selvstændighed 44 % 24 % 

Ansvarlighed 44 % 26 % 

Samarbejdsevner 38 % 15 % 

Relationsevner 62 % 35 % 

Studieteknik  29 % 15 % 
 

Andelen af elever, der har rykket sig et lille ryk på et eller flere områder 65 % 

Andelen af elever, der har rykket et helt trin på et eller flere områder 50 % 
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Uddannelsesparathedsvurdering 
Tabellen nedenfor viser den endelige uddannelsesparathedsvurdering (UPV) af eleverne lavet af 

skolens vejleder. Uddannelsesparathedsvurderingerne fortæller, hvorvidt eleverne er blevet vurde-

ret uddannelsesparate til den eller de ungdomsuddannelser, de ønsker at blive vurderet til (gymna-

siale uddannelser, erhvervsuddannelser eller begge)12. Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 

39 elever. Der er lavet uddannelsesparathedsvurderinger på alle elever.  
 

Uddannelsesparat til de(n) ungdomsuddannelse(r) eleven ønsker 36 % 

Uddannelsesparat til nogle af de ungdomsuddannelser eleven ønsker 3 %  

Ikke uddannelsesparat til de(n) ungdomsuddannelse(r) eleven ønsker 62 % 

  
 

I alt er 5 % af elever blevet vurderet parate til gymnasiale uddannelser, og 36 % af eleverne er ble-

vet vurderet parate til en erhvervsuddannelse. 
 

  

                                                           

 

12 Det er ikke muligt at opgøre anden af elever der er blevet vurderet parat til henholdsvis gymnasiale og erhvervsud-
dannelser, da oplysningerne fra dagkursus ikke ligger separat i fagsystemet, men sammen med 10. Puls. 
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Skoleårsrapport for 10. Puls 2017-18 
Indeværende rapport samler op på relevant data om skolens elever fremkommet henover skole-

året 2017-18. Rapporten indeholder data om belægning, elevflow, elevkarakteristik, fremmøde, 

elevtrivsel, karakterer, niveauudvikling, effektmåling samt UPV. 

 

Rapporten trækker datamateriale fra forskellige systemer og på forskellige tidspunkter henover 

skoleåret. Antallet af elever, der er inkluderet i datamaterialet er derfor varierende alt efter, hvil-

ket system data er hentet fra.   

 

Belægningstal 
Data i nedenstående tabel viser belægningstallet (indskrevne elever) per måned for skoleåret 2017-

18. Data er trukket i KMDelev og trækkes pr. den 5. i hver måned. 

 
Kapacitet: 16 Belægning Dækningsgrad 

August 5 31 % 

September 5 31 % 

Oktober 9 56 % 

November 10 63 % 

December 10 63 % 

Januar 10 63 % 

Februar 14 88 % 

Marts 14 88 % 

April 14 88 % 

Maj 14 88 % 

Juni 13 81 % 

Juli 13 81 % 

Gennemsnit for skoleåret 11 68 % 

 

Elevflow 
Nedenstående tabeller viser elevflow som ind- og udmeldte elever fra 6.9.2017-1.6.2018.  Det vil 

altså sige de elever, der er ind-og udmeldt efter 5.9.2017 og inden skoleårets afslutning. Data om 

ind- og udmeldelser er trukket fra KMD elev og placering er hentet frem i UnoUng. Data trækkes 

igennem skoleåret i fire intervaller, nedenstående opgørelse er en opsummering heraf. 

 

Udmeldte 8 

KKU – Heltid 1 

Produktionsskole 1 

Anholdelse 1 

Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 1 

Ingen data om videre placering 4 

Indmeldt fra 16 

KKU - Heltid 4 

KKU 10. klasse 3 

EUD10 2 

10. klasse, andre 2 

Produktionsskole  2 

Intern skole på socialpædagogisk opholdssted 1 

Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 2 
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Elevkarakteristik   
Tabellen nedenfor viser elevkarakteristik indenfor en række forskellige parametre, der kan have 

betydning i en skolesammenhæng. Data baserer sig på vejledernes indmeldelsessamtaler med ele-

ver, forældre, kontaktperson mv. og de oplysninger, de selv har givet og som herefter registres i 

ungdomsskolens interne elevdatasystem. Der er ikke indhentet data fra eksterne parter. Tabellen 

inkluderer 14 elever ved løbende optag og er trukket d. 1. juni 2018. 
 

Andel elever, der har en kontaktperson  43 % 

Andel elever, der er udeboende i institutionel sammenhæng 14 % 

Andelen af elever, der har en diagnose 31 % 

Andelen af elever, der er ordblinde 8 % 

Andelen af elever, der har indlæringsmæssige vanskeligheder 15 % 

Andel elever, der kommer fra en specialskole, et specialtilbud eller enkeltmandsun-

dervisning 

21 % 

Andel elever, der har modtaget specialundervisning 62 % 

Andel elever, der har haft minimum 3 skoleskift i løbet af grundskolen  67 % 

Andel elever, der har haft perioder uden reel skolegang 
(gennemsnitligt antal måneder uden reel skolegang) 

33 % 
17 mdr. 

Andel elever med et kendt forbrug af rusmidler 15 % 

Andel elever, hvor der er kendskab til begået kriminalitet 23 % 

Andel elever uden FP9 eller FP10 i dansk 79 % 

Andel elever uden FP9 eller FP10 i matematik 79 % 

 

Fremmøde 
Nedenstående oversigt viser det gennemsnitlige fremmøde blandt eleverne skoleåret igennem 

samt andelen af elever, der har et fremmøde på 90 % eller derover. Data er trukket fra KMDelev 

og inkluderer 23 elever. Fremmøde modregnes alle former for fravær og er opgjort pr 1. juli 2018. 

 

Gennemsnitlig fremmødeprocent blandt eleverne 72 % 

Andelen af elever med fremmødeprocent på 90 eller derover 30 % 

 

Elevtrivsel 
Nedenstående tabel viser besvarelser af udvalgte spørgsmål fra elevtrivselsmålingen. Målingen er 

gennemført i februar - april 2018. Elevtrivselsmålingen gennemføreres hvert år af Børne- og Ung-

domsforvaltningen og ungdomsskolen og måler elevernes trivsel i de skoletilbud, de går i. Målingen 

inkluderer 10 elever og har en besvarelsesprocent13 på 67 %.  

 

 Meget tit Tit En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Er du glad for din skole? 20 % 30 % 40 % 0 % 10 % 

                                                           

 

13 Besvarelsesprocenten er udregnet på baggrund af indskrevne elever pr. 1.03.2018. Elevtrivselsundersøgelsen løb i 
perioden 26. februar til 6. april 2018. 
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 Tilfreds Delvist 

tilfreds  

Utilfreds 

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

 Altid For det 

meste 

En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 50 % 40 % 0 % 10 % 0 % 

 Meget tit Tit En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Er du blevet mobbet på din nuværende 

skole i dette skoleår? 

0 % 0 % 0 % 10 % 90 % 

 Ja Nej 

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

vold? 

0 % 100 % 

 

Prøvekarakter 
Tabellen nedenfor viser gennemsnittet for elevernes prøvekarakterer i henholdsvist dansk og matematik 

samt andelen af elever, der har et gennemsnit på minimum 02 i begge fag .   

 

Dansk, gennemsnit (13 elever med prøve) 4,4 

Matematik, gennemsnit (12 elever med prøve) 3,3 

Andel elever med minimum 02 i begge fag (12 elever med prøve i begge fag) 58 % 

 

Niveauudvikling fra 9. til 10. klasse 
Nedenstående tabel viser andelen af elever, der har en positiv udviklingen i karakter-niveau fra 914. 
til 10. klasse. Udviklingen er udregnet ved sammenligning af karaktererne fra de afsluttende prøver 

i 9. og 10. klasse i dansk og matematik. Udviklingen regnes som positiv, hvis karakteren fastholdes 

eller stiger fra 9. til 10. klasse. Prøverne i 9. og 10. klasse er ikke identiske, og sammenligningen og 

udviklingen skal derfor læses med forbehold. Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 13 elever. 

Der er prøvekarakterer fra begge skoleår på 7 elever i dansk og 7 elever i matematik. Manglende 

data på de resterende elever kan dels skyldes, at der ikke er kommunaldata på elever, der kommer 

fra folkeskoler i andre kommuner eller fra privatskoler, og dels, at en del af eleverne ikke tidligere 

har aflagt prøve. 

 

Positiv niveauudvikling fra 9. til 10. klasse  

Positiv udvikling i dansk  100 % 

Positiv udvikling i matematik  100 % 

 

Effektmåling  
Effektmålingsdata baserer sig på vejleder samt lærernes vurderinger af eleven indenfor en række 

områder, hver med tre indikatorer. Tabellen viser andelen af elever, der har rykket sig positivt i 

løbet af skoleåret.  Udviklingen baserer sig på tre vurderinger. En startvurdering med 8 elever i 

september og midtvejsvurderingen inkluderede 10 elever i december samt en slutvurdering med 8 

elever i maj. Tabellen inkluderer kun elever, der er vurderet minimum to gange og viser derved 

udvikling. Det gælder 9 elever. Andelen af elever, der rykker et helt trin er inkluderet blandt de 

elever, der har lavet et lille ryk.  
                                                           

 

14 Enkelte elever kommer fra et. 10. klasse tilbud og har derfor også tidligere taget 10. klasses afsluttende prøver. 
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Målepunkt Lille ryk  

Rykket opad på et eller 

flere underspørgsmål 

indenfor målepunktet. 

Helt trin 

Rykket et trin eller derover 

opad på svarskalaen, når der 

kigges samlet på målepunktet. 

Motivation 11 % 0 % 

Ansvarlighed 0 % 0 % 

Samarbejdsevner 0 % 0 % 

Relationsevner 22 % 11 % 

Motivation for fysiske aktiviteter 11 % 0 % 

Tolerance 33 % 22 % 
 

Andelen af elever, der har rykket sig et lille ryk på et eller flere områder 56 % 

Andelen af elever, der har rykket et helt trin på et eller flere områder 22 % 

 

På 10. Puls arbejdes der med individuelle målsætninger for elevernes udvikling i den tid, de er på 

10. Puls.  

Andelen af elever, der har rykket sig positivt på en eller flere af deres individuelle 

målsætninger. 
33 % 

 

Uddannelsesparathedsvurdering 
Tabellen nedenfor viser den endelige uddannelsesparathedsvurdering (UPV) af eleverne lavet af 

skolens vejleder. Uddannelsesparathedsvurderingerne fortæller, hvorvidt eleverne er blevet vurde-

ret uddannelsesparate til den eller de ungdomsuddannelser, de ønsker at blive vurderet til (gymna-

siale uddannelser, erhvervsuddannelser eller begge)15. Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 

13 elever. Der er lavet uddannelsesparathedsvurderinger på alle elever.  
 

