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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2013.0-0. Møde 11.12.2013. Dagsordenspunkt 1 
 
Tematisk punkt. Introduktion til True North: udvikling af personlige, faglige og  
til undervisere – oplæg ved Nicolai Moltke-Leth 
 
 
Ungdomsskolens samarbejde med True North, baggrund og formål 
Ungdomsskolen har i efteråret 2013 etableret et samarbejde med læringsvirksomheden 
True North, der arbejder med ”livsduelighedstræning” af elever og lærere.  
 
Samarbejdet er etableret som et led i ungdomsskolens udmøntning af Ungepakke-
midlerne, og der samarbejdes med True North om tre forløb bestående af to identiske 
eftermiddagsworkshops for lærere og vejledere, et 30 timers lærerkursus for ungdoms-
skolens heltidsundervisere og et elevforløb på skoletilbuddet 10. Puls. 
 
Ungdomsskolen har valgt at indgå i samarbejdet for at imødekomme et behov for efter-
uddannelse af ungdomsskolens heltidslærere og deres arbejde med en kompleks mål-
gruppe af unge. Samtidigt ønsker ungdomsskolen at ruste heltidslærerne med viden og 
værktøjer fra ny forskning og nye arbejdsmetoder. True North arbejder evidensbaseret, 
og indgår i en række samarbejder med kommunale organisationer i hele Danmark – bl.a. 
indgår de i læreruddannelsen i Jelling og på Fyn. 
 
Herunder foreligger en nærmere beskrivelse af de tre forløb: 
 
10. Puls: 
10. Puls er et nyt 10. klasse-tilbud under ungdomsskolen, der tilbyder prøveforbereden-
de undervisning i dansk, engelsk, matematik og en masse fysiske aktiviteter. Målgrup-
pen for tilbuddet er primært 16-19-årige unge, der af faglige, sociale eller personlige 
årsager ikke passer ind i en almindelig ungdomsuddannelse. 
 
Som en del af forløbet på 10. Puls indgår lærere og elever i et intensivt forløb på tre til 
fire uger i februar 2014. Her arbejder specialiserede undervisere fra True North med 
udviklingen af de unges faglige, personlige og sociale kompetencer, og målet med for-
løbet er at give de unge værktøjer til bedre at kunne takle og overkomme forhindringer i 
livet. Forløbet skal desuden forbedre de unges kvalifikationer i fagene dansk, engelsk og 
matematik. 
 
Som en del af forløbet får de to lærere, der er tilknyttet 10. Puls en række nye relations- 
og klasseledelsesværktøjer til videre brug i arbejdet med de unge på tilbuddet. 
 
Fælles Viden-workshops: 
Den 6. og 7. november 2013 deltog 60 medarbejdere fra ungdomsskolen og Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning i to identiske eftermiddagsworkshops med True North. De 
to workshops var en del af kompetenceforløbet Fælles Viden, og underviser Camilla 
Mørk gav deltagerne en introduktion til et læringssystem, der bl.a. omhandler motivati-
on, klasserumsledelse og unges kognitive processer i forbindelse med læring.  
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Fem dages undervisningsforløb for lærere: 
Den 5. og 6. december påbegynder cirka 50 lærere og ledere fra ungdomsskolens hel-
tidsundervisning et kursusforløb med True North. Ungdomsskolens medarbejdere ind-
går i et forløb på i alt 30 timer, og de sidste dage af kurset afvikles i januar/februar 
2014.  
 
Kurset er designet til at udvikle og styrke medarbejdernes evner som undervisere og til 
at finde løsninger på udfordringer i arbejdet med unge.  
 
I forlængelse af de 30 timers lærertræning er der mulighed for at tilkøbe mentortræ-
ning/supervision. Dette kan blive aktuelt, men er endnu ikke besluttet, da forløbet endnu 
ikke er afsluttet. Hvis ungdomsskolen vælger at tilbyde enkelte lærere et ekstrakursus i 
supervision, vil dette blive forelagt bestyrelsen i det nye år.  
 
Økonomi 
Ungdomsskolens samlede udgifter for samarbejdet med True North baserer sig på mid-
ler, som Københavns Borgerrepræsentation på møde den 25. april 2013 har afsat. Mid-
lerne er afsat til at efteruddanne lærere i ungdomsskolens heltidsundervisning samt til 
etableringen af et nyt skoletilbud til rodløse unge, 10. Puls.  
 
Udgifterne til samarbejdet med True North er: 
 

• 289.000 kr. til Læringsakademi-forløbet på 10. Puls 
• 225.000 kr. til et femdages undervisningsforløb for ungdomsskolens undervisere 
• 36.000 kr. to eftermiddags-workshops for uddannelsesvejledere og undervisere 

fra ungdomsskolens heltidsundervisning som et led i kompetenceforløbet Fælles 
Viden. 

 
BILAG 
 
1. Introduktion til True Norths læringssystem 
 



	  

True	  Norths	  Læringssystem	  
	  
Du	  har	  spørgsmål.	  Vi	  har	  svar.	  
Du	  har	  udfordringer.	  Vi	  har	  løsninger.	  
Lad	  os	  arbejde	  sammen.	  	  
	  
True	  Norths	  Læringssystem	  er	  et	  forskningsbaseret	  system	  til	  at	  forbedre	  undervisning	  og	  
læring.	  Aktuel	  forskning	  i	  uddannelse	  viser,	  at	  de	  fleste	  initiativer	  har	  en	  indflydelse	  på	  
elevernes	  læring,	  men	  at	  nogle	  er	  mere	  effektive	  end	  andre	  (Hattie,	  2009).	  Med	  det	  menes,	  at	  
ethvert	  nyt	  initiativ	  eller	  enhver	  ny	  strategi	  du	  afprøver,	  formodentlig	  vil	  gøre	  noget	  godt.	  
Nogle	  metodikker	  har	  dog	  en	  mere	  signifikant	  indvirkning	  end	  andre.	  True	  Norths	  
Læringssystem	  sammenfatter	  forskning	  på	  alle	  områder,	  som	  relaterer	  til	  undervisning	  og	  
læring.	  Det	  giver	  dig	  strategier,	  som	  dokumenteret	  har	  den	  mest	  signifikante	  indflydelse	  på	  
elevernes	  læring.	  Det	  handler	  ikke	  om	  den	  nyeste	  trend	  eller	  dille	  inden	  for	  undervisning.	  Det	  
handler	  om,	  hvad	  der	  konsekvent	  forbedrer	  elevernes	  resultater.	  	  	  
	  
True	  Norths	  Læringssystem	  er	  udviklet	  i	  Danmark	  med	  brug	  af	  international	  forskning	  og	  er	  
designet	  til	  at	  møde	  behovet	  hos	  danske	  lærere	  og	  elever.	  	  
	  
	  
Lærertræning	  i	  True	  North	  læringssystem	  med	  certifikat:	  
	  
5	  dages	  træning	  (30	  timer)	  
Op	  til	  40	  personer	  pris	  225.000	  kr.	  
Per	  ekstra	  deltager	  3750,-‐	  kr.	  op	  til	  max.	  80	  personer	  
Uddannelsesinstitutionen	  sørger	  for	  lokaler	  og	  forplejning.	  
	  
2	  ½	  dages	  internat	  (30	  timer)	  
To	  undervisere	  
Op	  til	  40	  personer	  pris	  225.000	  kr	  	  
Per	  ekstra	  deltager	  3750	  kr	  op	  til	  max.	  80	  personer	  
Uddannelsesinstitutionen	  sørger	  for	  lokaler,	  forplejning	  og	  overnatning.	  
	  
Alle	  priser	  er	  eks	  moms,	  transport	  og	  ophold.	  
Såfremt	  uddannelsesinstitutionen	  ikke	  kan	  fratrække	  momsen,	  kan	  True	  North	  fakturerer	  
inkl.	  lønsum	  som	  giver	  et	  tillæg	  på	  6%	  til	  priserne.	  
	   	  



	  

Emner	  i	  True	  Norths	  Læringssystem	  
	  
“De	  vil	  ikke	  holde	  op	  med	  at	  sms’e,	  tale,	  skrive	  ...”	  
-‐	  Hvordan	  du	  eliminerer	  adfærd,	  der	  forstyrrer	  læringen,	  alt	  imens	  du	  bibeholder	  en	  positiv	  
relation.	  
	  
“De	  er	  bare	  ikke	  motiverede”	  “De	  gider	  ikke	  arbejde”.	  
-‐	  Videnskaben	  bag	  motivation	  og	  hvordan	  du	  skaber	  motivation	  hos	  dine	  elever.	  	  
	  
“De	  vil	  ikke	  tage	  en	  chance”.	  “De	  vil	  ikke	  engang	  prøve”.	  
-‐	  Hvorfor	  elever	  er	  bange	  for	  at	  prøve	  og	  hvordan	  du	  kan	  forandre	  det	  mindset.	  	  
	  
“De	  er	  bare	  ikke	  interesserede	  i	  mit	  fag”.	  
-‐	  Fem	  nøgler,	  der	  beviseligt	  øger	  elevernes	  engagement.	  
	  
“Kan	  de	  lide	  mig?	  Skal	  de	  kunne	  lide	  mig?	  Hvordan	  får	  jeg	  dem	  til	  at	  kunne	  lide	  mig?”	  
-‐	  Hvordan	  man	  bygger	  positive,	  sunde	  relationer	  med	  eleverne	  og	  hvorfor	  det	  er	  nødvendigt.	  
	  
	  “Hvad	  foregår	  der	  egentlig	  i	  deres	  hjerner,	  når	  jeg	  underviser?”	  
-‐	  Hvordan	  læring	  sker	  i	  hjernen	  og	  hvordan	  man	  designer	  dynamiske	  undervisningstimer	  i	  
overensstemmelse	  med,	  hvordan	  hjernen	  lærer.	  
	  
“Hvorfor	  kan	  de	  ikke	  huske	  noget	  af	  det,	  jeg	  lærer	  dem?”	  	  
-‐	  Hvordan	  man	  sikrer,	  at	  eleverne	  husker	  det,	  vi	  underviser	  i.	  
	  
“Det	  lader	  ikke	  til,	  at	  noget	  som	  helst	  ryger	  ind”.	  
-‐	  Hvordan	  man	  overvinder	  de	  største	  mentale	  og	  følelsesmæssige	  hindringer	  for	  læring.	  
	  
“Hvorfor	  deltager	  de	  ikke?”	  
-‐	  Hvordan	  man	  øger	  elevernes	  deltagelse	  og	  samtidig	  opretholder	  et	  trygt	  miljø.	  
	  
“De	  har	  brug	  for	  mere	  end	  bare	  mit	  fag”.	  
-‐	  True	  Norths	  personlige	  kompas	  som	  lærer	  unge	  mennesker	  at	  blomstre	  personligt	  og	  socialt.	  	  
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BESLUTNINGS-
PROTOKOLUDKAST 

 
 
 

Dato: 29.10.2013 
 
J.nr.: 2013.0 
 

 
 
 
Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse onsdag den 23. 
oktober 2013 kl. 15-17. 
 
Mødet afholdes på Ungdomsskolen Østerbro, Gammel Kalkbrænderi Vej 
13, 2100 København Ø.  
 
