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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2016.0-0. Møde 25.5.2016.  Dagsordenspunkt 1 
 
Tematisk punkt: Hvordan arbejder ungdomsskolens almenområde med at sikre 
et alsidigt undervisningstilbud til byens unge? 
 
I følge Lov om ungdomsskoler er kommunen forpligtet til at sikre unge et alsidigt 
undervisningstilbud. Det er almenområdets opgave, at sikre at ungdomsskolen 
tilbyder et aktuelt, bredt og velkvalificeret udbud af undervisning, som de unge har 
lyst til at bruge deres fritid på.  
 
Under punktet vil områdeleder Kasper Jannæs og lærer Mona Damm fortælle om 
hvordan området arbejder med udvikling af det samlede undervisningstilbud, herun-
der om resultaterne af en netop gennemført evaluering blandt eleverne på området. 
 
Ungdomsskolens almene undervisning 
Ungdomsskolens almene undervisningstilbud består af ugentlig undervisning på et 
stort antal hold i eftermiddags- og aftentimerne rundt om i byen. Dertil kommer 
workshops af forskellig længde, samt ture og rejser og en række særlige events.  
 
Sammensætningen af holdene i fritidssæsonen skifter år til år og bliver udarbejdet på 
baggrund af ideer fra nuværende og potentielle elever og på drøftelser med lokale 
skoler, klubber og andre samarbejdspartnere. Derudover baseres holdudbuddet på 
erfaringer fra tidligere sæsoner.  
 
Hvor planlægningen tidligere er foregået i de fem lokalafdelinger, er man fra dette år 
gået over til en fælles tilrettelæggelse af hold. Det sker med ønsket om at skabe en 
større sammenhæng i det samlede udbud og med sigtet på, at i højere grad at anvende 
viden, erfaringer og kompetencer på tværs af området. 
 
For at kvalificere planlægningen yderligere er ungdomsskolen begyndt at gennemfø-
re elektroniske spørgeskemaundersøgelser blandt eleverne i almenundervisningen. 
Undersøgelsen skal give indblik i elevernes oplevelse af indhold og kvaliteten af 
undervisningen samt give input i forhold til holdudbuddet. Spørgeskemaundersøgel-
sen suppleres af mundtlige midtvejsevalueringer på alle hold samt telefoninterviews 
med elever, der er stoppet på et hold undervejs i forløbet. 
 
Fakta 
Fritidssæsonen løber fra midt i september frem til påske. Almenområdet udbyder 
årligt mellem 450 og 500 hold, som foregår på omkring 70 forskellige adresser i by-
en. I 2014-15 varetog området undervisning af i alt 7.400 forskellige elever1. Elever-
ne gik i gennemsnit på to hold hver.  Udover den åbne almenundervisning varetager 
området valgfagsundervisning og understøttende undervisning på en række folkesko-
ler som en del af Åben skole i forbindelse med folkeskolereformen.  
 
 

                     
1 Tallet er inklusive de elever, der undervises på hold under Åben Skole i samarbejde med folkesko-
lerne. 
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Almenområdets rammebevilling i 2016 er på 13, 6 mio. kr. Dertil kommer indtægts-
dækket virksomhed i forbindelse med aktiviteter under Åben skole. 
Rammebevillingen er fordelt således: 

 
 
 
 
 
 

 
 
BILAG 
Evaluering af fritidsundervisningen 2016 
 
 

Undervisningsløn 9 mio. kr. 
Ledelse 1,3 mio.kr. 
Drift, inkl. husleje 3,3 mio.kr. 
I alt 13,6 



                                                                                     Københavns Kommunes Ungdomsskole, maj 2016 

Evaluering af fritidsundervisningen 2016  

Evalueringen er gennemført via elektronisk spørgeskema til samtlige elever i fritidsundervisningen i februar 
måned 2016. Samlet har 810 elever besvaret spørgeskemaet, hvilket svarer til 21,9 % af eleverne. 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

Besvarelserne af spørgsmål 5: Er der andet, som du synes, at vi skal vide, om det hold som du har gået på? 
og 7: Har du ideer til nye hold, som du synes, vi skal tilbyde? er udeladt, det er åbne spørgsmål med et stort 
antal besvarelser. Den fuldstændige rapport kan fås ved henvendelse til ba1r@buf.kk.dk 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2016.0-0. Møde 25.5.2016.  Dagsordenspunkt 2  
 