Uddannelsesparat til de(n) ungdomsuddannelse(r) eleven ønsker 54 % 

Uddannelsesparat til nogle af de ungdomsuddannelser eleven ønsker 8 %  

Ikke uddannelsesparat til de(n) ungdomsuddannelse(r) eleven ønsker 38 % 
 

 

 
 

  

                                                           

 

15 Det er ikke muligt at opgøre anden af elever, der er blevet vurderet parat til henholdsvis gymnasiale og erhvervsud-
dannelser, da oplysningerne fra 10. Puls ikke ligger separat i fagsystemet, men sammen med Dagkursus. 
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Skoleårsrapport for Nye Veje 2017-18 
Indeværende rapport samler op på relevant data om skolens elever fremkommet henover skole-

året 2017-18. Rapporten indeholder data om belægning, elevflow, elevkarakteristik, fremmøde, 

elevtrivsel samt effektmåling. 

 

Rapporten trækker datamateriale fra forskellige systemer og på forskellige tidspunkter henover 

skoleåret. Antallet af elever, der er inkluderet i datamaterialet er derfor varierende alt efter, hvil-

ket system data er hentet fra.   

 

Belægningstal 
Data i nedenstående tabel viser belægningstallet (indskrevne elever) per måned for skoleåret 2017-

18. Data er trukket i KMDelev og trækkes pr. den 5. i hver måned16. 

 
Kapacitet: 46 Belægning Dækningsgrad 

August 29 63 % 

September 32 70 % 

Oktober 37 80 % 

November 38 83 % 

December 42 91 % 

Januar 43 93 % 

Februar 42 91 % 

Marts 44 96 % 

April 47 102 % 

Maj 50 109 % 

Juni 41 89 % 

Juli 42 91 % 

Gennemsnit for skoleåret 41 88 % 

 

Elevflow 
Nedenstående tabeller viser elevflow som ind- og udmeldte elever fra 6.09.2017-1.6.2018.  Det vil 

altså sige de elever, der er ind-og udmeldt efter 5.9.2017 og inden skoleårets afslutning. Data om 

ind- og udmeldelser er trukket fra KMD elev og placering er hentet frem i UnoUng. Data trækkes 

igennem skoleåret i fire intervaller, nedenstående opgørelse er en opsummering heraf. 

 
Udmeldte 61 

KKU - Heltid 7 

9. klasse 1 

Erhvervsuddannelser 3 

Gymnasiale uddannelser 1 

EGU 2 

KUU 1 

STU 1 

Produktionsskole 4 

VUC 2 

                                                           

 

16 Belægningstallet inkluderer også udenbys elever. Der har gået 1 udenbys elev på Nye Veje i skoleåret 2017-18. 
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Højskole 1 

U-turn 1 

Øvrige uddannelser og kurser 2 

Arbejde - fuld tid 1 

Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven 4 

Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 14 

Ingen data om videre placering  14 

Ingen kommunal data (Udenbys elev) 2 

Indmeldt fra 66 

KKU - Heltid 5 

KKU 10. klasse 2 

EUD10 6 

10. klasse, anden 3 

9. klasse 10 

Efterskole 3 

Intern skole på socialpædagogisk opholdssted 1 

Erhvervsuddannelser 4 

Gymnasiale uddannelser 3 

KUU 1 

Ungdomsuddannelse i udlandet 1 

Produktionsskole 6 

VUC 2 

Spydspidsen 1 

Arbejde - fuld tid 1 

Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven 1 

Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 15 

Sygdom 1 

 

 

Elevkarakteristik   
Tabellen nedenfor viser elevkarakteristik indenfor en række forskellige parametre, der kan have 

betydning i en skolesammenhæng. Data baserer sig på vejledernes indmeldelsessamtaler med ele-

ver, forældre, kontaktperson mv. og de oplysninger, de selv har givet og som herefter registres i 

ungdomsskolens interne elevdatasystem. Der er ikke indhentet data fra eksterne parter. Tabellen 

inkluderer 110 elever ved løbende optag og er trukket d. 1. juni 2018. 

 

Andel elever, der har en kontaktperson  35 % 

Andel elever, der er udeboende i institutionel sammenhæng 14 % 

Andelen af elever, der har en diagnose 40 % 

Andelen af elever, der er ordblinde 10 % 

Andelen af elever, der har indlæringsmæssige vanskeligheder 8 % 

Andel elever, der kommer fra en specialskole, et specialtilbud eller enkeltmandsun-

dervisning 

30 % 

Andel elever, der har modtaget specialundervisning 42 % 

Andel elever, der har haft minimum 3 skoleskift i løbet af grundskolen  51 % 

Andel elever, der har haft perioder uden reel skolegang 
(gennemsnitligt antal måneder uden reel skolegang) 

69 % 
8 mdr. 

Andel elever med et kendt forbrug af rusmidler 18 % 
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Andel elever, hvor der er kendskab til begået kriminalitet 20 % 

Andel elever uden FP9 eller FP10 i dansk 39 % 

Andel elever uden FP9 eller FP10 i matematik 44 % 

 

Fremmøde 
Nedenstående oversigt viser det gennemsnitlige fremmøde blandt eleverne skoleåret igennem 

samt andelen af elever, der har et fremmøde på 90 % eller derover. Data er trukket fra KMDelev 

og inkluderer 109 elever. Fremmøde modregnes alle former for fravær og er opgjort pr 1. juli. 

 

Gennemsnitlig fremmødeprocent blandt eleverne 84 % 

Andelen af elever med fremmødeprocent på 90 eller derover 37 % 

 

Elevtrivsel 
Nedenstående tabel viser udvalgte spørgsmål fra elevtrivselsmålingen. Målingen er gennemført i fe-

bruar - april 2018. Elevtrivselsmålingen gennemføreres hvert år af Børne- og Ungdomsforvaltnin-

gen og ungdomsskolen og måler elevernes trivsel i de skoletilbud, de går i. Målingen inkluderer 22 

elever og har en besvarelsesprocent17 på 50 %.  

 

 Meget tit Tit En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Er du glad for din skole? 27 % 41 % 23 % 5 % 5 % 

 Tilfreds Delvist 

tilfreds  

Utilfreds 

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

 Altid For det 

meste 

En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 36 % 23 % 27 % 5 % 9 % 

 Meget tit Tit En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Er du blevet mobbet på din nuværende 

skole i dette skoleår? 

9 % 5 % 9 % 5 % 73 % 

 Ja Nej 

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

vold? 

0 % 100 % 

 

Effektmåling  
Effektmålingsdata baserer sig på vejleder samt lærernes vurderinger af eleven indenfor en række 

områder, hver med tre indikatorer. Tabellen viser andelen af elever, der har rykket sig positivt i 

løbet af skoleåret.  Udviklingen baserer sig på tre vurderinger. En startvurdering med 19 elever i 
september og midtvejsvurderingen inkluderede 11 elever i december samt en slutvurdering med 

10 elever i maj. Tabellen inkluderer kun elever, der er vurderet minimum to gange og viser derved 

udvikling. Det gælder 14 elever. Andelen af elever, der rykker et helt trin er inkluderet blandt de 

elever, der har lavet et lille ryk.  

                                                           

 

17 Besvarelsesprocenten er udregnet på baggrund af indskrevne elever pr. 1.03.2018. Elevtrivselsundersøgelsen løb i 
perioden 26. februar til 6. april 2018. 
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Målepunkt Lille ryk  

Rykket opad på et eller 

flere underspørgsmål 

indenfor målepunktet. 

Helt trin 

Rykket et trin eller derover 

opad på svarskalaen, når der 

kigges samlet på målepunktet. 

Bevidsthed om egne styrker og ud-

fordringer 

43 % 36 % 

Motivation 36 % 15 % 

Selvstændighed 46 % 36 % 

Ansvarlighed 43 % 25 % 

Relationsevner 42 % 20 % 

Situationsfornemmelse 64 % 38 % 
 

Andelen af elever, der har rykket sig et lille ryk på et eller flere områder 79 % 

Andelen af elever, der har rykket et helt trin på et eller flere områder 50 % 

 

På Nye Veje arbejdes der med individuelle målsætninger for elevernes udvikling i den tid de er på 

Nye Veje.  

Andelen af elever, der har rykket sig positivt på en eller flere af deres individuelle mål-

sætninger. 
50 % 
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Skoleårsrapport for Ungdomsskolen i Hindegade 2017-18 
Indeværende rapport samler op på relevant data om skolens elever fremkommet henover skole-

året 2017-18. Rapporten indeholder data om belægning, elevflow, elevkarakteristik, fremmøde, 

elevtrivsel, karakterer, effektmåling samt UPV. 

 

Rapporten trækker datamateriale fra forskellige systemer og på forskellige tidspunkter henover 

skoleåret. Antallet af elever, der er inkluderet i datamaterialet er derfor varierende alt efter, hvil-

ket system data er hentet fra.   

 

Belægningstal 
Data i nedenstående tabel viser belægningstallet (indskrevne elever) per måned for skoleåret 2017-

18. Data er trukket i KMDelev og trækkes pr. den 5. i hver måned18. 

 
Kapacitet: 132 Belægning Dækningsgrad 

August 104 79 % 

September 108 82 % 

Oktober 115 87 % 

November 118 89 % 

December 114 87 % 

Januar 116 88 % 

Februar 126 95 % 

Marts 140 106 % 

April 134 102 % 

Maj 134 102 % 

Juni 138 105 % 

Juli 139 105 % 

Gennemsnit for skoleåret 124 94 % 

 

Elevflow  
Nedenstående tabeller viser elevflow som ind- og udmeldte elever fra 6.9.2017-1.6.2018.  Det vil 

altså sige de elever, der er ind-og udmeldt efter 5.9.2017 og inden skoleårets afslutning. Data om 

ind- og udmeldelser er trukket fra KMD elev og placering er hentet frem i UnoUng. Data trækkes 

igennem skoleåret i fire intervaller, nedenstående opgørelse er en opsummering heraf. 