Mødedeltagere: Tue Hækkerup, Cecilia Lonning-Skovgaard, Rikke Laurit-

zen, Jørgen Sams, Jens Toft, Stefan Ingerslev, Hinde Hadj 
Abderrahm og Mathias Nielsen. 

 
Afbud:        Maria Konstandindou, Else Sommer og Jacob Zeberg Eber-

holst.    
 
Øvrige: Frank Størup, Tue Wethje og Kim Brynaa. 
 
_____________________________________________________________ 
 
Dagsorden: 
 
1. Tematisk punkt: Hygge Factory og fritidsundervisning for 10-12-årige 

på Østerbro 
 

2. Valg af formand for bestyrelsen 
 

3. Beslutningsprotokol af mødet den 19.06.2013 (beslutning) 
 

4. Konsekvenser af forslag til ændring af ungdomsskoleloven og oplæg 
til ændring af ungdomsskolens virksomhedsplan (orientering) 

  
5. Høringssvar fra bestyrelsen vedrørende 10.-klasseområdet samt drøf-

telse af fremtidig 10.-klassestruktur (beslutning/orientering) 
 
6. Status for nye og tidsbegrænsede undervisningsaktiviteter i  

ungdomsskolen og orientering om efteruddannelsesforløb (beslutning) 
 
7. Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab 2013 samt oriente-

ring om budget 2014 (orientering) 
 
8. Brug af sociale medier i ungdomsskolen (beslutning) 
 
9. Udviklingen i elevtal 2012-13 (orientering) 

 
10. Effektmålingskoncept og kvalitetsvurdering i heltidsundervisningen 

(beslutning) 



 
 

 
11. Ungdomsskolens årsberetning 2013 (beslutning) 
 
12. Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter 
 
13. Meddelelser og orientering 
 
14. Evt. 
 
 
1. Tematisk punkt: Fritidsundervisning for de 10-12-årige på Øster-

bro og Hygge Factory 
 
Indstilling 
Ingen 
 
Resumé  

10-12-årige på Østerbro 
I forbindelse med bydelsforsøgene i Københavns Kommune fra 1996-2000 
besluttede det daværende bydelsråd på Indre Østerbro at etablere undervis-
nings- og fritidstilbud for 10-12-årige i bydelen. Tilbuddet har været per-
manent siden 2003, og i 2007 godkendte Borgerrepræsentationen, at til-
buddet til de 10-12-årige blev en fast del af fritidsundervisningens opgave-
portefølje. I 2012-13 blev der oprettet 30 hold, og ungdomsskolen vurderer, 
at efterspørgslen er langt højere end udbuddet, da holdene fyldes hurtigt, 
når de udbydes. Udgiften til undervisning for 10-12-årige på Østerbro er i 
2013 666.391 kr. 
 
I punktet deltog leder af Ungdomsskolen Østerbro og Ungdomsskolen Nør-
rebro, Kasper Jannæs og ungdomsskolelærer Maria Lund Jensen. 
 
Hygge Factory 
Ungdomsskolen og non-profit-organisationen Hygge Factory har de sidste 
år samarbejdet om aktiviteter, der bidrager til og støtter unges egen kultur-
produktion.  Hygge Factory er udvalgt af Kulturministeriet til at deltage i et 
treårligt modelforsøg, hvor unge udfordres til at eksperimentere med kunst 
og kultur. Ungdomsskolens tre-årige samarbejde med foreningen indgår 
som en del af dette modelforsøg og omfatter tre projekter. Det sidste af de 
tre projekter, HandleRUM!, afvikles i efteråret 2013 og foråret 2014, hvor 
unge mellem 13 og 20 år arbejder med arkitektur og design på Nørrebro. 
Det samlede HandleRUM! udgør 940.500 kr. Hygge Factory står selv for 
den øvrige fundraising og skalerer projektet efter den aktuelle økonomi. 
 
I punktet deltog ungdomsskolelærer Karen Siercke.  
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2. Valg af formand for bestyrelsen 
 
Indstilling 
 
 
 

 
BESLUTNING 
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen vælger ny formand blandt medlemmerne valgt af Bor-

gerrepræsentationen. 

Beslutning 
Bestyrelsen valgte Tue Hækkerup som ny bestyrelsesformand for ung-
domsskolens bestyrelse. 
 
 
3. Godkendelse af beslutningsprotokol af møde den 17. juni 2013 
 
Indstilling 
 
 
 
 
 
 
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender udkast til beslutningsprotokol af mødet den 

17. juni 2013. 

Beslutning 
Bestyrelsen godkendte beslutningsprotokollen. 
 
 
4. Konsekvenser af forslag til ændring af ungdomsskoleloven og op-

læg til ændring af ungdomsskolens virksomhedsplan  
 
Indstilling 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen om forslag til ændringer i lov om 

ungdomsskoler til efterretning, og 
 

2. at bestyrelsen godkender principper for en ændret organisatorisk op-
bygning af ungdomsskolen, som indarbejdes i forslag til ændringer i 
ungdomsskolens virksomhedsplan. 

 
 
Beslutning 
Bestyrelsen besluttede at udskyde behandling af punktet, idet medlemmer-
ne af Borgerrepræsentationen afventer en drøftelse i Børne- og Ungdoms-
udvalget af folkeskolereformen og konsekvenser af lovændringer for folke-
skolen og ungdomsskolen. 
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Resumé 
Forslag til ændringer i folkeskoleloven og i ungdomsskoleloven været 
sendt i høring. Det forventes, at Folketinget i løbet af efteråret godkender 
lovændringerne. 
 
Foreslåede ændringer i ungdomsskoleloven 
For ungdomsskolen er de vigtigste ændringer knyttet til bestemmelser om, 
at ungdomsskolen og kommunens folkeskoler skal indgå i forpligtende 
samarbejder, som kan bidrage til opfyldelse af folkeskolens formål og mål 
for fag og obligatoriske emner. Ungdomsskolens ”kan-område” udvides så 
det også omfatter undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner 
samt valgfag på 7.-10. klassetrin. Mål og rammer for samarbejdet skal ind-
gå i kommunens virksomhedsplan for ungdomsskolen. Endvidere giver 
lovændringen kommunerne mulighed for at etablere fælles ledelse af ung-
domsskoler og folkeskoler samt fælles bestyrelser. Endeligt giver lovæn-
dringen Borgerrepræsentationen mulighed for at beslutte, om den fremover 
vil være repræsenteret i ungdomsskolens bestyrelse.  
 
Der er ikke taget politisk stilling til, hvordan forvaltningen konkret vil ud-
mønte de ændringer, som folkeskolereformen har for ungdomsskolen. 
 
Det hidtidige lovkrav om, at medlemmer af Borgerrepræsentationen skal 
være repræsenteret i ungdomsskolens bestyrelse, bortfalder med lovæn-
dringen, idet det fremover er op til Borgerrepræsentationen selv at beslutte, 
om den vil være repræsenteret i bestyrelsen. Lovændringen lægger desuden 
op til, at Borgerrepræsentationen fremover selv kan beslutte antallet af be-
styrelsesmedlemmer, dog minimum syv.  De nye bestemmelser skal indar-
bejdes i en revision af bestyrelsesvedtægten. 
 
Vedtages lovforslaget om ændringer af ungdomsskoleloven skal ungdoms-
skolens virksomhedsplan og vedtægt revideres. På bestyrelsesmødet den 
17. juni 2013 skitserede ungdomsskolen forslag til ændringer i ungdoms-
skolens organisatoriske opbygning. Ungdomsskolen foreslår, at disse æn-
dringer indgår i revisionen af virksomhedsplanen med afsæt i de principper, 
som ungdomsskolen fremlagde på mødet. 
 
 
5. Høringssvar fra bestyrelsen vedrørende 10.-klasseområdet samt 

drøftelse af fremtidig 10.-klassestruktur  
 
Indstilling 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender udkast til høringssvar, og 

 
2. at bestyrelsen drøfter fremtidig 10.-klassestruktur i København. 
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Beslutning 
Bestyrelsen besluttede, at det af ungdomsskolen udarbejdede forslag til 
udtalelse i højere grad skulle afspejle den drøftelse, der fandt sted på mø-
det. Bestyrelsen bemyndigede Cecilia Lonning-Skovgaard, Rikke Lauritzen 
og Tue Hækkerup at foretage justeringer i formuleringerne med henblik på 
sende en udtalelse fra bestyrelsen til forvaltningens høringsportal. 
 
Resumé 
Børne- og ungdomsforvaltningen fremlagde på møde i Børne- og ung-
domsudvalget den 11. september 2013 en række forslag til ændringer på 
10.-klasseområdet, som er sendt i høring. Forslagene indebærer justeringer 
både for almen 10. klasse og specialområdet med henblik på, at 10.-
klasseelever skal have øget valgfrihed, og at elever i specialskoler skal have 
de samme muligheder, som andre for at kunne anvende 10. klasse i et selv-
stændigt ungdomsmiljø som et overgangsår til ungdomsuddannelserne.   
Ungdomsskolen har udarbejdet et udkast til høringssvar fra bestyrelsen.  
 
På Børne- og ungdomsudvalgets møde den 11. september 2013 stillede 
Cecilia Lonning-Skovgaard medlemsforslag om en samling af alle 10. klas-
ser i ungdomsskolen. Børne- og ungdomsudvalget besluttede, 
at forvaltningen inden udgangen af 2013 skal udarbejde en redegørelse, 
som belyser mulighederne for at gøre 10.-klassetilbuddet mere attraktivt og 
relevant for målgruppen. Redegørelsen skal have et særligt fokus på, hvor-
vidt 10. klassetrin kan udbydes i regi af ungdomsskolen.  
 
I begyndelsen af oktober 2013 fremlagde regeringen et udspil til en reform 
af erhvervsuddannelserne. Regeringen foreslår, at der indføres et særligt 
10.-klasseforløb, EUD10, der målrettet forbereder eleverne til en erhvervs-
uddannelse.  
 
 
6. Status for nye og tidsbegrænsede undervisningsaktiviteter i  

ungdomsskolen og orientering om efteruddannelsesforløb  
 
Indstilling 
 
 
 

Beslutning 
 
 
 
 
 
 

Ungdomsskolen indstiller,  
 
1. at bestyrelsen godkender udmøntningen af bevillingen på 2,0 mio. kr. 

til nye tidsbegrænsede undervisningsaktiviteter i regi af ungepakken, 
og 
 

2. at bestyrelsen godkender program for efteruddannelse af ungdoms-
skolens lærere i regi af ungepakken. 

Beslutning 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
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Resumé 
Borgerrepræsentationen godkendte på møde den 25. april 2013 en indstil-
ling om afsætte 2 mio. kr. til nye tidsbegrænsede undervisningsaktiviteter i 
ungdomsskolen, samt 1 mio. kr. til efteruddannelse af vejledere og lærere i 
ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ungdomsskolens 
bestyrelse godkendte efterfølgende på møde den 17. juni 2013 en indstil-
ling om at etablere tre nye tidsbegrænsede undervisningstilbud. 
 
De tre tilbud omhandler: 
 
1. Opkvalificering af elever, der vurderes betinget uddannelsesparate 
Ungdomsskolen gennemførte i perioden marts-maj 2013 et undervisnings-
forløb i dansk, matematik og engelsk for elever i 9. og 10. klasse, der er 
vurderet ikke-uddannelsesparate til gymnasiet. Aktiviteterne fortsættes i 
dette skoleår. 
 