 

Udmeldte 23 

KKU - Heltid 2 

Produktionsskole 1 

VUC 1 

Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 1 

Ophold i udlandet 1 

Ingen data om videre placering  9 

Ingen kommunal data 8 

Indmeldt fra 38 

                                                           

 

18 Belægningstallet inkluderer også udenbys elever. Der har gået 29 udenbys elev på Ungdomsskolen i Hindegade i 
skoleåret 2017-18. 
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KKU - Heltid 1 

KKU 10. klasse 1 

Modtagerklasse 6 

7. klasse 1 

8. klasse 4 

9. klasse 4 

10. klasse, anden  1 

Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 8 

Behandles af lokalcenter 1 

Offentlig forsørgelse  1 

Ingen data om tidligere placering  8 

Ingen kommunal data 2 

 

Elevkarakteristik   
Tabellen nedenfor viser elevkarakteristik indenfor en række forskellige parametre, der kan have 

betydning i en skolesammenhæng. Data baserer sig på vejledernes indmeldelsessamtaler med ele-

ver, forældre, kontaktperson mv. og de oplysninger, de selv har givet og som herefter registres i 

ungdomsskolens interne elevdatasystem. Der er ikke indhentet data fra eksterne parter. Tabellen 

inkluderer 158 elever ved løbende optag og er trukket d. 1. juni 2018. 
 

Andel elever, der har en kontaktperson  18 % 

Andel elever, der er udeboende i institutionel sammenhæng 8 % 

Andel af elever, der har en diagnose 10 % 

Andelen af elever, der er ordblinde 3 % 

Andelen af elever, der har indlæringsmæssige vanskeligheder 3 % 

Elevernes ankomst til Danmark 

• Familie sammenføring 

• Som Flygtning 

• Som EU/EUS borger 

• Eleven er født i Danmark 

• Andet 

 

48 % 

16 % 

20 % 

13 % 

3 %  

Andelen af elever, der ikke tidligere har modtaget undervisning i Danmark  34 % 

Andel elever, der kun delvist eller slet ikke kan læse og skrive på modersmålet/nati-

onalsproget 

10 % 

Andel elever, der kun delvist eller slet ikke kan læse og skrive det latinske alfabet 6 % 

Andel elever, der har haft perioder uden reel skolegang 
(gennemsnitligt antal måneder uden reel skolegang) 

46 % 
12 mdr. 

 

Fremmøde 
Nedenstående oversigt viser det gennemsnitlige fremmøde blandt eleverne skoleåret igennem 

samt andelen af elever, der har et fremmøde på 90 % eller derover. Data er trukket fra KMDelev 

og inkluderer 169 elever. Fremmøde modregnes alle former for fravær og er opgjort pr 1. juli. 

 

Gennemsnitlig fremmødeprocent blandt eleverne 82 % 

Andelen af elever med fremmødeprocent på 90 eller derover 34 % 
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Elevtrivsel 
Nedenstående tabel viser besvarelser af udvalgte spørgsmål fra elevtrivselsmålingen. Målingen er 

gennemført i februar - april 2018. Elevtrivselsmålingen gennemføreres hvert år af Børne- og Ung-

domsforvaltningen og ungdomsskolen og måler elevernes trivsel i de skoletilbud, de går i. Målingen 

inkluderer 69 elever og har en besvarelsesprocent19 på 50 %.  

 

 Meget tit Tit En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Er du glad for din skole? 29 % 41 % 20 % 6 % 4 % 

 Tilfreds Delvist 

tilfreds  

Utilfreds 

Hvor tilfreds er du alt i alt med undervisningen? 59 % 38 % 2 % 

 Altid For det 

meste 

En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 45 % 32 % 14 % 1 % 7 % 

 Meget tit Tit En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Er du blevet mobbet på din nuværende 

skole i dette skoleår? 

1 % 4 % 12 % 14 % 68 % 

 Ja Nej 

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

vold? 

10 % 90 % 

 

Prøvekarakter 
Tabellen nedenfor viser gennemsnittet for elevernes prøvekarakterer i henholdsvist dansk og ma-

tematik samt andelen af elever, der har et gennemsnit på minimum 02 i begge fag. Inkluderer kun 

elever fra E01, da de andre ikke er prøveforberedende.   

 

Dansk, gennemsnit (13 elever med prøve) 3,8 

Matematik, gennemsnit (13 elever med prøve) 6,0 

Andel elever med minimum 02 i begge fag (13 elever med prøve i begge fag) 69 % 

 

 

Effektmåling  
Effektmålingsdata baserer sig på vejleder samt lærernes vurderinger af eleven indenfor en række 

områder, hver med tre indikatorer. Tabellen viser andelen af elever, der har rykket sig positivt i 

løbet af skoleåret.  Udviklingen baserer sig på tre vurderinger. En startvurdering med 102 elever i 

september, en midtvejsvurdering med 107 elever i januar samt en slutvurdering med 72 elever i 

maj. Tabellen inkluderer kun elever, der er vurderet minimum to gange og viser derved udvikling. 

Det gælder 80 elever. Andelen af elever, der rykker et helt trin er inkluderet blandt de elever, der 

har lavet et lille ryk.  

 

 

                                                           

 

19 Besvarelsesprocenten er udregnet på baggrund af indskrevne elever pr. 1.03.2018. Elevtrivselsundersøgelsen løb i 
perioden 26. februar til 6. april 2018. 
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Målepunkt Lille ryk  

Rykket opad på et eller 

flere underspørgsmål 

indenfor målepunktet. 

Helt trin 

Rykket et trin eller derover 

opad på svarskalaen, når der 

kigges samlet på målepunktet. 

Bevidsthed om egne styrker og ud-

fordringer 

57 % 41 % 

Motivation 64 % 41 % 

Selvstændighed 61 % 39 % 

Ansvarlighed 57 % 37 % 

Samarbejdsevner 67 % 47 % 

Studieteknik  68 % 43 % 

Funktionelle sproglige kompetencer  64 % 39 % 
 

Andelen af elever, der har rykket sig et lille ryk på et eller flere områder 90 % 

Andelen af elever, der har rykket et helt trin på et eller flere områder 71 % 

 

Uddannelsesparathedsvurdering 
Tabellen nedenfor viser den endelige uddannelsesparathedsvurdering (UPV) af eleverne lavet af 

skolens vejleder. Uddannelsesparathedsvurderingerne fortæller, hvorvidt eleverne er blevet vurde-
ret uddannelsesparate til den eller de ungdomsuddannelser, de ønsker at blive vurderet til (gymna-

siale uddannelser, erhvervsuddannelser eller begge)20. Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 

13 elever. Der er lavet uddannelsesparathedsvurderinger på alle elever. Inkluderer kun elever fra 

E01, da de andre ikke uddannelsesparathedsvurderes.   
 

Uddannelsesparat til de(n) ungdomsuddannelse(r) eleven ønsker 85 % 

Uddannelsesparat til nogle af de ungdomsuddannelser eleven ønsker 8 %  

Ikke uddannelsesparat til de(n) ungdomsuddannelse(r) eleven ønsker 8 % 
 

 
 

 

                                                           

 

20 Det er ikke muligt at opgøre andelen af elever, der er blevet vurderet parat til henholdsvis gymnasiale og erhvervs-
uddannelser, da oplysningerne fra Ungdomsskolen i Hindegade ikke ligger separat i fagsystemet, men sammen med 
Spydsspidsen og U-turn samt enkeltfagselever. 



 

 

 

 

Skoleårsrapporter  

10.klasse 2017-18 
 

Københavns kommunes ungdomsskole 
                            

  



 

2 

 

 

 

Udvikling i elevtal 

Nedenstående tabel viser elevtal i de tre 10. klasse-afdelinger, hver for sig og totalt henover de 

sidste tre år. Elevtallet er opgjort som indskrevne elever pr. den 5. september (tælledagen). Data 

er trukket fra Acces-databasen1. 

 

Skoleår Elevtal 2015-2016 Elevtal 2016-2017 Elevtal 2017-2018 

10. Vest 119 106 107 

Amager 10 106 111 112 

Ø10 120 115 116 

Total 345 332 335 

 

 

De følgende skoleårsrapporter samler op på relevant data om skolernes elever fremkommet 

henover skoleåret. Rapporten indeholder data om elevflow, fremmøde, elevtrivsel, karakterer, 

niveauudvikling, samt uddannelsesparathedsvurdering. 

 

Rapporterne trækker datamateriale fra forskellige systemer og på forskellige tidspunkter hen over 

skoleåret. Antallet af elever der er inkluderet i datamaterialet er derfor varierende alt efter, hvilket 

system data er hentet fra og hvornår data er trukket.   

 

På de næste sider følger skoleårsrapporterne for de enkelte 10.klasse-afdelinger i ungdomsskolen. 

Data er opgjort på skoleniveau. 

 

 

Indhold 

 

10. Vest      side 3 

 

Amager 10      side 7 
 

Ø10      side 11 

 

  

                                                           

 

1 Der kan være variation på enkelte elever på de enkelte skoletilbud fra de 5.9.2017 tal der er trukket fra KMDelev. Det 
skyldes, at data fra acces trækkes over i KMDelev og der kan derfor være elever der ikke er blevet indskrevet eller 
udmeldt mellem de to tæk fra de to databaser selvom de er lavet samme dag 
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10. Vest, Skoleårsrapport 2017-18 
Indeværende rapport samler op på relevant data om skolens elever fremkommet henover 

skoleåret 2017-18. Rapporten indeholder data om elevflow, fremmøde, elevtrivsel, karakterer, 

niveauudvikling samt UPV. 

 
Rapporten trækker på datamateriale trukket fra forskellige systemer og på forskellige tidspunkter 

henover skoleåret. Antallet af elever der er inkluderet i datamaterialet er derfor varierende alt 

efter, hvilket system data er hentet fra.   

 

Elevflow 
Nedenstående tabeller viser elevflow som ind- og udmeldte elever fra 6.9.2017-1.6.2018.  Det vil 

altså sige de elever, der er ind-og udmeldt efter tælledagen 5.9.2017 og inden skoleårets afslutning. 