2. Forløb med skolefaglig opkvalificering af rodløse unge 
Ungdomsskolen har i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejled-
ning udarbejdet uddannelsesforløbet 10. Puls for op til 16 unge mellem 16 
og 19 år.  Målgruppen er primært normaltbegavede, ikke-skolepligtige un-
ge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, er socialt marginaliserede og 
kan være kriminalitetstruede. Tilbuddet arbejder med læringseksperter fra 
virksomheden True North, og fysisk aktivitet prioriteres højt. Målet er, at 
de udvikler sig fagligt og socialt, så de kan gennemføre FS10 i dansk, en-
gelsk og matematik og påbegynde en ungdomsuddannelse. 
 
3. Undervisningsforløb for frafaldstruede elever på  

erhvervsuddannelserne 
Som forsøg er der iværksat et samarbejde med Københavns Tekniske Skole 
om særlige undervisningstilbud af midlertidig varighed for fagligt svage 
erhvervsskoleelever. Ungdomsskolen står for undervisning i ekstra dansk 
og matematik og det foregår i elevernes vante miljø på erhvervsskolen. 
Tilbuddet skal forøge mulighederne for at fastholde eleverne ved at styrke 
deres boglige forudsætninger i dansk og matematik. 
 
I samarbejde med handelsskolen Niels Brocks elevcoaches afvikler ung-
domsskolen herudover et undervisningsforløb omkring planlægning og 
gennemførelse af to større og tværgående elevdrevne events på skolen. Må-
let er at øge elevernes tilknytning til skolen, udvikle miljøet på skolen og 
samtidigt give eleverne værktøjer til planlægning og afvikling af events. 
Forløbet bliver afviklet i perioden oktober 2013-februar 2014. 
 
Efteruddannelse 
Med implementeringen af ungepakken er målgruppen for ungdomsskolens 
heltidsundervisning blevet udvidet, hvilket har medført nye pædagogiske 
udfordringer for lærerne. Borgerrepræsentationen har i den forbindelse af-
sat 1 mio. kr. til efteruddannelse af medarbejdere fra ungdomsskolen og 
Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der er tale om en pulje på 350.000 
kr. til ungdomsskolen, 350.000 kr. til Ungdommens Uddannelsesvejledning 
og 300.000 kr. til fælles arrangementer for de to institutioner. 
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Med forløbet Fælles viden afvikles der i efteråret 2013 og foråret 2014 en 
række arrangementer for ungdomsskolens heltidslærere og vejledere fra 
Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvor oplægsholdere vil behandle 
emner som motivation, konfliktløsning og unge og misbrug. I ungdomssko-
leregi afvikles en række kursusdage frem til februar 2014, hvor Center for 
Autisme og læringsvirksomheden True North vil undervise. 
 
 
7. Udvikling i ungdomsskolens budget og regnskab 2013 samt oriente-

ring om budget 2014  
 
Indstilling 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

budget og regnskab 2013 til efterretning, og 
 

2. at bestyrelsen tager orientering om budget 2014 til efterretning. 

 
Beslutning  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen forelægges en ny 
status på mødet den 11. december 2013. 
 
Resumé 
Bestyrelsen tiltrådte den 18. marts 2013 forslag til fordeling af ungdoms-
skolens samlede budgetramme på 74.201.606 kr. I budgetrammen indgår 
budget til 10. klasse Amager i 2013 baseret på elevtallet fra den 5. septem-
ber 2012. Budgetrammen er i budgetudmeldinger fra forvaltningen, senest 
ultimo september 2013, blevet tilført midler til dækning af el og varme, 
fleksjob og mindreforbrug fra 2012 samt ungepakkemidler på i alt 
1.656.609 kr. Den aktuelle budgetramme er derfor på 75.858.215 kr. P.t. 
forventer ungdomsskolen et mindreforbrug i 2013 på ca. 4,2 mio. kr. Det 
svarer til ca. 5 pct. af ungdomsskolens samlede budgetramme. Ungdoms-
skolen har mulighed for at overføre 4 procent af budgetrammen til 2014. 
 
Mindreforbruget skyldes primært ikke anvendte lønmidler på 2,1 mio. kr. i 
forbindelse med lockouten samt tilførsel af ungepakkemidler på 2,0 mio. 
kr. til projektet 10. Puls i skoleåret 2013-2014. 
 
Udvikling i regnskab 2013 
En opgørelse den 8. oktober 2013 viser et samlet forbrug i almenundervis-
ningen på ca. 56 pct. af budgetterne, mens heltidsundervisningen tegner sig 
for et samlet forbrug på ca. 74 pct. Forbruget for både almen og heltid er 
under niveauet for 2012. For heltidsområdet skyldes det primært ikke-
forbrugte lønmidler fra lærer-lockouten i april 2013. For almenundervis-
ningen er den primære årsag et faldende elevtal i knallertundervisningen og 
et endnu ikke fuldt udbygget tilbud for de københavnske specialskoler.  
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Budget 2014 
 Samlokalisering af ungdomsskolen  

Det fremgår af budgetforliget, at der er afsat i alt 5 mio. kr. til samloka-
lisering af Ungdomsskolens 8+9. klasse på Hovmestervej 30 (tidligere 
Bispebjerg Skole). Midlerne er fordelt med 2,2 mio. kr. i 2014 og 2,8 
mio. kr. i 2015. Denne anlægsbevilling er stjernemarkeret i budgettet, 
hvilket betyder, at udgiften kan fremrykkes. Forvaltningen er ved at un-
dersøge, hvornår anlægsarbejdet kan iværksættes. 

 
 Administrationsplanen 

Københavns Kommune har iværksat en administrationsplan, som inde-
bærer en samling af løn- og personaleadministration samt visse regn-
skabsopgaver i KoncernService for de syv forvaltninger. Ungdomssko-
len skal i den forbindelse pr. 1. marts 2014 overføre opgaver samt et 
årsværk og 125.000 kr. til KoncernService.  

 
 Ny arbejdstidsaftale på lærer-området (lovindgrebet) 

Fra skoleåret 2014/15 indføres nye arbejdstidsregler for lærerne i ung-
domsskolen – på lige fod med lærerne i folkeskolen. Det kommer til at 
betyde, at lærerne skal være mere til stede på skolerne og blandt andet 
kan forberedelsen af undervisningen placeres på skolen. Dette vil have 
en betydning for indretning af ungdomsskolens undervisningssteder, så 
lærerne kan arbejde under hensigtsmæssige forhold. Hvad dette betyder 
af udgifter for ungdomsskolen er pt. ukendt. 

   
 Tværgående effektiviseringer i Københavns Kommune 

Københavns Kommune skal finde effektiviseringer for 296,8 mio. kr. i 
2014. Det er pt. ukendt, hvilken indflydelse det vil have på ungdomssko-
len, men det må forventes at have en indflydelse på ungdomsskolens 
budget. 

 
 
8. Brug af sociale medier i ungdomsskolen  
 
Indstilling 
 
 
 

 
 
Beslutning 
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender ungdomsskolens forslag til implementering 

af Børne- og Ungdomsforvaltningens retningslinjer for brug af socia-
le medier. 

 
Beslutning 
Punktet blev udskudt til et senere møde. 
 
Resumé 
Ungdomsskolen kommunikerer via forskellige medier, hvor målgrupperne 
færdes – fx på hjemmesider og sociale tjenester som fx Facebook, YouTu-
be, LinkedIn etc. For at sikre god kommunikation og at brugere og medar-
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bejderes rettigheder ikke krænkes, har ungdomsskolen udarbejdet et notat 
om brug af sociale medier, der indeholder retningslinjer og anbefalinger til, 
hvordan lærere kan anvende sociale medier i ungdomsskoleregi. På bag-
grund af ungdomsskolens notat har Børne- og Ungdomsforvaltningen nu 
udarbejdet en vejledning og en guide om brug af sociale medier. Det bety-
der, at ungdomsskolen allerede overholder de centrale retningslinjer fra 
forvaltningen. Ungdomsskolens brug af sociale medier skal ses som en 
forlængelse af al øvrig kommunikation, der hviler på ungdomsskolens 
grundlæggende værdier: respekt og dialog. 
 
Ungdomsskolen har endvidere to bærende principper konkret målrettet 
brugen af sociale medier i ungdomsskolen – nemlig at den: 
 Skal understøtte ungdomsskolens øvrige undervisning 
 Skal ligge i forlængelse af ungdomsskolens pædagogiske praksis, som 

den i forvejen udfolder sig i klasselokalerne. 
 

9. Udviklingen i elevtal 2012-2013  
 
Indstilling 
 
 
 

 
 

Ungdomsskolen indstiller,  
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. Bestyrelsen bad ungdomsskolen om at 
nuancere oplysningerne om anvendelse af pladskapaciteten i heltidsunder-
visningen, idet gennemstrømningstal suppleres af andre målinger. 
 
Resumé 
Ungdomsskolen følger løbende udviklingen i elevtallet og udarbejder hvert 
år en samlet elevstatistik. Statistikken danner grundlag for indberetning til 
Undervisningsministeriet via Ungdomsskoleforeningen. I 2012-13 har sam-
let set 6.514 unge mellem 10-25 år været tilmeldt ungdomsskolens tilbud 
(almenundervisning og heltidsundervisning) mod 6.394 unge i 2011-12. 
Det er en stigning på 120 CPR-elever (1,84 pct.). Samtidigt har der været 
en stigning på 350 holdelever (2,64 pct.). 
 
Mens der ses en beskeden stigning generelt noteres et betydeligt fald i del-
tagelsen i knallertundervisningen. Hertil kommer, at et fritidstilbud til ele-
ver i specialskolerne ikke er kommet i gang. Antallet af elever i knallertun-
dervisningen er faldet med 51 pct. Årsagen er formentlig de ændringer i lov 
om færdselslære og knallertkørekort, som trådte i kraft den 19. januar 2013. 
Faldet i elevtallet ser ud til at være generelt på landsplan, og ungdomssko-
len har rettet henvendelse til Ungdomsskoleforeningen for at få sagen nær-
mere belyst. 
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8. Effektmålingskoncept og kvalitetsvurdering i heltidsundervisnin-
gen  

 
Indstilling 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

 
Beslutning 
Bestyrelsen besluttede at udskyde behandling af punktet til mødet den 11. 
december 2013. 
 
Resumé 
På bestyrelsesmødet den 17. juni 2013 skitserede ungdomsskolen en række 
forslag til opfølgning på PA-analysen, herunder at ungdomsskolen intensi-
verer arbejdet med at udvikle et faktabaseret styringsgrundlag, og at ung-
domsskolen identificerer og formulere entydige effektmål for heltidsunder-
visningens undervisningsopgaver. 
 
Ungdomsskolen har allerede nogen viden om effekten af tilbuddene i dag, 
men den er ikke altid eksplicit, og de statistiske data har hovedsageligt fo-
kus på den faglige udvikling. Ungdomsskolen mangler imidlertid en fælles 
og systematisk dokumentation af elevernes udvikling, mens de er indskre-
vet i tilbuddene. Det gælder ikke mindst dokumentation af udviklingen af 
elevernes sociale og personlige kompetencer.  
 
Med et effektmålingskoncept, der skaber viden om målene og effekten af 
ungdomsskolens indsatser, kan ungdomsskolen optimere den fortsatte pæ-
dagogiske udvikling af tilbuddene og sikre, at indsatsen løbende kan juste-
res i forhold til behovene i elevgruppen. Arbejdet med effektmåling vil 
dermed understøtte en tilgang til arbejdet, hvor man løbende og aktivt ud-
fordrer det, man plejer at gøre. Ved at udarbejde effektmålinger vil ung-
domsskolen samtidig i højere grad end tidligere kunne dokumentere effek-
ten af indsatsen over for omverdenen og begrunde den valgte indsats med 
fakta. Endeligt vil det kunne bidrage til medarbejdernes oplevelse af at væ-
re en del af en samlet organisation, der arbejder hen imod eksplicitte kort-
sigtede og langsigtede mål for de unge.  
 
Effektmåling i ungdomsskolen vil indebære tre trin: 
1. at beskrive de kortsigtede og langsigtede effekter man ønsker i den pe-

riode, de unge går i tilbuddene, samt hvilke indsatser man anvender for 
at opnå de ønskede effekter 

2. at systematisk måle de trinvise effekter og følge med i, om målene nås 
3. at anvende effektmålingerne til intern dialog og som styringsredskab på 

forskellige niveauer.  
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Udarbejdelsen af målingsværktøj til vurdering effekt i heltidsundervisnin-
gen har deadline med udgangen 2013. Effektmålingerne går i gang fra sko-
leåret 2014. 
 
 
11. Ungdomsskolens årsberetning 2013  
 
Indstilling 
 
 
 
Beslutning 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen om indhold i ungdomsskolens års-

beretning 2013 til efterretning. 

 
Beslutning 
Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Formanden bad ungdomsskolen indar-
bejde et afsnit eller artikel om arbejdet med effektmåling i heltidsundervis-
ningen i årsberetningen. 
 
Resumé 
Bestyrelsen har på møde den 21. marts 2011 udtrykt ønske om at modtage 
en forhåndsorientering indholdet i ungdomsskolens årsberetning.  
 
Årsberetningen udkommer hvert år i januar, og uddeles internt til medar-
bejderne på den årlige medarbejdertemadag. På de indre linjer skal årsbe-
retningen ses som en væsentlig identitetsmarkør, der skal understøtte en 
fælles organisationskultur og -identitet og bidrage til at skabe fælles mål og 
retning i opgaveløsningen. Eksternt fungerer årsberetningen som et væsent-
ligt dokument, der hurtigt giver et nemt overblik over ungdomsskolens fak-
tuelle data som elevtal, budgetramme og ikke mindst resultater og opgave-
løsning til ungeaktører med interesse i unge- og uddannelsesområdet samt 
besøgende og interesserede, der ikke kender ungdomsskolen indgående. 
 

Årsberetningen skal vise forskellige hjørner af ungdomsskolens opgavepor-
tefølje og variationen i opgaveløsningen, som det har udfoldet sig i 2013. 
Den viser eksempler på, hvordan ungdomsskolen arbejder med de primære 
indsatsområder på ungeområdet, præciseret i kommunens ungestrategi 
2013-15. I år vil indholdet blandt andet være som følger: 
 
 Alle unge skal have en ungdomsuddannelse 
 Unge skal have en uddannelse, der peger frem mod job 
 Flere unge skal have et godt og aktivt fritidsliv 

 
Fagkontoret Ungdom i København har det sidste år med ungdomsskolen 
som part arbejdet på at styrke sammenhængskraften og samarbejdet på un-
geområdet. Ungdomsskolen har blandt andet bidraget ved, at ungdomssko-
lens kommunikationsmedarbejder har stået i spidsen for at udarbejde en 
fælles kommunikationsstrategi på området. I forlængelse heraf ser ung-
domsskolen det som en naturlig udvikling og ser et potentiale i, at der sker 
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en fælles afrapportering for unge-området. Årsberetningen vil kunne indgå 
som et naturligt led i en sådan fælles afrapportering. 
 
 
12. Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter 
 
Indstilling 
 
 
Beslutning 
Ingen 
Beslutning 
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen drøfter de punkter, der tages op af elevrepræsentan-

terne. 

Resumé 
Elevrepræsentanterne Hinde Hadj Abderrahmane og Mathias Nielsen, som 
har sæde i ungdomsskolens Ungepanel (tværgående elevråd), fremsatte for-
slag om, at ungdomsskolen opretter flere workshoplignende hold, hvor ele-
ver fra forskellige hold kan mødes. Konkret blev der foreslået at oprette hold 
i at anvende sociale medier. Ungepanelet vil gerne stille sig til rådighed for 
udvikling af ungdomsskolens hjemmeside. 
 
Bestyrelsen forelægges en status på mødet den 11. december 2013. 
 
 
13. Meddelelser og orientering 
 
Indstilling 
 
 
 

 
BESLUTNING 

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

 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
Resumé 
1. Ungepolitikerdag 
2. MED-struktur i ungdomsskolen 
3. Faglig dag og fællesspisning 
4. Effektmåling 2013 af Ungdomsskolens 8+9.klasse  
5. Ungdomsskolefilm på Buster-festival 
6. RAPKINGS#13 
7. Internationalt arrangement på Amager 10. klasse 
8. Aktiv 10.  
9. Forventning om manglende hal-tid 
 
14. Evt.  
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København, den 24.oktober 2013 
 
 
 
Tue Hækkerup 
     
    / Kim Brynaa 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2013.0-0. Møde den 11.12.2013. Dagsordenspunkt 3 
 
Ændringer i ungdomsskoleloven 
 
I indstillingen orienterer ungdomsskolen om ændringer i lov om ungdomsskoler. 
 
INDSTILLING 
 
Ungdomsskolen indstiller,  
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen om forslag til ændringer i lov om ungdomsskoler 

til efterretning. 
 

 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Folketinget førstebehandler i december 2013 forslag til ændring af lov om folkeskolen 
og forskellige andre love, herunder ungdomsskoleloven. 
 
Lovændringen indebærer blandt andet, at ungdomsskolen og kommunens folkeskoler 
skal indgå i forpligtende samarbejder, som kan bidrage til at opfylde ungdomsskolens 
formål og folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner.  
Ungdomsskolens ”kan-område” udvides til også at omfatte undervisning i folkeskolens 
fag og obligatoriske emner samt valgfag på 7.-10. klassetrin. Mål og rammer for samar-
bejdet skal indgå i kommunens virksomhedsplan for ungdomsskolen.  
 
Endvidere giver lovændringen kommunerne mulighed for at etablere fælles ledelse af 
ungdomsskoler og folkeskoler samt fælles bestyrelser. Endeligt giver lovændringen 
Borgerrepræsentationen mulighed for at beslutte, om den fremover vil være repræsente-
ret i ungdomsskolens bestyrelse. Lovændringerne indebærer, at ungdomsskolens virk-
somhedsplan og bestyrelsesvedtægt skal revideres.  
 
Børne- og Ungdomsudvalget har på møde den 27. november drøftet en række forslag til 
udmøntning af folkeskolereformen, herunder forslag vedrørende nye valgfag, rammer 
for lektiehjælp og faglig fordybelse, og nye rammer for ungdomsskolen. 
 
LØSNING 
 
Nedenfor gennemgås de vigtigste ændringer i ungdomsskoleloven: 
 
1. Forpligtende samarbejde mellem folkeskolen og ungdomsskolen 
Ungdomsskoleloven udvides med denne bestemmelse: 
”Stk. 3. Ungdomsskolen indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med 
kommunens folkeskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af såvel ungdomsskolens som 
folkeskolens formål og folkeskolens mål for fag og obligatoriske emner”.  
 
Bestemmelsen modsvares af en bestemmelse i folkeskoleloven, hvor folkeskolen for-
pligtes til at søge samarbejde med blandt andre ungdomsskolen. Den gældende ung-
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domsskolelov indeholder ingen nærmere bestemmelser om samarbejdet med folkesko-
len - hverken på det organisatoriske eller indholdsmæssige plan. Med den nye bestem-
melse forpligtes ungdomsskolen til at søge at indgå i samarbejder med folkeskolen om 
folkeskolens mål for fag og emner. 
 
Det fremgår videre af lovændringen i stk. 3, at: ”Mål og rammer for samarbejderne skal 
indgå i kommunalbestyrelsens plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed”. 
 
Hermed præciseres det, at den del af ungdomsskolens virksomhed indgår i Borgerre-
præsentationens plan for ungdomsskolen, som også danner grundlag for ungdomsskole-
bestyrelsens fastlæggelse af ungdomsskolens indhold og omfang. 
 
Det fremgår i bemærkningerne til lovændringen, at det er den enkelte ungdomsskoles 
leder, der beslutter, med hvilke folkeskoler og under hvilke nærmere omstændigheder 
ungdomsskolen skal indgå samarbejder med folkeskolen, idet der henvises til ungdoms-
skolelederens administrative og pædagogiske ansvar for ungdomsskolens virksomhed. 
 
Samarbejdet mellem folkeskolen og ungdomsskolen kan bestå i alle de tilbud, som ung-
domsskolen kan eller skal omfatte. Der er således tale om  
 
 tilbud, der henvender sig generelt til eleverne i folkeskolen  
 tilbud, der henvender sig til mere specifikke elevgrupper  
 tilbud, som kortere eller længerevarende forløb  
 
Ungdomsskolen har en lang tradition for samarbejde med folkeskoler inden for alle tre 
tilbudskategorier.  
 
Som led i dette kan lederen af de enkelte folkeskoler give konkret tilladelse til, at en 
elev i folkeskolen på 7.-9. klassetrin delvist kan opfylde sin undervisningspligt ved at 
deltage i ungdomsskolens undervisning i fag inden for folkeskolens fagrække.  
Som følge heraf indsættes en ny kategori under ”kan-området” i ungdomsskoleloven:  
 ”§3, stk.2: Undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner samt valgfag på 7.-
10. klassetrin”.  
 
Herudover præciseres det, at ungdomsskolen kan undervise elever i folkeskolen i valg-
fag og 2. fremmedsprog på 7.-10. klassetrin. Endeligt indebærer lovændringerne, at ele-
ver i folkeskolen har ret til få oplysninger om fag og kurser, de har gennemført i ung-
domsskolen, påført eller vedhæftet deres afgangsbevis. 
 
2. Fælles ledelse på tværs af folkeskoler og ungdomsskoler 
Forslaget om fælles ledelse er begrundet i et ønske om regelforenkling og øget lokal 
frihed. I bemærkningerne til lovændringen skal en øget frihed til at etablere fælles ledel-
se mellem folkeskoler og ungdomsskoler give bedre muligheder for samarbejde på 
tværs mellem folkeskolen og de tilbud, der findes i ungdomsskolen. Folkeskoleloven og 
ungdomsskoleloven vil fortsat gælde for folkeskoler og ungdomsskoler med fælles le-
delse. Jf. bemærkningerne til lovforslaget vil etablering af fælles ledelse ikke ændre på 
kommunens forpligtelser og muligheder i forhold til at iværksætte aktiviteter efter ung-
domsskoleloven i øvrigt. 
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3. Ungdomsskolens bestyrelse 
Efter de gældende regler består ungdomsskolens bestyrelse af 7-11 medlemmer. I besty-
relsen skal der være repræsentanter for Borgerrepræsentationen, organisationer med 
særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter samt ele-
ver og medarbejdere i ungdomsskolen. Lovændringen lægger op til, at Borgerrepræsen-
tationen fremover selv kan beslutte antallet af bestyrelsesmedlemmer, dog minimum 
syv medlemmer. Lovkravet om, at Borgerrepræsentationen skal være repræsenteret i 
ungdomsskolens bestyrelse, bortfalder, og det er fremover op til Borgerrepræsentatio-
nen selv at beslutte, om den vil være repræsenteret i bestyrelsen. De nye bestemmelser 
skal indarbejdes i en revision af bestyrelsesvedtægten. 
 