Data er trukket fra KMDelev, og deres placering før og efter er slået op i UnoUng i løbet af 

skoleåret. Data om ind-og udmeldte elever og deres placering trækkes fire gange i løbet af 

skoleåret. Nedenstående tabel samler op på disse fire trækninger. 

 

Udmeldt til 16 

Intern (KKU 10. klasse) 2 

KKU - Heltid 4 

EUD10 1 

Produktionsskole 1 

VUC 1 

Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 2 

Arbejde - fuld tid 1 

Orlov 1 

Foranstaltning på fuld til efter serviceloven 1 

Ingen kommunal data (Udenbys elev) 2 

Indmeldt fra 11 

Intern (KKU 10. klasse) 1 

EUD10 4 

Efterskole 2 

Erhvervsuddannelser 1 

Gymnasiale uddannelser 3 
 

’Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU’ dækker over en række forskellige 

aktiviteter fx arbejde - ikke fuld tid, eneundervisning eller i proces med at finde skoletilbud. 

Eleverne er kun kategoriseret herunder, hvis der ikke er data om andre efterfølgende eller 

tidligere aktiviteter eller hvis eleverne har været i gang med ’Andre udviklende og forberedende 

aktiviteter aftalt med UU’ i en måned eller derover. 

'Ingen data om videre placering' betyder ikke nødvendigvis at eleven ikke er kommet i gang med 

noget nyt, men kan også skyldes at dette endnu ikke er registreret af vejlederne i UnoUng. 
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Fremmøde 
Data er trukket fra E-protokol og inkluderer 138 elever. Samtlige elever indskrevet i løbet af 

skoleåret er inkluderet. Fremmøde modregnes alle former for fravær og er opgjort ved skoleårets 

afslutning. 

 

Gennemsnitlig fremmødeprocent blandt eleverne:  86 % 

Andel med fremmøde på 90 % eller derover: 51 % 

 

Elevtrivsel 

Nedenstående tabel viser besvarelser på udvalgte spørgsmål fra elevtrivselsmålingen. Målingen er 

gennemført i februar - april 2018. Elevtrivselsmålingen gennemføreres hvert år af Børne- og 

Ungdomsforvaltningen og ungdomsskolen og måler elevernes trivsel i de skoletilbud, de går i. 

Målingen inkluderer 54 elever og har en besvarelsesprocent2 på 55 %.  

 

 Meget tit Tit En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Er du glad for din skole? 43 % 24 % 26 % 7 % 0 % 

 Tilfreds Delvist 

tilfreds  

Utilfred

s 

Hvor tilfreds er du alt i alt med undervisningen? 56 % 39 % 6 % 

 Altid For det 

meste 

En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 46 % 37 % 13 % 2 % 2 % 

 Meget tit Tit En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Er du blevet mobbet på din 

nuværende skole i dette skoleår? 

2 % 0 % 4 % 13 % 81 % 

 Ja Nej 

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

vold? 

6 % 94 % 

 

Karakterer 

Nedenstående tabel viser elevernes karaktergennemsnit for de afsluttende prøver i dansk og 

matematik. Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 99 elever. Der er prøvekarakterer på 

samtlige elever. 

 

  Verdensklassen 10.M, H01, 

H02, H03 

Total 

Gennemsnit – Dansk FP10 3,0 6,1 5,5 

Gennemsnit – Matematik FP10 4,5 5,2 5,0 

Andel elever med gennemsnitskarakter 02 eller over i 

dansk og matematik 

70 % 91 % 79 % 

 

                                                           

 

2 Besvarelsesprocenten er udregnet på baggrund af indskrevne elever pr. 5.03.2018. Elevtrivselsundersøgelsen løb i 
perioden 26. februar til 6. april 2018. 
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Niveauudvikling fra 9. til 10. klasse 

Nedenstående tabel viser andelen af elever, der har en positiv udviklingen i karakter-niveau fra 9. 

til 10. klasse. Udviklingen er udregnet ved sammenligning af karaktergennemsnittet fra de 

afsluttende prøver i 9. og 10. klasse i dansk og matematik. Udviklingen regnes som positiv, hvis 

karakteren fastholdes eller stiger fra 9. til 10. klasse. Prøverne i 9. og 10. klasse er ikke identiske, 

og sammenligningen og udviklingen skal derfor læses med forbehold. 

  

Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 99 elever. Der er prøvekarakterer fra begge skoleår på 

71 elever i dansk og 69 elever i matematik. Manglende data på de resterende elever kan dels 

skyldes, at der ikke er kommunal data på elever, der kommer fra folkeskoler i andre kommuner 

eller fra privatskoler, og dels, at en del af eleverne ikke har aflagt prøve i 9. klasse. 

 

  Verdensklassen 10.M, H01, 

H02, H03 

Total 

Positiv niveauudvikling i dansk fra 9. til 10. klasse  10 % 39 % 35 % 

Positiv niveauudvikling i matematik fra 9. til 10. klasse 25 % 31 % 30 % 

 

 

UPV 

Tabellen nedenfor viser uddannelsesparathedsvurderinger af eleverne lavet af skolens tilknyttede 

UU vejleder. Uddannelsesparathedsvurderingerne fortæller, hvorvidt eleverne er blevet vurderet 

uddannelsesparate til den eller de ungdomsuddannelser, de ønsker at blive vurderet til (gymnasiale 

uddannelser, erhvervsuddannelser eller begge). Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 99 

elever.   

 

  Verdensklassen 10.M, H01, 

H02, H03 

Total 

Uddannelsesparat til de(n) ungdomsuddannelse(r) 

eleven ønsker 

40 % 87 % 

 

78 % 

Uddannelsesparat til nogle af de ungdomsuddannelser 

eleven ønsker 

10 % 6 % 7 % 

Ikke uddannelsesparat til de(n) ungdomsuddannelse(r) 

eleven ønsker 

50 % 6 % 15 % 

 

I alt er 66 % af elever blevet vurderet parate til gymnasiale uddannelser, og 30 % af eleverne er 

blevet vurderet parate til en erhvervsuddannelse.  
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Amager 10, Skoleårsrapport 2017-18 
Indeværende rapport samler op på relevant data om skolens elever fremkommet henover 

skoleåret 2017-18. Rapporten indeholder data om elevflow, fremmøde, elevtrivsel, karakterer, 

niveauudvikling samt UPV. 

 

Rapporten trækker på datamateriale trukket fra forskellige systemer og på forskellige tidspunkter 

henover skoleåret. Antallet af elever der er inkluderet i datamaterialet er derfor varierende alt 

efter, hvilket system data er hentet fra.   

 

Elevflow 
Nedenstående tabeller viser elevflow som ind- og udmeldte elever fra 6.9.2017-1.6.2018.  Det vil 

altså sige de elever, der er ind-og udmeldt efter tælledagen 5.9.2017 og inden skoleårets afslutning. 

Data er trukket fra KMDelev, og deres placering før og efter er slået op i UnoUng i løbet af 

skoleåret. Data om ind-og udmeldte elever og deres placering trækkes fire gange i løbet af 

skoleåret. Nedenstående tabel samler op på disse fire trækninger. 

Udmeldt til 38 

Intern (KKU 10. klasse) 2 

KKU - Heltid 4 

EUD10 6 

10. klasse, anden 1 

Erhvervsuddannelser 2 

Produktionsskole 1 

VUC 1 

Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 6 

Arbejde - fuld tid 3 

Sygdom 1 

Ingen data om videre placering 6 

Ingen kommunal data (Udenbys elev) 5 

Indmeldt fra 14 

Intern (KKU 10. klasse) 3 

KKU - Heltid 1 

EUD10 1 

10. klasse, anden 1 

Efterskole 2 

Erhvervsuddannelser 1 

Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 2 

Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven 1 

Ingen data om tidligere placering  1 

Ingen kommunal data (Udenbys elev) 1 
 

’Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU’ dækker over en række forskellige 

aktiviteter fx arbejde - ikke fuld tid, eneundervisning eller i proces med at finde skoletilbud. 

Eleverne er kun kategoriseret herunder, hvis der ikke er data om andre efterfølgende eller 

tidligere aktiviteter eller hvis eleverne har været i gang med ’Andre udviklende og forberedende 

aktiviteter aftalt med UU’ i en måned eller derover. 

'10. klassen, anden' dækker over andre typer af 10. klasser. For eksempel 10. klasse på en privatskole eller 

10. klasse i en anden kommune. 
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'Ingen data om videre placering' betyder ikke nødvendigvis at eleven ikke er kommet i gang med 

noget nyt, men kan også skyldes at dette endnu ikke er registreret af vejlederne i UnoUng. 

 

Fremmøde 
Data er trukket fra E-protokol og inkluderer 137 elever. Samtlige elever indskrevet i løbet af 

skoleåret er inkluderet. Fremmøde modregnes alle former for fravær og er opgjort ved skoleårets 

afslutning. 

 

Gennemsnitlig fremmødeprocent blandt eleverne:  77 % 

Andel med fremmøde på 90 % eller derover: 25 % 

 

Elevtrivsel 

Nedenstående tabel viser besvarelser på udvalgte spørgsmål fra elevtrivselsmålingen. Målingen er 

gennemført i februar - april 2018. Elevtrivselsmålingen gennemføreres hvert år af Børne- og 

Ungdomsforvaltningen og Københavns Kommunes Ungdomsskole og måler elevernes trivsel i de 

skoletilbud, de går i. Målingen inkluderer 46 elever og har en besvarelsesprocent3 på 52 %.  

 

 Meget tit Tit En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Er du glad for din skole? 11 % 61 % 26 % 2 % 0 % 

 Tilfreds Delvist 

tilfreds  

Utilfred

s 

Hvor tilfreds er du alt i alt med undervisningen? 48 % 48 % 4 % 

 Altid For det 
meste 

En gang i 
mellem 

Sjældent  Aldrig 

Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 28 % 54 % 13 % 4 % 0 % 

 Meget tit Tit En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Er du blevet mobbet på din 

nuværende skole i dette skoleår? 

0 % 0 % 9 % 17 % 74 % 

 Ja Nej 

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

vold? 

13 % 87 % 

 

Karakterer 

Nedenstående tabel viser elevernes karaktergennemsnit for de afsluttende prøver i dansk og 

matematik. Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 83 elever. Der er prøvekarakterer på 

samtlige elever. 