Endeligt indebærer lovforslaget, at Undervisningsministeriet fremover kan fastsætte 
regler om valgperiodens længde. 
 
Ændring af virksomhedsplan  
Borgerrepræsentationen skal fastsætte en plan for kommunens ungdomsskolevirksom-
hed (virksomhedsplan) efter ungdomsskoleloven. Planen skal indeholde bestemmelser 
om kommunens ungdomsskoleordning, herunder angivelse af lederstillingernes art og 
antal samt bestyrelse. Ungdomsskolens virksomhedsplan blev senest revideret i 2007. 
De nye bestemmelser i lovgivningen skal indarbejdes i en revision af virksomhedspla-
nen. 
 
 
VIDERE PROCES 
 
Med folkeskolereformen og ændringerne i ungdomsskoleloven er der et særligt fokus på 
samarbejdet mellem folkeskolen og ungdomsskolen.  
 
Forvaltningen har til Børne- og ungdomsudvalget d. 27.11. 2013 fremlagt en række for-
slag til udmøntningen af folkeskolereformen, herunder hvordan lovbestemmelserne om 
samarbejde mellem folkeskolen og ungdomsskolen kan udmøntes. Forslagene er sendt i 
høring med henblik på, at der kan træffes endelig politisk beslutning om udmøntningen 
af den nye lovgivning i februar/marts 2014. 
 
Ungdomsskolen har internt nedsat en projektgruppe, der skal udarbejde konkrete forslag 
til samarbejder mellem folkeskole og ungdomsskole. Ungdomsskolen forbereder side-
løbende ændringer i virksomhedsplanen og bestyrelsesvedtægten til vedtagelse i Bor-
gerrepræsentationen. 
 
Folkeskolereformen skal være klar til implementering i august 2014. 
 
Bestyrelsen vil på mødet i marts 2014 få forelagt en ny status for arbejdet. 
 
 
BILAG 
 
Oversigt over ændringer i lov om ungdomsskolen 



1 

Forslag til ændring af lov om folkeskolen og 
forskellige andre love (31.10.2013) 

Ungdomsskolen (lovforslagets § 2) 

  



2 

06/11/13 

Formål, samarbejde og partnerskaber  

I ungdomsskolelovens § 2 indsættes  

Stk. 3. Ungdomsskolen indgår i samarbejder, herunder i 
form af  partnerskaber, med kommunens folkeskoler, der 
kan bidrage til opfyldelsen af såvel ungdomsskolens som 
folkeskolens formål og folkeskolens mål for fag og 
obligatoriske emner. 

Bestemmelsen modsvarer bestemmelsen i folkeskole-
loven, hvorved folkeskolen forpligtes til at søge sam-
arbejde med bl. a. ungdomsskolen. 



3 

06/11/13 

Formål, samarbejde og partnerskaber  

Mål og rammer for samarbejderne skal indgå i 
kommunens plan for ungdomsskolevirksomhed. 

I bemærkningerne:  

Det er den enkelte ungdomsskoles leder der beslutter 
med hvilke folkeskoler og under hvilke nærmere 
omstændigheder, ungdomsskolen skal indgå samarbejder 
med kommunens folkeskoler. 



4 

06/11/13 

Formål, samarbejde og partnerskaber  

I bemærkningerne fortsat:  

Samarbejdet mellem folkeskoler og ungdomsskoler kan 
bestå i alle de tilbud, som ungdomsskolen kan eller skal 
omfatte: 

  Generelt alment tilbud (fritidsundervisning) 

  Tilbud til specifikke elevgrupper (second chance) 

  Kortere eller længerevarende forløb 



5 

06/11/13 

Ungdomsskolens ”kan”-bestemmelse udvides  

I § 3 stk. 2, indsættes 

1)  Undervisning i færdselslære 
2)  Heltidsundervisning 
3)  Andre aktiviteter i kommunens ungdomspolitik 
4)  Danskuddannelse for nyankomne mellem 18 og 25 år 

nyt punkt 

5) Undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske 
emner samt valgfag på 7.-10. klassetrin  



6 

06/11/13 

Øget lokal samarbejde  

1.  En folkeskoleleder kan give tilladelse til at en elev på 
7.-10. klassetrin delvis opfylder sin undervisningspligt 
uden for skolen ved at deltage i undervisning i 
ungdomsskolen i fag inden for folkeskolens fagrække. 

2.  Ungdomsskolen kan undervise elever i folkeskolen i 
valgfag og 2. fremmedsprog på 7.-10. klassetrin. 

3.  Elever i folkeskolen har adgang til at få påført sit 
bevis oplysninger om gennemførte forløb i 
ungdomsskolen 



7 

06/11/13 

Mulighed for fælles ledelse  

BR kan beslutte, at en folkeskole og en ungdomsskole 
har fælles leder og fælles bestyrelse 

Øget lokal frihed til yderligere adgang til fælles ledelse 
med henblik på at styrke samarbejdet på tværs mellem 
folkeskolen og de tilbud der findes, fx i ungdomsskolen. 



8 

06/11/13 

Virksomhedsplan 

BR udarbejder en plan for kommunens ungdomsskole-
virksomhed (ungdomsskoleordning). 

Ungdomsskolens bestyrelse skal som minimum have 7 
medlemmer efter de nye regler. 

Det er fremover op til BR at beslutte, om den vil være 
repræsenteret i bestyrelsen. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

 
J.nr. 2013.0-0. Møde den 11.12.13. Dagsordenens pkt. 4 
 
Udvikling i ungdomsskolens budget og regnskab 2013 samt forslag til principper 
for fordeling af budgetrammen 2014 
 
Med denne indstilling redegør ungdomsskolen for det forventede årsregnskab for 2013 
og fremlægger forslag til principper for fordeling af budgetrammen 2014. 
 
INDSTILLING 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens forventede årsregnskab 

2013 til efterretning 
 

2. at bestyrelsen godkender principperne for fordeling af budget 2014  
 

3. at bestyrelsen tager orientering om budget 2014 til efterretning. 
 

 
PROBLEMSTILLING 
 
Bestyrelsen tiltrådte den 18. marts 2013 forslag til fordeling af ungdomsskolens samlede 
budgetramme på 74.201.606 kr. I budgetrammen indgår budget til 10. klasse Amager i 
2013 baseret på elevtallet fra den 5. september 2012.  
 
Budgetrammen er i budgetudmeldinger fra forvaltningen, senest ultimo oktober 2013, 
blevet tilført midler til dækning af el og varme, fleksjob og mindreforbrug fra 2012 samt 
ungepakkemidler på i alt 2.106.261 kr. Den aktuelle budgetramme er derfor på 
78.307.867 kr. 
 
P.t. forventer ungdomsskolen et mindreforbrug i 2013 på ca. 3,7 mio. kr., hvilket svarer 
til ca. 4,8 pct. af ungdomsskolens samlede budgetramme. 
 
Ungdomsskolen udarbejder hvert år principper, der ligger til grund for forslag til det 
efterfølgende års fordeling af budgetrammen. Et konkret forslag til budgetfordelingen 
forelægges bestyrelsen i marts 2014.  
 
 
LØSNING 
 
Forventet årsregnskab 2013 
Ved budgetudmeldingen for 2013 udgjorde ungdomsskolens ramme 74.201.606 kr. 
Budgetrammen er efterfølgende blevet reguleret med følgende poster: 
 
Budgetudmelding 74.201.606 kr. 
Regulering af 10.-klassebudgettet pr. 5.9.2013 318.737 kr. 
Regulering af husleje 62.210 kr. 
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Bevilling til fleksjob 115.718 kr. 
Ungepakkemidler – efteruddannelse 500.000 kr. 
Ungepakkemidler – Spydspidsen 225.000 kr. 
Ungepakkemidler – U-turn 75.000 kr. 
Finansiering af Ungeskolen i Valby – midler fra SOF 660.000 kr. 
Ungepakkemidler – alternative undervisningsforløb 2.000.000 kr. 
Mindreforbrug 2012 633.759 kr. 
Regulering af lønfremskrivningen -484.163 kr. 
I alt 78.307.867 kr. 

 
Den samlede budgetramme udgør således aktuelt 78.307.867 kr. En kalkule over de 
samlede udgifter viser et forventet regnskab på i alt 74.565.553 kr. (bilag 1). 
 
Årsager til det forventet mindreforbrug: 
 Lockouten i april medførte et samlet mindreforbrug på lærerløn på ca. 2 mio. kr. 
 Ungdomsskolen har fået tildelt ca. 2,8 mio. kr. i ungepakkemidler. Midlerne er til-

delt i 2013, men aktiviteterne foregår i skoleåret 2013/2014. 
 Der har været mindre aktivitet i Knallert og færdselslære. Baggrunden er, at der er 

kommet en forhøjet brugerbetaling for selve knallertkortet. Tendensen er landsdæk-
kende.  

 
Det forventede mindreforbrug i 2013 udgør ca. 5 pct. af ungdomsskolens samlede ram-
me. Der vil være mindre bevægelser i regnskabet frem til regnskabsafslutningen, og det 
er derfor behæftet med almindelig usikkerhed. 
 
Børne- og Ungeudvalget har på deres møde den 25. september 2013 besluttet, at decen-
trale opsparinger over 4 procent skal komme enhederne til gode. Det sker ved, at mid-
lerne konverteres til anlægsmidler og bliver samlet i en pulje under fagkontoret Drift og 
Anlæg i forvaltningen. De enkelte enheder kan derefter søge om anlægsprojekter i for-
valtningen, og midlerne vil blive givet til godkendte projekter. Processen forventes at 
starte i marts 2014. 
 
Ungdomsskolen vil på bestyrelsesmødet i marts 2014 komme med forslag til, hvilke 
projekter der kan søges anlægsmidler til. 
 
Principper for fordeling af budgetrammen i 2013 
Forslag til fordeling af budgetrammen 2014 foretages med udgangspunkt i de samme 
grundprincipper for så vidt angår lønmidler, som blev vedtaget af bestyrelsen i forbin-
delse med udmøntning af budgetrammen for 2013. Derudover foreslås det, at dæknin-
gen af omsorgs- og seniordage udmøntes, der hvor forbruget forventes.  
 
De foreslåede fælles principper er: 
 Centrale lønudgifter til ledelse, administration og pædagogisk medhjælp fastsættes 

på grundlag af konkrete beregninger. 
 Decentrale lønudgifter til heltidsundervisning og almen undervisning i de tre ung-

domsskoleområder fastsættes med udgangspunkt i 2013-niveau inklusiv de udmeld-
te fremskrivninger på lønnen. 
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 Timepuljer til almen undervisning fastsættes med udgangspunkt i 2013-niveau. 
Samt efter den enkelte almen undervisningssteds andel (procent) af den samlede 
målgruppe på grundlag af befolkningsprognosen pr. 1. januar. 

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

 Der afsættes midler til omsorgsdage og seniordage, der sikrer, at budgetområder 
med ansatte, som er berettiget til hhv. omsorgs- og seniordage, også modtager mid-
ler, der dækker eventuelle omkostninger.  

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

trale budgetter. 
 Budgetmidlerne fordeles i forhold til antal elevpladser i den ordinære undervisning 

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

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

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

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

driftsmidler, som ungdomsskolen får udmeldt fra forvaltningen. 
 Driftsmidlerne ville kunne være udsat for besparelser, som alle øvrige poster på 

ungdomsskolens ramme. 
 
Budget 2014 
Ungdomsskolen har pt. ikke fået udmeldt en budgetramme for 2014 fra forvaltningen. 
 
I forbindelse med budgetforliget for 2014 vil følgende have indflydelse på ungdomssko-
lens budget for 2014: 
 
 Samlokalisering af ungdomsskolen  

Det fremgår af budgetforliget, at der er afsat i alt 5 mio. kr. til samlokalisering af 
Ungdomsskolens 8+9. klasse på Hovmestervej 30 (tidligere Bispebjerg Skole). Mid-
lerne er fordelt med 2,2 mio. kr. i 2014 og 2,8 mio. kr. i 2015. Denne anlægsbevil-
ling er stjernemarkeret i budgettet, hvilket betyder, at udgiften kan fremrykkes. An-
lægsarbejdet er igangsat. 
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 Administrationsplanen 

Københavns Kommune har iværksat en administrationsplan, som indebærer en sam-
ling af løn- og personaleadministration samt visse regnskabsopgaver i KoncernSer-
vice for de syv forvaltninger. Ungdomsskolen skal i den forbindelse pr. 1. marts 
2014 overføre opgaver, der samlet svarer til et årsværk og 125.000 kr. til Koncern-
Service.  

 
 Ny arbejdstidsaftale på lærer-området (lovindgrebet) 

Fra skoleåret 2014/15 indføres nye arbejdstidsregler for lærerne i ungdomsskolen – 
på lige fod med lærerne i folkeskolen. Det kommer til at betyde, at lærerne skal væ-
re mere til stede på skolerne, og forberedelsen af undervisningen kan blandt andet 
placeres på skolen. Det vil have en betydning for indretning af ungdomsskolens un-
dervisningssteder for at sikre lærerne hensigtsmæssige arbejdsforhold. Hvad det be-
tyder af udgifter for ungdomsskolen er pt. ukendt. 
 

 Effektivisering på lærernes arbejdstid 
Københavns Kommune har nogle tilbud som ikke er omfattet af folkeskolereformen, 
men som har lærere ansat, der vil være påvirket af den ændrede arbejdstid som er 
forudsat i folkeskolereformen. Dette rammer ungdomsskolen og andre. Ungdoms-
skolen er blevet bekendt med at der skal findes et effektiviseringsprovenu på ca. 5,3 
mio.kr. i 2014 på disse områder, som ungdomsskolen er en del af. Andre på området 
er fx 10.klasserne, STU, famileskolerne og CSV. Ungdomsskolens bidrag til det 
forventet provenu er pt. ukendt. 

   
 Tværgående effektiviseringer i Københavns Kommune 

Københavns Kommune skal finde effektiviseringer for 296,8 mio. kr. i 2014. Det er 
pt. ukendt, hvilken indflydelse det vil have på ungdomsskolen, men det må forventes 
at have en indflydelse på ungdomsskolens budget. 

 
Ungdomsskolen foreslår at benytte mindreforbruget 2013 på aktiviteter, som understøt-
ter undervisningen på såvel heltid og almen, fx: 
 Implementering af effektmåling i ungdomsskolen 
 Implementering af evalueringer i almenundervisningen 
 Pilotprojekt med skolesocialrådgivere i heltidsundervisningen 
 Intensive supplerende faglige undervisningsforløb i foråret i heltidsundervisningen  
 Støtte til eventuelle behov for at etablere lærerarbejdspladser på skolerne som led i 

lærerne skal være mere på skolerne (anlægspuljen i forvaltningen) 
 Indvendig renovering af lokationer, hvor ungdomsskolen selv er ansvarlig for den 

indvendige vedligeholdelse (anlægspuljen i forvaltningen) 
 Implementering af erfaringerne fra 10. Puls. 
 
 
BILAG 
1. Budget- og regnskabsark total 
 



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

Ungdomsskole Total 2013 2012 BUDGET 2013 BUDGET 2013 PR. 02.12.13 Rest ÅRSFORBRUG MINDREFORBRUG

Ledere 5.997.556 6.134.251 0 5.997.556 5.191.730 805.826 5.713.680 283.876

Administrativ / teknisk personale 7.369.991 6.909.296 130.000 7.499.991 6.317.830 1.182.161 7.635.325 -135.334

Heltidsundervisning - løn 33.110.799 32.408.519 910.931 34.021.730 27.863.141 6.158.589 32.096.375 1.925.355

Almenundervisning - løn 10.057.778 10.190.256 1.153.442 11.211.220 6.402.112 4.809.108 9.967.018 1.244.202

Særlig bistand / pæd. medhj. 2.964.965 3.464.676 215.000 3.179.965 3.518.644 -338.679 3.854.042 -674.077

Løn i alt 59.501.089 59.106.998 2.409.373 61.910.462 49.293.456 12.617.006 59.266.440 2.644.022

Bygninger 5.128.556 5.643.283 62.210 5.190.766 4.765.970 424.796 5.272.702 -81.936

Bygning vedligeholdelse 671.636 0 -9 671.627 1.250.990 -579.363 1.379.850 -708.223

Undervisn./Adm/personaleforanst 6.659.057 6.897.335 1.291.452 7.950.509 6.922.303 1.028.206 8.669.191 -718.682

Rådighedssum 117.034 116.537 0 117.034 151.276 -34.242 149.845 -32.811

Drift i alt 12.576.283 12.657.155 1.353.653 13.929.936 13.090.539 839.397 15.471.588 -1.541.652

Refusioner - indtægter 0 0 0 0 -770.636 770.636 -770.636 770.636

budgettilpasning 38.071 0 0 38.071 38.071 38.071 0

Henriksgården 0 0 660.000 660.000 625.043 34.957 625.043 34.957

Demografi 0 -521.620 0 0 0 0 -38.662 38.662

Fællespuljer 1.936.163 1.816.692 964.032 2.900.195 0 2.900.195 817.356 2.082.839

Prioteringsrummet 150.000 550.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000

Over-/underskud 633.759 1.420.581 -1.477.406 -843.647 0 -843.647 -843.647 0

Besparelse -437.150 0 0 -437.150 0 -437.150 0 -437.150

Nettoramme 74.398.215 74.479.806 3.249.652 78.307.867 62.238.403 15.996.436 74.565.553 3.742.314
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2013.0-0. Møde 23.01.2013.  Dagsordenspunkt 5 
 
Brug af sociale medier i ungdomsskolen 
 
Bestyrelsen orienteres om Børne- og Ungdomsforvaltningens retningslinjer for brug af 
sociale medier og skal godkende implementeringen af disse i ungdomsskolen.  
 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
I såvel klasseværelserne som i ungdomsskolens kontakt med omverdenen har ungdoms-
skolen ambition om at være en professionelt kommunikerende organisation. Det betyder 
blandt andet, at ungdomsskolen kommunikerer via forskellige medier, hvor ungdoms-
skolens målgrupper færdes – fx på hjemmesider og sociale tjenester som fx Facebook, 
YouTube, LinkedIn etc. For at sikre god kommunikation og at brugere og medarbejde-
res rettigheder ikke krænkes, udarbejdede ungdomsskolen i 2011 et notat om brug af 
sociale medier i ungdomsskolen, der indeholdte: 
 Retningslinjer (regler, der skal overholdes) og  
 Anbefalinger (som efter fælles drøftelse på lærerkollegierne kunne tilpasses hver 

enkelt skole)  
Formålet er, at ungdomsskolens kommunikation på de sociale medier skal være trovær-
dig og i samklang med den øvrige kommunikation, som brugere af ungdomsskolen mø-
der. Retningslinjerne blev præsenteret og drøftet på lærerkollegierne i ungdomsskolen. 
Det skete for at sikre, at implementeringen af retningslinjerne og skolernes brug af soci-
ale medier var i overensstemmelse med skolens øvrige pædagogiske praksis. 
 
Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet en vejledning og en guide med afsæt i 
ungdomsskolens retningslinjer, da ungdomsskolen er en af de få institutioner i Børne- 
og Ungdomsforvaltningen, der har udarbejdet retningslinjer på dette område. Derfor 
overholder ungdomsskolen allerede retningslinjerne, men ungdomsskolen ser de fra 
forvaltningen fælles retningslinjer som en god anledning til, at ungdomsskolen videre-
udvikler sin praksis for brug af sociale medier. 
 
 
 
 
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender ungdomsskolens forslag til implementering af Børne- 

og Ungdomsforvaltningens retningslinjer for brug af sociale medier. 
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LØSNING 
 
Forvaltningens vejledning og guide 
Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet:  
1) En vejledning til, hvordan skoler og institutioner kan og skal bruge institutions-sider 
på Facebook og andre sociale medier, som en supplerende kommunikationskanal til 
institutionens øvrige kommunikationskanaler, og  
2) En guide ”Facebook på jobbet”, der beskriver retningslinjer og rammer for medar-
bejdernes private brug af Facebook og andre sociale medier i arbejdstiden.  
 
Grundprincipperne i forvaltningens guide til medarbejderne om privat brug af Facebook 
i arbejdstiden er, at: 
 Medarbejderen skal være loyal over for sin arbejdsplads og overholde øvrige for-

valtningsmæssige love som fx persondataloven, sin tavshedspligt og kollegiale soci-
ale spilleregler som fx at tale pænt om kolleger og følge sin sunde fornuft 

 Medarbejderen skal beskytte sig selv på de sociale medier – fx ved at oprette alias-
profiler, ved nøje at overveje hvilke billeder, der lægges op, og ved at overveje, 
hvem man indgår venskaber med og indleder dialog med. 

 
Grundprincipperne i forvaltningens vejledning til institutionernes brug af sociale medier 
som supplerende kommunikationskanal understreger primært, at institutioner, der an-
vender Facebook, skal have udarbejdet lokale retningslinjer, hvor ansvarshaver, formål 
og spilleregler er præciseret og nedfældet. Her påpeges fx: 
 At man kan oprette Facebook-profiler med forskelligt formål, og institutioner inden 

oprettelse skal nedfælde retningslinjer for brugen af Facebook-profilerne 
 At man kan oprette en professionel alias-profil 
 At man skal overholde persondataloven og Datatilsynets retningslinjer for offentlig-

gørelse af portræt- og situationsbilleder. 
 
Endvidere gøres der i vejledningen opmærksom på, at såfremt en skolebestyrelse ønsker 
at oprette en Facebookprofil til bestyrelsesarbejdet, vil denne være underlagt Børne- og 
Ungdomsforvaltningens retningslinjer, idet der her ”træffes beslutninger i kommunalt 
regi”. 
Grundprincipperne i såvel guide som vejledning er i overensstemmelse med ungdoms-
skolens praksis og eksisterende retningslinjer fra 2011. 
 