 

 Total 

Gennemsnit – Dansk FP10 4,8 

Gennemsnit – Matematik FP10 5,0 

Andel elever med gennemsnitskarakter 02 eller over i dansk og matematik 84 % 

                                                           

 

3 Besvarelsesprocenten er udregnet på baggrund af indskrevne elever pr. 5.03.2018. Elevtrivselsundersøgelsen løb i 
perioden 26. februar til 6. april 2018. 
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Niveauudvikling fra 9. til 10. klasse 
Nedenstående tabel viser andelen af elever, der har en positiv udvikling i karakter-niveau fra 9. til 

10. klasse. Udviklingen er udregnet ved sammenligning af karaktergennemsnittet fra de afsluttende 

prøver i 9. og 10. klasse i dansk og matematik. Udviklingen regnes som positiv, hvis karakteren 

fastholdes eller stiger fra 9. til 10. klasse. Prøverne i 9. og 10. klasse er ikke identiske og 

sammenligningen og udviklingen skal derfor læses med forbehold herfor. 

  

Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 83 elever. Der er prøvekarakterer fra begge skoleår på 
60 elever i dansk og 60 elever i matematik. Manglende data på de resterende elever kan dels 

skyldes, at der ikke er kommunalt data på elever, der kommer fra folkeskoler i andre kommuner 

eller fra privatskoler, og dels, at en del af eleverne ikke har aflagt prøve i 9. klasse. 

 

 Total 

Positiv niveauudvikling i dansk fra 9. til 10. klasse  45 % 

Positiv niveauudvikling i matematik fra 9. til 10. klasse 42 % 

 

UPV 

Tabellen nedenfor viser uddannelsesparathedsvurderinger af eleverne lavet af skolens tilknyttede 

UU vejleder. Uddannelsesparathedsvurderingerne fortæller, hvorvidt eleverne er blevet vurderet 

uddannelsesparate til den eller de ungdomsuddannelser, de ønsker at blive vurderet til (gymnasiale 

uddannelser, erhvervsuddannelser eller begge). Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 

vurderinger på 784 elever.   

 

 Total 

Uddannelsesparat til de(n) ungdomsuddannelse(r) eleven ønsker 67 % 

Uddannelsesparat til nogle af de ungdomsuddannelser eleven ønsker 17 % 

Ikke uddannelsesparat til de(n) ungdomsuddannelse(r) eleven ønsker 9 % 

Andet – Indstillet til eller søger andre ungdomsuddannelser 8 % 

 

I alt er 51 % af elever blevet vurderet parate til gymnasiale uddannelser, og 58 % af eleverne er 

blevet vurderet parate til en erhvervsuddannelse. 
 

  

                                                           

 

4 Udover de 78 elever er der fem elever, der ikke er blevet vurderet 
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Ø10, Skoleårsrapport 2017-18 
Indeværende rapport samler op på relevant data om skolens elever fremkommet henover 

skoleåret 2017-18. Rapporten indeholder data om elevflow, fremmøde, elevtrivsel, karakterer, 

niveauudvikling samt UPV. 

 
Rapporten trækker på datamateriale trukket fra forskellige systemer og på forskellige tidspunkter 

henover skoleåret. Antallet af elever der er inkluderet i datamaterialet er derfor varierende alt 

efter, hvilket system data er hentet fra.   

 

Elevflow 
Nedenstående tabeller viser elevflow som ind- og udmeldte elever fra 6.9.2017-1.6.2018.  Det vil 

altså sige de elever, der er ind-og udmeldt efter tælledagen 5.9.2017 og inden skoleårets afslutning. 

Data er trukket fra KMDelev, og deres placering før og efter er slået op i UnoUng i løbet af 

skoleåret. Data om ind-og udmeldte elever og deres placering trækkes fire gange i løbet af 

skoleåret. Nedenstående tabel samler op på disse fire trækninger.  

 

Udmeldt til 25 

Intern (KKU 10. klasse) 3 

KKU - Heltid 2 

Erhvervsuddannelse 1 

Produktionsskole 2 

Spydspidsen 1 

Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 6 

Arbejde - fuld tid 1 

Ingen data om videre placering 4 

Ingen kommunal data (Udenbys elev) 5 

Indmeldt fra 14 

Intern (KKU 10. klasse) 7 

EUD10 2 

Efterskole 3 

Erhvervsuddannelser 1 

Gymnasiale uddannelser 1 
 

’Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU’ dækker over en række forskellige 

aktiviteter fx arbejde - ikke fuld tid, eneundervisning eller i proces med at finde skoletilbud. 

Eleverne er kun kategoriseret herunder, hvis der ikke er data om andre efterfølgende eller 

tidligere aktiviteter eller hvis eleverne har været i gang med ’Andre udviklende og forberedende 

aktiviteter aftalt med UU’ i en måned eller derover. 

'Ingen data om videre placering' betyder ikke nødvendigvis at eleven ikke er kommet i gang med 

noget nyt, men kan også skyldes at dette endnu ikke er registreret af vejlederne i UnoUng. 
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Fremmøde 
Data er trukket fra E-protokol og inkluderer 143 elever. Samtlige elever indskrevet i løbet af 

skoleåret er inkluderet. Fremmøde modregnes alle former for fravær og er opgjort ved skoleårets 

afslutning. 

 

Gennemsnitlig fremmødeprocent blandt eleverne:  76 % 

Andel med fremmøde på 90 % eller derover: 22 % 

 

Elevtrivsel 

Nedenstående tabel viser besvarelser på udvalgte spørgsmål fra elevtrivselsmålingen. Målingen er 

gennemført i februar - april 2018. Elevtrivselsmålingen gennemføreres hvert år af Børne- og 

Ungdomsforvaltningen og Københavns Kommunes Ungdomsskole og måler elevernes trivsel i de 

skoletilbud, de går i. Målingen inkluderer 84 elever og har en besvarelsesprocent5 på 78 %.  

 

 Meget tit Tit En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Er du glad for din skole? 17 % 43 % 31 % 4 % 6 % 

 Tilfreds Delvist 

tilfreds  

Utilfred

s 

Hvor tilfreds er du alt i alt med undervisningen? 51 % 39 % 10 % 

 Altid For det 

meste 

En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 31 % 49 % 13 % 5 % 2 % 

 Meget tit Tit En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Er du blevet mobbet på din 

nuværende skole i dette skoleår? 

2 % 0 % 10 % 10 % 79 % 

 Ja Nej 

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

vold? 

13 % 87 % 

 

Karakterer 

Nedenstående tabel viser elevernes karaktergennemsnit for de afsluttende prøver i dansk og 

matematik. Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 104 elever. Der er prøvekarakterer på 

samtlige elever. 

 

 Total 

Gennemsnit – Dansk FP10 4,8 

Gennemsnit – Matematik FP10 3,8 

Andel elever med gennemsnitskarakter 02 eller over i dansk og matematik 80 % 

 

Niveauudvikling fra 9. til 10. klasse 
Nedenstående tabel viser andelen af elever, der har en positiv udvikling i karakter-niveau fra 9. til 

10. klasse. Udviklingen er udregnet ved sammenligning af karaktergennemsnittet fra de afsluttende 

                                                           

 

5 Besvarelsesprocenten er udregnet på baggrund af indskrevne elever pr. 5.03.2018. Elevtrivselsundersøgelsen løb i 
perioden 26. februar til 6. april 2018. 



 

11 

 

prøver i 9. og 10. klasse i dansk og matematik. Udviklingen regnes som positiv, hvis karakteren 

fastholdes eller stiger fra 9. til 10. klasse. Prøverne i 9. og 10. klasse er ikke identiske, og 

sammenligningen og udviklingen skal derfor læses med forbehold. 

  

Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 104 elever. Der er prøvekarakterer fra begge skoleår 

på 84 elever i dansk og 84 elever i matematik. Manglende data på de resterende elever kan dels 

skyldes, at der ikke er kommunalt data på elever, der kommer fra folkeskoler i andre kommuner 

eller fra privatskoler, og dels, at en del af eleverne ikke har aflagt prøve i 9. klasse. 

 

 Total 

Positiv niveauudvikling i dansk fra 9. til 10. klasse  44 % 

Positiv niveauudvikling i matematik fra 9. til 10. klasse 51 % 

 

UPV 

Tabellen nedenfor viser uddannelsesparathedsvurderinger af eleverne lavet af skolens tilknyttede 

UU vejleder. Uddannelsesparathedsvurderingerne fortæller, hvorvidt eleverne er blevet vurderet 

uddannelsesparate til den eller de ungdomsuddannelser, de ønsker at blive vurderet til (gymnasiale 

uddannelser, erhvervsuddannelser eller begge). Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 99 

elever.   

 

 Total 

Uddannelsesparat til de(n) ungdomsuddannelse(r) eleven ønsker 71 % 

Uddannelsesparat til nogle af de ungdomsuddannelser eleven ønsker 16 % 

Ikke uddannelsesparat til de(n) ungdomsuddannelse(r) eleven ønsker 13 % 

 

I alt er 55 % af elever blevet vurderet parate til gymnasialeuddannelser og 83 % af eleverne er 

blevet vurderet parate til en erhvervsuddannelse. 
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1.5    Skoleår
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2.0    Indmeldte elever

2.18 25 + 14 0 14

245272.19 Antal 14-17 årige i kommunen pr. 1. januar

2Side



3.0    Ungdomsskolevirksomhed (Lov om ungdomsskoler §3 stk. 1)

Antal
deltagere

Antal
hold

Arbejds
timer

3.1 Almen undervisning
US-lov §3 stk. 1 nr. 1

3.1.1 Boglige fag,
humanistiske fag & naturfag.
Herunder sprog og lektiehjælp mv.

3.1.2 Kreative, musiske
& håndværksmæssige fag

3.1.3 IT & medier

3.1.4 Samfund, kultur &
menneske

3.1.5 Sport & friluftsliv

Almen i alt

3.2 Prøveforberedende
undervisning
US-lov §3 stk. 1 nr. 2

3.3.1 Specialundervisning
jf. folkeskoleloven

Hvilken undervisning er
specialundervisningen
tilknyttet?