Ungdomsskolens brug af sociale medier 
Ungdomsskolens brug af sociale medier skal ses som en forlængelse af al øvrig kom-
munikation, og brugen af sociale medier hviler på ungdomsskolens grundlæggende 
værdier: respekt og dialog. 
 
Ungdomsskolen har endvidere to bærende principper konkret målrettet brugen af sociale 
medier i ungdomsskolen – nemlig at den: 
 Skal understøtte ungdomsskolens øvrige undervisning 

Det vigtigste er ikke, at de unge liker ungdomsskolen (organisationsprofil), men at 
de liker det, ungdomsskolen laver. Derfor er ungdomsskolens Facebook-profiler og  
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-grupper ofte oprettet i nær forbindelse med undervisningen – fx RAPKINGS-
gruppen, der er vokset til et omfangsrigt community på over 4.000 brugere eller sko-
lernes lukkede sider for elever og lærere. 
Det betyder også, at ungdomsskolen nogle gange opfordrer elever – under supervi-
sion af og med hjælp fra lærere – til at tage ansvar for og styre profilerne.  

 Skal ligge i forlængelse af ungdomsskolens pædagogiske praksis, som den i forvejen 
udfolder sig i klasselokalerne 
Det betyder fx, at lærerne, hvis de anvender sociale medier i dialogen med deres 
elever, følger deres øvrige pædagogiske praksis i forhold til at respektere den unges 
privatliv og være lærerrollen bevidst – også selvom der kommunikeres i cyberspace 
efter skoletid. 

  
Børne- og Ungdomsforvaltningens vejledning og guide sigter primært på brugen af Fa-
cebook, der også er det mest dominerende sociale medie blandt unge (et online-survey,  
”Teenagere - deres private og offentlige liv på sociale medier”, Institut for Menneske-
rettigheder, DR, Berlingske Media, Forbrugerrådet og Medierådet for Børn & Unge, 
2013, giver en pejling og anslår, at 94% af alle 15-18-årige er på Facebook).  
Imidlertid vinder det billedbårne sociale medie Instagram også frem. Det er ifølge oven-
stående online-survey det andet mest brugte sociale medie (anvendes af 21%). Ung-
domsskolen arbejder for nuværende primært med Facebook og YouTube og har endvi-
dere en organisationsprofil på LinkedIn. Imidlertid er ungdomsskolen i kontakt med 
Københavns Borgerservice, der bestyrer Københavns fælleskommunale profiler på Fa-
cebook og Instagram. Formålet er at undersøge, hvordan og om Instagram kan integre-
res i undervisningen samt at undersøge de juridiske forhold omkring brugen af Insta-
gram, der i høj grad er et billedbårent socialt medie. Københavns Borgerservice har 
juridiske konsulenter til at udarbejde juridiske retningslinjer for brug af sociale medier, 
og de forventes færdiggjorte før jul. 
Endvidere vil ungdomsskolen med inddragelse af lærerne undersøge, om der er behov 
for at udbygge og præcisere ungdomsskolens praksis i forhold til brugen af sociale me-
dier i ungdomsskolen. 
 
 
VIDERE PROCES 
 
Ungdomsskolens kommunikationsmedarbejder vil forestå videreudviklingen af brug af 
sociale medier dette efterår med inddragelse af ungdomsskolens medarbejdere. 
 
  
BILAG 
 
Følgende bilag kan downloades under bestyrelsesmaterialet til dette møde på ungdoms-
skolens hjemmeside: 
www.ungdomsskolen.kk.dk > Om Os > Organisation og udvalg > Ungdomsskolen Be-
styrelse > Dagsordener og Referater > 2013 
1. Web og sociale medier i ungdomsskolen 
2. Vejledning sociale medier (BUF) 
3. Guide sociale medier (BUF) 



                                                    

Side 1 af 4 
   

Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2013.0-0. Møde 23. 10. 2013.  Dagsordenspunkt 6 
 
Arbejdet med effektmåling og kvalitetsudvikling i heltidsundervisningen 
 
Ungdomsskolen orienterer om udviklingsprojekt om effektmåling og kvalitetsudvikling 
i heltidsundervisningen.  
  
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
På bestyrelsesmødet den 17. juni 2013 skitserede ungdomsskolen en række forslag til 
opfølgning på PA-analysen, herunder at ungdomsskolen intensiverer arbejdet med at 
udvikle et faktabaseret styringsgrundlag, og at ungdomsskolen identificerer og formule-
re entydige effektmål for heltidsundervisningens undervisningsopgaver. 
 
Både tydeliggørelse af målene og viden om effekten af undervisningsforløbene i hel-
tidsundervisningen er væsentlige elementer for løbende at kunne udvikle og optimere 
indsatsen for eleverne. Progression i udviklingen af elevernes kompetencer følges alle-
rede i dag lokalt via lærernes vurdering. Herudover indsamler ungdomsskolen en række 
statistiske data, som primært relaterer sig til eleverne fagliges udvikling og ind - og ud-
slusning af elever. 
 
Men ungdomsskolen mangler imidlertid en fælles og systematisk dokumentation af ele-
vernes udvikling mens de er indskrevet i tilbuddene. Dette gælder ikke mindst doku-
mentation af udviklingen af elevernes sociale og personlige kompetencer.  
 
 
LØSNING 
 
Ungdomsskolen skal understøtte målsætningen for at 95 % af de unge i Københavns 
Kommune gennemfører en ungdomsuddannelse, og det er heltidsundervisningens rolle 
at samle de unge op, som har problemer i overgangen mellem grundskole og ungdoms-
uddannelse og gøre dem uddannelsesparate. Det vil sige, at de unge efter et forløb i 
ungdomsskolens heltidsundervisning fagligt, socialt og personligt skal være bedre rustet 
til at gennemføre en ungdomsuddannelse end de var før. Med andre ord skal der ske 
forandringer i den tid eleverne går i ungdomsskolen. Når ungdomsskolen taler om ef-

Ungdomsskolen indstiller, 
 

1. at bestyrelsen godkender, at ungdomsskolen arbejder med udviklingen af et 
målingsværktøj til vurdering af kvalitet og effekt i heltidsundervisningen 
 

2. at bestyrelsen godkender, at ungdomsskolen arbejder med implementering 
og videre anvendelse af det udviklede målingsværktøj som faktabaseret sty-
ringsgrundlag. 
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fekter, handler det således om de forandringer, som ungdomsskolen arbejder med at 
skabe hos de unge, mens de er i heltidstilbuddene.  
 
Ungdomsskolen har allerede nogen viden om effekten af tilbuddene i dag, men den er 
ikke altid eksplicit, og de statistiske data har hovedsageligt fokus på den faglige udvik-
ling.  Hidtil har ungdomsskolen særligt haft fokus den overordnede ønskede effekt af 
ungdomsskolens undervisning: at de unge bliver uddannelsesparate. Der har i mindre 
grad været fælles fokus på, hvilke delkompetencer (effekter) dette begreb dækker over, 
hvordan de enkelte tilbud trinvis arbejder med at bibringe eleverne disse kompetencer, 
og i hvilken grad tilbuddene opnår den ønskede effekt for eleverne. 
 
Med et effektmålingskoncept, der skaber viden om målene og effekten af ungdomssko-
lens indsatser, kan ungdomsskolen optimere den fortsatte pædagogiske udvikling af 
tilbuddene og at sikre at indsatsen løbende kan justeres i forhold til behovene i elev-
gruppen. Arbejdet med effektmåling vil dermed understøtte en tilgang til arbejdet, hvor 
man løbende og aktivt udfordrer det man plejer at gøre.  
 
Gennem udarbejdelse af effektmålinger vil ungdomsskolen samtidig i højere grad end 
tidligere kunne dokumentere effekten af indsatsen overfor omverdenen og begrunde den 
valgte indsats med fakta. Endeligt vil det kunne bidrage til medarbejdernes oplevelse af 
at være en del af en samlet organisation, der arbejder hen imod eksplicitte kort - og 
langsigtede mål for de unge.  
 
 
Effektmåling i ungdomsskolen 
Effektmåling - og styring anvendes i stigende grad inden for det offentlige som en me-
tode til at afdække om de valgte indsatser virker efter hensigten. Direktør i Socialfor-
valtningen Svend Bjerre formulerer det på følgende vis: ”Effektarbejde er at se, hvad 
vores indsats betyder for vores brugere. Hvilken forandring den skaber. Det skal vi ha-
ve fokus på, fordi vi skal gøre mest muligt godt for vores brugere. Og fordi vi skylder 
samfundet at kunne redegøre for, hvad der kommer ud af de mange sociale kroner, vi 
har at gøre godt med hvert år.”(Sofbladet, aug.2010).   
 
Ungdomsskolen har i en vis udstrækning allerede stiftet bekendtskab med effektmåling 
via ungdomsskolens 8+9.klasse, som er en del af kommunens program Sikker By og 
indgår i en årlig effektmåling af indsatserne. 
 
Effektmåling i ungdomsskolen vil indebære tre trin 
 
1. at beskrive de kort - og langsigtede effekter man ønsker i den periode de unge går i 

tilbuddene og hvilke indsatser man benytter for at opnå de ønskede effekter 
 

2.  at systematisk måle de trinvise effekter og følge med i om målene nås 
 
3. at anvende effektmålingerne til intern dialog og som styringsredskab på forskellige 

niveauer.  
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Ad. 1. Beskrivelse af mål og indsatser 
I denne fase skal først de langsigtede effektmål tydeliggøres. Det eller de mål, der væl-
ges skal være realiserbare og nogle som ungdomsskolen kan stå til ansvar for. Det gæl-
der de langsigtede, såvel som de mere kortsigtede mål. 
For ungdomsskolen er det, at den unge kan deltage i og drage nytte af en ungdomsud-
dannelse. Det ligger ikke i målet at den unge gennemfører en ungdomsuddannelse, 
selvom det selvfølgelig er ideen og håbet at det sker, idet selve gennemførelsen institu-
tionelt ligger udenfor ungdomsskolens rækkevidde.  
 
Ungdomsskolens medarbejdere har derefter arbejdet med at nedbryde det overordnede 
mål i konkrete effektmål med forskellige tidshorisonter. Nedbrydningen af målet sker på 
følgende måde: For at kunne deltage i og drage nytte af en ungdomsuddannelse, er der 
to delmål, der skal opfyldes: a) den unge skal være uddannelsesparat og b) den unge 
skal være afklaret om egne udannelsesmuligheder. Her ses så fx på hvilke mål, der skal 
nås for at den unge er udannelsesparat: det kunne eksempelvis være målet at den unge 
kan finde ud af at gå i skole. Dette mål nedbrydes så ydereligere i flere delmål, hvoraf et 
af dem er at eleven møder stabilt i skolen. Endeligt ses så på, hvilke konkrete indsatser 
som skolen anvender for at nå sidstnævnte delmål. Det kan fx være opkald til elev og 
forældre ved fravær, fraværssamtaler etc.  
 
På denne måde konstrueres logiske kæder fra de overordnede målsætninger til medar-
bejdernes daglige arbejdsopgaver, med forskellige effekttrin undervejs.  Det er væsent-
ligt at det er medarbejderne, der laver dette arbejde, for dermed udvikles en metode, 
som giver mening i forhold til den daglige praksis for de involverede. 
 