3.4 Undervisning særligt
tilrettelagt for unge
indvandrere i dansk sprog
og danske samfundsforhold

US-lov §3 stk. 1 nr. 4

5608 277 5940,85 956,72

Almenundervisning på de københavnske folkeskoler

3Side

Underv.
timer

Antal
timer

0

Uddannelsesforbundets
overenskomst

Andre
overenskomster

3715 331 6717,75 1341,5 0

1121 72 1224 360,75 0

754 57 409,5 106 0

3029 189 3106,5 2583,75 0

3.1.6 Pædagogiske møder mv. 0 0

86 30 26 0 0

Har ungdomsskolen almen undervisning? x JA NEJ

3.3

Har ungdomsskolen prøveforberedende undervisning?

Har ungdomsskolen specialundervisning jf. folkeskoleloven?

Har ungdomsskolen specialundervisning?

x JA NEJ

JA NEJx

x JA NEJ

14227 926 17399 5349 0

0 0 0 0 0

Specialundervisning
US-lov §3 stk. 1 nr. 3

3.3.2 Specialundervisning 7 1 26 0 0

Har ungdomsskolen særligt tilrettelagt undervisning for unge indvandrere?

x JA NEJ

252 11 8606,35 0 0

3Side

3.3 i alt 7 1 26 0 0



4.0    Ungdomsskolevirksomhed fortsat (Lov om ungdomsskoler §3 stk. 2)

4.2

4Side

Antal
deltagere

Antal
hold

Arbejds
timer

4.1 Undervisning i færdselslære
& knallertkørsel samt
færdselsrelateret førstehjælp

US-lov §3 stk. 2 nr. 1

4.1.1 Undervisning i
færdselslære og knallertkørsel

4.1.2 Undervisning i
færdselsrelateret førstehjælp

109 11 433,5 51

Underv.
timer

Antal
timer

0

Uddannelsesforbundets
overenskomst

Andre
overenskomster

192 24 0 0 0

0 0 0 0 0

Har ungdomsskolen undervisning i færdselslære & knallertkørsel? x JA NEJ

Har ungdomsskolen undervisning i færdselsrelateret førstehjælp? x JA NEJ

4.1.3 Undervisning i færdselslære
 & knallertkørsel samt færdsels-
relateret førstehjælp

Har ungdomsskolen heltidsundervisning? x JA NEJHeltidsundervisning i 8. + 9. kl

US-lov §3 stk. 2 nr. 2 &

Folkeskolelovens §33 stk. 3 58 4 13973,2 0 0

Antal årsværk (excl. administration) i undervisningen 7,7 0

Antal Antal

4.3 Har ungdomsskolen 10. kl. undervisning? x JA NEJ10. kl. undervisning

US-lov §3 stk. 2 nr. 2 & folkeskolelovens §33 stk. 3

245 18 13830,05 0 0

Antal årsværk (excl. administration) i undervisningen? 18,84 0

Antal Antal

260 13 18596,09 0 0

27 0

Antal Antal

0 0 0 0 0

0 0

Antal Antal

Antal årsværk (excl. administration) i undervisningen?

Antal årsværk (excl. administration) i undervisningen?

4.3.1 10. kl. undervisning
US-lov §3 stk. 2 nr. 2

4.3.2 10. kl. undervisning

4.3.3 20-20 forløb

Folkeskoleloven

4.3 i alt 505 31 32426 0 0

4Side

4.1 i alt 301 35 434 51 0

0 0 0 0 0

0 0

Antal Antal

Antal årsværk (excl. administration) i undervisningen?

4.3.4 EUD 10



4.4.6 Praktik
Folkeskolelovens §9 stk. 3

4.0    Ungdomsskolevirksomhed fortsat (Lov om ungdomsskoler §3 stk. 2)

4.4.7 Særlige forløb
Folkeskolelovens §9 stk. 4
eller §33 stk.4

4.4.8 Sociale projekter

4.4.9 Kriminalitetsforebyg-
gelse herunder SSP arbejde

4.4.11 KUU (ikke i brug)

4.4.12 Anfør kort i punktform hvil-
ke aktiviteter, I har gennemført
og for hvilken målgruppe

-

5Side

4.4.1 Beskæftigelsespro-
jekter i samarbejde med
jobcentret

4.4.2 Vejledningsforløb
inkl. uddannelsesparatheds-
forløb i samarbejde med UU Har kommunalbestyrelsen besluttet at ungdomsskolen giver vejledningen ift. heltidsundervisningen?

JA NEJ DELVIST

4.4.3 Brobygningsforløb
ifm. heltidsundervisningen
Kap. 2a Vejledningsloven

4.4.4 EGU-aktiviteter

Er ungdomsskolen hovedleverandør af EGU i kommunen? JA NEJ

Er ungdomsskolen underleverandør af EGU i kommunen? JA NEJ4.4.5 Særlige forløb for 15-17 årige
efter reglerne om pligt til uddannelse,
beskæftigelse mv.

som i overensstemmelse med
ungdomsskolens formål kan indgå i
kommunens samlede ungdomspolitik
US-lov §3 stk. 2 nr.3

4.4 Andre aktiviteter

Antal
deltagere

Antal
hold

Arbejds
timer

0 0 0 0

Underv.
timer

Antal
timer

0

Uddannelsesforbundets
overenskomst

Andre
overenskomster

78 1 3706,42 0 0

0 0 0 0 0

Har ungdomsskolen andre aktiviteter? x JA NEJ

0 0 0 0 0

Vejledningsloven §2a stk. 5

4.4.10 STU

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4.4 i alt 78 5 3779 2909 0

x

x

x

5Side

4.4.12 Øvrige aktiviteter 0 4 72,5 2908,8 0

4.4 Særlige bemærkninger til 4.4
Andre aktiviteter generelt?
(Anfør venligst fagkoden forud
for kommentaren, f.eks. 4.4.10)



4.0    Ungdomsskolevirksomhed fortsat (Lov om ungdomsskoler §3 stk. 2)

6Side

US-lov §3 stk. 2 nr.4

4.5 Undervisning i dansk som
andetsprog for udlændinge
mellem 18-25 år

Antal
deltagere

Antal
hold

Arbejds
timer

0 0 0 0

Underv.
timer

Antal
timer

0

Uddannelsesforbundets
overenskomst

Andre
overenskomster

Har ungdomsskolen undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem 18-25 år?

JA NEJx

14572 968 26057 5349 0

Antal
deltagere

Antal
hold

Arbejds
timer

Underv.
timer

Antal
timer

3. 0 I alt

4. 0 I alt 942 75 50612 2960 0

15514 1043 76669 8309 0Ungdomsskolevirksomhed
i alt (3.0 + 4.0)

6Side

3.0 + 4.0    Ungdomsskolevirksomhed i alt



5.0    Klub & anden fritidsvirksomhed (Lov om ungdomsskoler §3 stk. 3 )

5.0 Pædagogiske møder

5.2 Ungdomsklub

5.3 Seniorklub

Hvor stor en andel af
kommunens klubvirksomhed
ligger i ungdomsskolen?

5.4 Anden fritidsaktivitet

Anfør kort i punktform hvilke
aktiviteter, I har gennemført
og for hvilken målgruppe

I alt (5.0-5.3)

7Side

5.1 Juniorklub

Antal
deltagere

Antal
klubber

Antal
klubtimer

0

0 0 0

Antal
deltagere

0 0

Antal aktiviteter /
arrangementer

Timer
fritid

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

7Side

(kun timelønnede medarbejdere)

Har ungdomsskolen juniorklub? JA NEJx

Har ungdomsskolen ungdomsklub? JA NEJx

Har ungdomsskolen seniorklub? JA NEJx

Har ungdomsskolen anden fritidvirksomhed? JA NEJx



6.0    Ledelse & administration

7.0    Medarbejdernes uddannelsesbaggrund

Årsværkstimer: 1 årsværk = 1.924 timer

Antal
medarbejdere

6.1 Ungdomsskoleinspektør

Ledelse- og administrationsarbejde

6.2 Viceinspektør

6.3 Afdeling- og klubledelse

6.4 Administrativt arbejde (sekretær)

Antal
månedslønnede

Antal
timelønnede

7.1 Lærer

Antal personer 1. januar

7.2 Pædagog

7.3 Anden faglig uddannelse

7.4 Akademisk uddannelse

7.6 Øvrige

I alt

1 1924 1,00

4 7696 4,00

8 14430 7,50

Årsværks-
timer

Årsværk
i alt

7.5 Lærer eller pædagog i kombination
med anden faglig uddannelse

117

2

14

60

1

30

0

0

0

177

3

44

Antal
honorarlønnede I alt

0 0 0 0

9 16432 8,54

3 1 0 4

36 126 0 162

172 218 0 390

8Side

NB! Her oplyses medarbejdernes uddannelsesbaggrund og ikke deres funktion i ungdomsskolen



9Side

FSR    Ungdomsskolestatistikken & Folkeskolereformen

9Side

Undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner samt valgfag på 7.-10. klassetrin

US-lov §3 stk. 2 nr. 5

Har ungdomsskolen undervisning i folkeskolens fag
og obligatoriske emner samt valgfag på 7.-10. klassetrin?

x JA NEJ

Antal
deltagere

Antal
hold

Arbejds
timer

Valgfag 1839 94 3966,95 228

Underv.
timer

Antal
timer

0

Uddannelsesforbundets
overenskomst

Andre
overenskomster

9 12 9 4 21Antal hold pr. årgang 7.kl 8.kl 9.kl 10.kl Ikke delt

42

34

2

2

14

Hold i boglige-, humanistiske- & naturfag (inkl. sprog og lektiehjælp mv.)

Hold i kreative, musiske & håndværksmæssige fag

Hold i IT og medier

Hold i samfund, kultur & menneske

Hold i sport & fritidsliv

Folkeskolerne i København

Hvilke aktiviteter under valgfagsviften
har I gennemført og for hvilken
målgruppe?

Undervisning af samlede klasser på de københavnske folkeskoler som strækker
sig lige fra matematik, engelsk til kokkeskole og fysiske aktiviter.

Folkeskolelovens §9 stk. 1

Hvilke samarbejdspartnere har
ungdomsskolen ifm. stk. 8 valgfag?

Folkeskolelovens §9 stk. 8



10Side

FSR    Ungdomsskolestatistikken & Folkeskolereformen

Antal
deltagere

Antal
hold

Arbejds
timer

Understøttende
undervisning 409 19 715,95 49,42

Underv.
timer

Antal
timer

0

Uddannelsesforbundets
overenskomst

Andre
overenskomster

4 0 0 0 8Antal hold pr. årgang 7.kl 8.kl 9.kl 10.kl Ikke delt

15

4

0

0

0

Hold i boglige-, humanistiske- & naturfag (inkl. sprog og lektiehjælp mv.)

Hold i kreative, musiske & håndværksmæssige fag

Hold i IT og medier

Hold i samfund, kultur & menneske

Hold i sport & fritidsliv

Hvilke aktiviteter under
understøttende undervisning
har I gennemført og for
hvilken målgruppe?

Dansk, matematik, engelsk samt fysiske aktiviteter. Målgruppen har været
folkeskole-elever.

Antal
deltagere

Antal
hold

Arbejds
timer

Lektiehjælp &
faglig fordybelse 126 2 74,5 4

Underv.
timer

Antal
timer

0

Uddannelsesforbundets
overenskomst

Andre
overenskomster

0 0 0 0 0Antal hold pr. årgang 7.kl 8.kl 9.kl 10.kl Ikke delt

2

0

0

0

0

Hold i boglige-, humanistiske- & naturfag (inkl. sprog og lektiehjælp mv.)

Hold i kreative, musiske & håndværksmæssige fag

Hold i IT og medier

Hold i samfund, kultur & menneske

Hold i sport & fritidsliv

Hvilke aktiviteter under
lektiehjælp & faglig fordybelse
har I gennemført og for
hvilken målgruppe?

Klassisk lektiehjælp. Målgruppen har været udskolingselever.

Folkeskolelovens §16 a, b, c

Folkeskolelovens §15
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2018.0-0. Møde den 29.10.2018.  Dagsordenspunkt 7 

 

Implementering af beslutning om røgfri skoletid  

 

Ungdomsskolen fremlægger forslag til implementering og håndhævelse af røgfri 

skoletid. 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Børne- og Ungdomsudvalget har 15.08.2018 besluttet, at elever ikke må ryge i 

skoletiden på de københavnske folkeskoler, uanset om de opholder sig på eller 

uden for skolen. Baggrunden for beslutningen er, at antallet af unge rygere i Kø-

benhavn er stigende. Formålet med røgfri skoletid er at fjerne synlig rygning fra 

elevernes hverdag og dermed den påvirkning elevernes rygning kan have på hin-

anden. Sigtet er, at færrest muligt begynder at ryge og udsættes for rygningens 

skadelige virkninger. 

 

Beslutningen om røgfri skoletid gælder naturligvis også for ungdomsskolens ele-

ver. Det er op til ungdomsskolebestyrelsen at beslutte hvilke sanktioner, der skal 

gælde, hvis elever fremover ryger i skoletiden. 

 

 

LØSNING 

 

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning om røgfri skoletid har 

ungdomsskolens ledelse udarbejdet nedenstående forslag til implementering og 

håndhævelse af beslutningen. Forslaget har været drøftet i ungdomsskolens Lo-

kalMED den 10. oktober 2018. 

 

Implementering og håndhævelse af røgfri skoletid i ungdomsskolen 

Arbejdet med implementering af røgfri skole foregår lokalt i de enkelte afdelinger, 

og det er lederens ansvar at sikre, at det sker. Indsatsen skal sigte på at undgå at 

elever begynder at ryge og at dem, der ryger, stopper. Målet er er altså ikke alene 

at eleverne ikke ryger, mens de er i skole. 

 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender forslaget om implementering og håndhævelse af 

røgfri skoletid i ungdomsskolen. 

 



    

                                                    
 

 

Side 2 af 2 

 

Indsatsen omfatter 

• Information til elever, forældre og evt. netværk om at rygning ikke længere er 

tilladt i skoletiden, hverken på eller uden for skolen 

 

• Øget opsyn med eleverne på skolens område ved behov 

 

• Tiltag for rygestop gennem fx information om tilbud om rygeafvænning, be-

søg fra Kræftens Bekæmpelse eller tilbud fra Sundhedsforvaltningen 

 

• Information til elever, forældre og evt. netværk om konsekvenser ved over-

trædelse af forbuddet mod rygning i skoletiden 

 

Håndhævelse  

Eleverne i ungdomsskolen må gerne forlade skolen i pauserne. Implementering af 

røgfri skole vil ikke medføre opsyn med eleverne uden for skolens område, men 

hvis en lærer observerer en elev ryge i skoletiden udenfor skolens område, vil 

dette blive påtalt og håndteret jf. nedenfor. 

 

Overtrædelse af rygeforbuddet håndteres på linje med overtrædelse af afdelinger-

nes øvrige ordensregler. Det vil eksempelvis sige en eller flere samtaler med ele-

verne, skriftlige advarsler, forældreinddragelse m.v. Ligesom med håndteringen af 

brud på andre af afdelingens regler, vil eventuelle sanktioner altid ske efter en 

afvejning i forhold til den enkelte elevs øvrige adfærd. 

 

 

VIDERE PROCES 

 

Implementering og håndhævelse af beslutning om røgfri skoletid vil løbende blive 

evalueret på den samlede ledergruppes månedlige møder. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2018.0-0. Møde 29. 10.2018.  Dagsordenspunkt 8  

 

Læringslokomotivet – turboforløb i samarbejde med folkeskoler: Metoder, resulta-

ter og videre perspektiver 

 

Ungdomsskolen orienterer om status for Læringslokomotivet med fokus på udvikling af 

intensive læringsforløb i ungdomsskoleregi for ikke-uddannelsesparate unge i grundsko-

len.  

 

 

INDSTILLING 

 
 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Ca. 1/3 af eleverne i 8. klasse bliver vurderet foreløbigt ikke-uddannelsesparate. De er 

altså vurderet til efter 9. klasse ikke at have tilstrækkelige faglige, sociale og/eller per-

sonlige forudsætninger til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Opgørelsen viser 

behovet for at sætte ind med en øget indsats i den sidste del af udskolingen for at flest 

mulige kan blive uddannelsesparate. 

 

Ungdomsskolen deltager i projekt Læringslokomotivet, der er et toårigt samarbejde mel-

lem Ungdomsskoleforeningen og Egmont-fonden om udvikling og gennemførelse af in-

tensive læringsforløb for elever i udskolingen med faglige udfordringer.  

 

Der gennemføres i projektet to runder af intensive læringsforløb. Den anden runde er 

netop afsluttet. 

 

 

LØSNING 

 

Læringslokomotivets overordnede formål er at styrke de faglige, sociale og personlige 

kompetencer hos elever i 7.-8. klasse, således at de bliver erklæret uddannelsesparate og 

som minimum opnår karakteren 2 i deres 9. klasses afgangsprøver i dansk og matematik. 

Det sekundære formål med Læringslokomotivet er at udvikle en organiseringsmodel til 

sikring af et intensivt læringsforløb af høj kvalitet, der kan udbredes til andre.  

 

Forløbene bliver gennemført i en række ungdomsskoler og afvikles enten som internat 

eller eksternat af enten 3 eller 4 ugers varighed. Den intensive del følges op af et efterfor-

løb på elevernes hjemskoler. Som noget nyt gennemføres der i forbindelse med anden 

runde af intensiv læringsforløb et sideløbende forløb med forældrene. 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Læringslokomotivet i København 

Læringslokomotivet i København er et supplement til Københavnerakademiet og tilbydes 

som eksternat af 3 ugers varighed til både piger og drenge. Forløbene er gennemført i 

september måned i 2017 og 2018. 

 

Ungdomsskolen har sammen med Børne- og Ungdomsforvaltningen, Fagligt Center valgt 

at fokusere indsatsen i BUF-område Vesterbro, Valby og Kgs. Enghave og folkeskolerne 

i området. Denne organisering er valgt for at kunne drage nytte at det eksisterende tvær-

gående samarbejde, der er mellem skoler i et BUF-område. Det første år deltog elever fra 

5 skoler i området og i år har der været elever fra 7 skoler, hvoraf tre er nye i projektet. 

 

Skolerne har udvalgt og indstillet eleverne til et tværgående visitationsudvalg med repræ-

sentanter fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, folkeskolerne, BUF-området og ung-

domsskolen. Fælles for eleverne er et lavt fagligt standpunkt i dansk og matematik, at de 

kognitivt ligger inden for normalområdet, går i 7. eller 8. klasse, har mistet troen på at se 

sig selv i et uddannelsesperspektiv, men viser vilje til at forandre dette. Deltagelsen i 

Læringslokomotivet skal kick-starte et nyt arbejde med udvikling af deres faglighed i 

dansk og matematik, og målet er, at der skal ske mærkbare forbedringer i deres faglige 

niveau i løbet af de tre uger. Sidste år gennemførte 18 elever og i år var det 20. 

 

Dagligdagen i forløbet er intensiv træning fra kl. 8 – 19 med blandt andet daglige ”check 

ind”- og ”check ud - sessioner”, undervisning i dansk og matematik, fysiske og selvud-

viklende aktiviteter samt fælles morgenmad, frokost og aftensmad. Forløbene er begge 

gange gennemført i Karens Minde Kulturhus i Valby. 

 

Fire medarbejdere fra ungdomsskolen har gennemført de intensive læringsforløb, heraf 

har to lærere haft det primære ansvar for undervisning i dansk og matematik og to har 

haft ansvar for de fysiske og selvudviklende aktiviteter. Medarbejdere har som en del af 

projektet deltaget i et særligt tilrettelagt opkvalificeringsforløb for lærere i Læringsloko-

motivet hos professionshøjskolen Metropol. Kurset havde fokus på intensiv læring og nye 

undervisningsformer. 

 

Ved afslutningen af begge de gennemførte intensive læringsforløb er der sket markante 

forbedringer i elevernes faglige niveau. I matematik er eksempelvis 75 % af eleverne 

steget minimum en karakter mellem før og eftermåling og andelen af elever med karak-

teren 02 eller derover er steget fra 40 % til 90 %. Ligeledes er det sket tydelige forandrin-

ger i elevernes tilgange til arbejdet i form af fx øget deltagelse og vedholdenhed.  

 

Opstart, efterværn og forældreinddragelse 

Forud for de tre ugers undervisningsforløb er elever, deres forældre og kontaktlærere ble-

vet klædt på til deltagelse på forskellig vis. Det første år blev der holdt et opstartsmøde 

med fokus på forventningsafstemning, dels i forhold til, hvad eleverne kan forvente i løbet 

af de tre uger, dels projektets forventning til den enkelte elev, familien og skolen om at 

støtte op omkring elevens deltagelse. 