Ad 2. Måling af effekter 
For at kunne styre efter og lære af effekter, må de kunne måles. På baggrund af de kon-
krete effektmål udarbejder ungdomsskolen derfor et måleværktøj. Måleværktøjet inklu-
derer fastsættelse af succeskriterier for hvert enkelt delmål. Ungdomsskolen vil både 
måle på effektmål, som går på tværs af hele heltidsundervisningen og på mål, der er 
specifikt relateret til de enkelte skoletilbud. 
 
Ad 3. At anvende effektmålingerne 
Målingsværktøjet og resultaterne skal anvendes på flere niveauer. Dels på et eksternt 
niveau i samarbejdet mellem ungdomsskolen og fagkontoret Ungdom, dels på et internt 
niveau i forhold til afrapportering til bestyrelsen og som dialogværktøj mellem øverste 
ledelse og ledere, mellem ledere og lærere i de enkelte afdelinger og på tværs af disse. 
Målingerne kan bruges som baggrund for at diskutere både de valgte indsatser, indret-
ning og organisering af tilbuddene mv. Projektet vil desuden undersøge om måleværktø-
jet også kan anvendes som dialog- og progressionsværktøj i lærernes konkrete arbejde 
med den enkelte elev.  
 
 
ØKONOMI 
 
Til varetagelse af workshop for ledere og medarbejdere er anvendt 51.500 til BDO Pub-
lic. 
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VIDERE PROCES 
 
Under forudsætning af bestyrelsens godkendelse vil ungdomsskolen: 
 
1. Udarbejde målingsværktøj til vurdering af kvalitet og effekt i heltidsundervisningen 

samt udarbejde klare arbejdsgange relateret hertil med deadline i maj 2014. 
2. Implementere effektmålingsværktøjet med igangsættelse af målinger fra skoleåret 

2014 
3. Arbejde med løbende justering af effektmålingsværktøjet.   
 
Bestyrelsen vil modtage status på udviklingsprojektet på det kommende møde i marts 
måned. 
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Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter 
 
Under dette punkt har bestyrelsens elevrepræsentanter mulighed for at tage forskellige 
emner op. 
 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
I bestyrelsens vedtægt er det fastsat, at ungdomsskolens elever har to pladser i ung-
domsskolens bestyrelse. For at sikre elevrepræsentanterne mulighed for at bringe pro-
blemstillinger op til drøftelse i bestyrelsen har ungdomsskolen etableret dette faste 
punkt på dagsordenen. Der kan ikke træffes beslutninger omkring sager, der tages op 
under dette punkt, men de kan eventuelt sættes på dagsordenen som beslutningspunkt på 
et senere møde. 
 
Elevrepræsentanterne fremsatte på møde den 23. oktober forslag om, at ungdomsskolen 
opretter flere workshoplignende hold, hvor elever fra forskellige hold kan mødes. Kon-
kret blev det foreslået at oprette hold i at anvende sociale medier. Herudover vil Ungepa-
nelet gerne stille sig til rådighed for udvikling af ungdomsskolens hjemmeside. Ungepa-
nelet er et fritidstilbud med fokus på aktivt demokrati og ungedeltagelse. Elevrepræsen-
tanterne er begge en del af dette hold.  
Nedenfor følger en status på forslagene. 
 
• I indeværende sæson har ungdomsskolen en række hold og events, hvor elever kan 

mødes på tværs af andre hold i ungdomsskolen. Det gælder fx 
 

 Klubben på Vesterbro, hvor elever og lærere fra de forskellige hold tre gange 
ugentligt kan mødes og hygge sig før og efter undervisningen og i den fælles 
pause. Klubben har også fællesarrangementer ud af huset i løbet af sæsonen. 

 
 Nuart, der består af en række kreative hold (Band, Dans, sang, skuespil, rap), 

der har undervisning på samme tid på Vesterbro Ungdomsgård, og som i 
fællesskab står for en juleevent samt en afslutningsforestilling. Herudover 
har de en række fælles øvedage, der ligger i weekenderne. 

 
 Lørdagsskole og Masterclass, som bygger samme princip som ovenfor med 

faglig viden kombineret med socialt samvær på tværs af forskellige hold. 
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen drøfter de punkter, der tages op af elevrepræsentanterne. 
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 Søndags lektiecafé, hvor elever den anden søndag i hver måned kan få lek-
tiehjælp i Ungdomsskolen Nords lokaler. Tilbuddet i inkluderer også socialt 
samvær samt mulighed for ture og besøg på ungdomsuddannelser. 

 
 

 Juleshowtime, et eftermiddagsarrangement, hvor ungdomsskolen Nord invi-
terer elever fra hold i musik, rap, sang, dans og drama i hele ungdomsskolen 
til at deltage. 

 
Ungepanelet vil blive inddraget i idéudvikling til flere hold, der kan føre hold sammen på 
tværs af ungdomsskolen. 
 
• Ungdomsskolen opretter i foråret hold i sociale medier. Holdet er åbent for alle. 
 
• Ungdomsskolens hjemmeside skal i foråret 2014 overgå til et nyt system. Ungepane-

let vil blive inddraget, når ungdomsskolen i den forbindelse vil revidere form og ind-
hold på siden. 

 
 
 
 



                                                    

Side 1 af 2 
   

Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2013.0-0. Møde 11.12.2013.  Dagsordenspunkt 8 
 
Meddelelser og orientering 
 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. RAPKINGS: Storslået finale i DGI-byen  
Lørdag den 23. november afholdt Ungdomsskolen Nord finalen i rapkonkurrencen 
RAPKINGS. Finalen fandt sted i DGI-byen, hvor mere end 500 publikummer var 
mødt op for at heppe på deres favorit blandt de 16 finalister, der efter de indledende 
runder i Storkøbenhavn og Odense var klar til at dyste om kronen til RAPKINGS 
2013. Efter en række tætte runder stod den endelige duel mellem gruppen Internatio-
nal Records fra Aarhus og Whi.B, der havde kvalificeret sig fra den indledende runde 
på Østerbro. Efter en tæt finale kunne de to rappere i Whi. B række hænderne i vejret 
som sejrherrer i årets RAPKINGS-konkurrence. Som noget nyt var konkurrencen 
udvidet med prisen ”Bedste Budskab”. 
 
2. Administrationsplanen: Restrukturering af administrative opgaver 
Den 1. marts 2014 skal ungdomsskolen afgive et administrativt årsværk til Koncern-
service samt 125.000 kr. Det sker som led i en sammenlægning af Københavns 
Kommunes administrative opgaver, som blev sat i gang sidste år. Ungdomsskolens 
administrative personale besøgte den 19. september Koncernservice for at høre mere 
om, hvad KoncernService kan tilbyde som arbejdsplads. Alle administrative medar-
bejdere har herefter haft en individuel samtale med ungdomsskolens administrations-
leder, hvor de har tilkendegivet deres jobønsker for fremtiden. Efterfølgende er en 
medarbejder, der selv har ønsket at komme til at arbejde hos KoncernService, blevet 
udpeget. Der er nu igangsat en intern proces med såvel ledere som administrative 
medarbejdere om, hvordan de administrative opgaver bedst muligt kan varetages 
fremadrettet i ungdomsskolen. Det forventes, at denne proces afsluttes ultimo febru-
ar, hvor en struktur på administrationen skulle være på plads. 
 
3. Kulturnats-”premiere” for ungdomsskolen 
Ungdomsskolens fritidsundervisning havde en scene ved den københavnske Kultur-
nat den 11. oktober. Det er første gang, at ungdomsskolen har deltaget på Kulturnat-
ten, men det bliver næppe den sidste, for scenen gav ungdomsskolens fritidsunder-
visning en god platform for at vise et udpluk af ungdomsskolens mange aktiviteter 
frem - og dermed var det også en god mulighed for eleverne til at skærpe deres sce-
neoptræden. Og det var en stor succes. Kultorvet boblede og sydede, og ungdoms-
skoleeleverne høstede stor anerkendelse og opmærksomhed for deres optræden med 
blandt andet dans, rap og musik. 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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7. Boblende gadekultur på Carlsberg 
Den 1.-2. november deltog Ungdomsskolen Nord aktivt med at arrangere og afvikle 
Copenhagen Street Festival i Boblehallen på Carlsberg. Streetfestivalen bød på et 
bredt udsnit af gadekultur og -idræt som fx parkour, BMX, breakdance, hiphop, 
snowboarding og graffiti. Den første dag blev der afholdt aftalte workshops for fol-
keskolerne, og dagen efter var der åbne aktiviteter for interesserede. 
 
8. Ungdomsskoleforeningen har fået ny formand 
Ungdomsskoleforeningen har fået ny formand, da den tidligere formand Søren My-
rup, som har været formand siden maj 2012, har fået nyt job i Holbæk Kommune og 
derfor er trådt tilbage. Ny på posten er Finn Lillelund Christensen fra Frederikshavn 
Ungdomsskole, og han fungerer som konstitueret formand frem til Ungdomsskole-
foreningens landsmøde i maj 2014.  
  
9. Ungdomsskolen deltog på uddannelsesmessen i Forum 
Ungdomsskolen havde en stand på uddannelsesmessen ”Uddannelse i Centrum” i 
Forum den 19.-22. november, hvor samtlige elever på 7.-9./10. klassetrin i regionen 
var inviteret. Et besøg på messen er obligatorisk for disse klassetrin i København, 
hvor besøget er et led i Ungdommens Uddannelsesvejledning Københavns uddannel-
ses- og erhvervsvejledning af byens elever. 
 
10. Flere af byens 6. og 7. klasser har haft besøg af ungdomsskolen 
Ungdomsskolen har dette efterår (uge 44-49) udbudt særlig tilrettelagt almenunder-
visning til byens 6. og 7. klasser. Undervisningen er ikke-boglig to-timers workshop 
og har repræsenteret et bredt udsnit af almenundervisningen. Lærerne fra almenun-
dervisningen har besøgt ca. 15 skoler, der er blevet undervist i fotosport, tegneserier, 
teatersport, ragga, hår & makeup og meget mere. Omkring 800 elever har gennem 
forløbet fået en smagsprøve på ungdomsskolens ikke-boglige almenundervisning. 
 
11. Erhvervsevent på Vesterbro 
120 elever fra Vesterbro Ny Skoles seks 10. klasser deltog tirsdag den 19. november 
i en erhvervsevent i Dansehallerne på Carlsberg. Eventen var en del af erhvervspro-
jektet Jobdrømme – Drømmejobs, som Ungdomsskolen Vesterbro/Valby har udvik-
let i samarbejde med skolens tilknyttede UU-vejleder. Eleverne kunne møde 19 for-
skellige jobrepræsentanter og høre om deres erfaringer under og efter uddannelsen. 
 Eventen havde tre mål: Det ene mål var at øge de unges bevidsthed om, hvilke ud-
dannelsesmuligheder de har efter 10. klasse. Her blev der sat fokus på de 109 er-
hvervsuddannelser med i alt 326 specialer, der ikke kræver en gymnasial uddannelse. 
Et andet mål var at gøre de unge klart, at erhvervsuddannelserne ikke er dead ends, 
men at der inden for uddannelserne er mange udviklingsmuligheder. Et sidste mål 
var at gøre eleverne bevidste om, at der ofte er tale om flertalsmisforståelser, når de 
tror, at alle andre ved, hvad de vil – og at de selv er de eneste, der er i tvivl.  
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