 

Erfaringerne fra første år viste at spørgsmålet om hvorvidt forandringerne hos eleverne 

blev vedblivende afhang meget af opfølgningen og opbakningen fra både forældre og 
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hjemskole. Derfor er der denne gang sat øget fokus på samarbejdet med både forældre og 

kontaktlærere.  

 

På tværs af Læringslokomotiv-projektet er der etableret en særskilt forældre-del (foræl-

drekupéen) med fem workshops á to timer før, under og efter det intensive læringsforløb 

for forældrene til de deltagende børn. Her bliver forældrene bl.a. undervist i de undervis-

ningsmetoder og tilgange, som eleverne mødes med i læringslokomotivet, sådan at de kan 

støtte op hjemmefra. Det gælder fx i forhold til at støtte elevernes vedholdenhed og opti-

misme. 

 

Ligeledes har ungdomsskolen i år afholdt en workshop for elevernes kontaktlærere fra 

deres hjemskoler med fokus på indføring i undervisningsmetoder og   tilgange i det in-

tensive forløb. Målet med workshoppen er blandt andet at klæde lærerne på til at kunne 

støtte transfer ved at arbejde med personlige og sociale kompetencer på samme måde, 

som eleven kender fra camp, og til at kunne afholde coachende elevsamtaler hver 14. dag 

tilbage på skolen.  

 

Elevsamtalerne er en del efter efterværnet i projektet. Som supplement til elevsamtalerne 

afholder ungdomsskolen som en del af projektet fire camphold á tre timer for eleverne 

henover foråret, hvor der er fokus på genopfriskning af det lærte, både når det gælder det 

rent faglige og tilgange til skole, lektier med mere. På de camphold, der blev gennemført 

i foråret var det klart, at det vedblivende udbytte af læringsforløbet og deltagelsen i disse 

workshops var størst hos elever fra skoler, hvor der blev fulgt op med gennemførsel af 

elevsamtaler med mere på hjemskolen. 

 

Samarbejdet med de deltagende skoler er i det hele taget en central del af projektet og 

erfaringer fra lignende projekter viser, at dette samarbejde er afgørende for at kunne fast-

holde den enkelte elevs positive læringskurve og dermed muligheden for at være uddan-

nelsesparat ved afslutning af 9. klasse.  

 

Læringslokomotivet 

Projekt Læringslokomotivet løber fra 2017-19. I skoleåret 2017-18 blev det gennemført 

af ungdomsskoler i tolv kommuner, i 2018-19 deltager 18 kommuner. Derudover har ti 

kommuner i 2018 valgt at udvide Læringslokomotivet med Forældrekupéen. 

 

Projekt følges og evalueres af Epinion i en midtvejsevaluering fra foråret 2018 og en 

samlet evaluering i forbindelse med projektets afslutning. Midtvejsevalueringen kan ses 

her. 

 

 

ØKONOMI 

 

Det årlige budget er 323.066 kroner, hvoraf Egmontfonden finansierer 45 procent. Børne- 

og Ungdomsforvaltningen, Fagligt Center har givet tilsagn om medfinansiering. 

 

 

 

 

http://ungdomsskoleforeningen.dk/CustomerData/Files/Folders/28-filer-ll/2008_evaluering-af-læringslokomotivet-01-05-2018.pdf
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VIDERE PROCES 

 

Projektet Læringslokomotivet afsluttes juni 2019. Lokalt er der som en del af budgetaf-

talen 2018 afsat 220 millioner kr.  til styrkelse af udskolingen, heraf midler til intensive 

læringsforløb for fagligt udfordrede elever. Folkeskolerne kan søge om ressourcer til gen-

nemførsel eller deltagelse i intensive læringsforløb for fagligt udfordrede elever – enten 

på egen skole eller i samarbejde med andre skoler. Forløbene skal indgå som pilotforsøg, 

der kan skabe erfaringer, der skal benyttes i et større design af forløb. I skoleårene 2019-

21 gennemføres fælles indsatser i intensive læringsforløb og parallelt gennemføres lokale 

indsatser i årene 2020-22. Design for intensive læringsforløb besluttes af Børne- og Ung-

domsudvalget i november 2018.  

 

 



                                                    

Side 1 af 3 

   

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2018.0-0. Møde den 29.10.2018.  Dagsordenspunkt 9 

 

Meddelelser og orientering 

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ansøgning til Bikubenfonden om konceptudvikling 

Ungdomsskolen og Ressourcecenter Ydre Nørrebro (RCYN) har erfaring med 

en samarbejdsmodel, som har vist sig velegnet til at nå unge på kanten og få dem 

til at vælge uddannelse og aktiv deltagelse til frem for at blive trukket ind i mod-

kultur og småkriminalitet. Det sker ved at inddrage civilsamfund (unge ressour-

cestærke, frivillige, rollemodeller og foreninger) i løsninger og aktiviteter til 

målgruppen. Samarbejdsmodellen samler aktører på tværs af sektorer, som daner 

fællesskaber karakteriseret ved sunde værdier og relationer, hvor en positiv ind-

sats fra de unge mødes med anerkendelse og belønnes med øget ansvar og flere 

muligheder. Ungdomsskolen og RCYN har ansøgt Bikubenfondens ansøgnings-

runde Unge på kanten om midler til at udvikle konceptet og udbrede det til flere 

bydele i København. Der forventes svar på ansøgningen inden bestyrelsesmødet. 

 

 

2. Ungdommens Folkemøde 2018  

Ungdomsskolen deltog igen i år som stadepladsholder på Ungdommens Folke-

møde, der er Danmarks største demokratiske ungdomsfestival inspireret af Fol-

kemødet på Bornholm. Ambitionen er at skabe et frirum for unge, med fokus på 

demokratisk dialog og deltagelse i praksis. Det er åben for unge fra hele landet. 

Bag initiativet står nonprofitorganisationen Ungdomsbureauet. 

 

Ungdommens Folkemøde foregik den 6.-8. september i Valbyparken, og på ca. 

70 stadepladser kunne de unge møde en række organisationer og deltage i for-

skellige aktiviteter og workshops. Dertil var der på pladsen et antal scener med 

debatter, taler og meget andet. På ungdomsskolens stadeplads sammen med UU 

København var temaet Unges drømme for samfundet. På stadepladsen var der 

bl.a. mulighed for at høre oplæg fra Patrick Carkirli om, hvordan 17 fremmede 

kom ham til undsætning, da han en dag lavede et opslag på de sociale medier 

om, at han var ensom. Det inspirerede ham til at dedikere sig et hundrede pro-

cent til at starte en bevægelse mod ensomhed, som har ført ham ud i alle afkroge 

af Danmark. Deltagerne kunne også være med i en filosofisk salon med en frem-

tidsforsker og få sat ord på deres bekymringer og drømme for fremtidens Dan-

mark eller prøve stadepladsens drømmehjul.   

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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3. Deltagelse i Europæisk projektsamarbejde PREVENT  

Ungdomsskolen deltager i et nyt europæisk projekt, der har fokus på udvikling 

af læreres og elevers kompetencer i forhold til at genkende, forebygge og hånd-

tere mobning, blandt andet gennem videreudvikling af et brætspil, der kan bru-

ges i undervisningen. I projektet deltager udover ungdomsskolen 6 partnere fra 

forskellige dele af uddannelsessektoren i Ungarn, Frankrig, Rumænien og Portu-

gal. Projektet løber fra 1. september 2018 til 30. april 2021. Første møde i pro-

jektgruppen finder sted ultimo november 2018. 

 

 

4. E2C Europe -Youth Event i Norrköping, juni 2019 

Københavns Kommune har siden 2001 været medlem af E2C Europe (The Eu-

ropean Association of Cities for Second Chance Schools and Institutions). E2C 

Europe arbejder med elevudvekslinger, sommerskole, lærersamarbejde, udvik-

ling af læringsmiljøer inddragelse af unge og bedre information til unge. Norrr-

köping Second Chance School (Sverige) er den 19.-25. maj 2019 vært for E2C’s 

tilbagevendende ungdomskonference (Youth Event). Fra ungdomsskolen delta-

ger denne gang elever og lærere fra Nye Veje. 

 

 

5. E2C Europe - bestyrelsesmøde 26. oktober 2018  

Sofie Seidenfaden, Kim Brynaa og Tue Wethje deltager i E2C Europe’s besty-

relsesmøde i Chambery den 26. oktober. Foreningen er ved at udvikle sig fra 

oprindeligt at være en forening for byer, som arbejder for second chance til un-

ge, der er uden for uddannelse og arbejde til i højere grad at være et europæisk 

netværk af nationale netværk. På mødet skal bestyrelsen drøfte foreningens ud-

viklingsretning, rekrutteringsstrategi og fælles aktiviteter for elever og lærere i 

det kommende år. 

 

 

6. Psykolog- og socialfaglig støtte og support i heltidsundervisningen 

På mødet den 20. juni orienterede ungdomsskolen om behovet for fast at kunne 

integrere psykolog- og socialfaglig støtte i heltidsundervisningen og i 10. klasse. 

Ungdomsskolebestyrelsens formand har rettet henvendelse til borgmesteren om 

at tage sagen op i forbindelse med i forhandlingerne om budget 2019. Det lyk-

kedes ikke at få forslaget vedtaget som en del af budgetaftalen. Ungdomsskolen 

går nu i dialog med Børne- og Ungdomsforvaltningen om alternative mulighe-

der. 

 

 

7. Status for etablering af maritim linje ved Kombineret Ungdomsuddan-

nelse (KUU) 

Ungdomsskolen arbejder på at etablere Maritim Servicelinje i januar 2019 i dia-

log med UU København for at sikre optaget på 8 elever, der er i målgruppen for 

Kombineret Ungdomsuddannelse. Børne- og Ungdomsforvaltningen har god-

kendt skibet Jutta som værksted, så længe perioderne ikke overstiger 6 uger pr. 

semester. Når uddannelsen går i gang skal der ansættes endnu en fuldtidsmedar-

bejder i KUU. Næste skridt er at indgå en aftale mellem ungdomsskolen og Sø-
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mandsforeningen af 1856. Det forventes, at uddannelsen virksomhedsoverdrages 

sammen med KUU Business fra ungdomsskolen og til den nyoprettede FGU i 

august 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