Tematisk punkt: Kompetenceudviklingsforløb for lærere i heltidsundervisningen og 
10. klasse – oplæg ved ungdomsforsker Ulla Højmark Jensen 
 
 
Baggrund 
Bestyrelsen godkendte på møde 16.3. 2016, at ungdomsskolen igangsætter et forsk-
ningsbaseret og praksisrelateret efteruddannelsesforløb for alle lærere i heltidsunder-
visningen og i 10. klase. Målet er at udvikle et fælles pædagogisk fundament på 
tværs af ungdomsskolens tilbud. Kompetenceudviklingsforløbet skal udgøre en fæl-
les pædagogisk referenceramme for det lærerfaglige arbejde i ungdomsskolen med 
fokus på at give eleverne det bedst mulige grundlag for at gennemføre en ungdoms-
uddannelse. 
 
Udvikling af forløb 
I dialog med repræsentanter for lærerne er Ulla Højmark Jensen ved at udarbejde en 
plan for indholdet i kompetenceudviklingsforløbet. Der er afholdt et miniseminar 
med lærerrepræsentanter fra alle afdelinger i d. 11. februar 2016 og der afholdes 
endnu et seminar d.18. maj. På seminarerne arbejder gruppen med hvad det er, der er 
særligt vigtigt, at lærere i ungdomsskolens 10. klasse og heltidsundervisning fokuse-
rer på og er gode til, og hvordan disse kompetencer bedst muligt udvikles.    
 
For at kvalificere planlægningen yderligere har Ulla Højmark Jensen været på stu-
diebesøg i samtlige afdelinger i perioden mellem de to seminarer, hvor hun har ob-
serveret undervisning og været i dialog med lærere. 
 
Præsentation af indhold og form 
Med afsæt i ovennævnte arbejde er en plan for kompetenceudviklingsforløbet nu ved 
at tage form. Forløbet indbefatter alle lærere i 10. klasse og heltidsundervisningen og 
vil løbe fra august 2016 til maj 2017. 
 
Ulla Højmark Jensen vil på mødet fortælle om planen for indhold og form, om valg 
af metoder og om de overvejelser, der har været undervejs. Hun vil ligeledes præsen-
tere sin opsamling fra studiebesøgene, som blev præsenteret for lærerne på seminaret 
d.18. maj. 
 
Økonomi 
Ungdomsskolen afsætter 1,4 mio. til projektet fra puljen til efteruddannelse og kom-
petenceudvikling. Heraf er 1,1 mio. kr. til kompensation for lærernes tid i projektet 
og 0,3 mio.kr. til projektledelse. Ungdomsskolen afsøger muligheden for at dele af 
udgifterne kan dækkes af BUF-Akademi, som er Børne- og Ungdomsforvaltningens 
centrale enhed for kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere.  
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2016.0-0. Møde 25.5.2016.  Dagsordenspunkt 3 
 
Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet den 16. marts 2016 
 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Udkast til beslutningsprotokol fra mødet den 16. marts 2016 blev fremsendt til besty-
relsens medlemmer via mail den 21. marts 2016. 
 
Der er indkommet protokolbemærkning fra Jørgen Sams til dagsordenspunkt 3.  Kva-
litetsrapport for 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning. Stefan Ingerslev 
har til dagsordenspunkt 10. Evt. gjort opmærksom på, at referatet fra punktet var ude-
ladt i protokoludkastet. 
 
 
LØSNING 
 
Jørgen Sams har indsendt følgende protokolbemærkning til protokoludkastets beslut-
ning om godkendelse af Kvalitetsrapporten: 
 
”I forbindelse med punkt 3 ”Kvalitetsrapport 2016 for 10. klasse og ungdomsskolens 
heltidsundervisning” ønsker jeg følgende bemærkninger vedlagt. 
 
Det er med stor tilfredshed at se, at kvalitetsrapporten har fokus på det hele menne-
ske, således at kvaliteten også belyses i forhold til det enkelte unge menneske sociale 
og personlige forudsætninger eller kompetencer. Den helhedsorienterede tilgang er 
afgørende for at kunne danne sig et billede af 10. klassernes kvalitet – ikke mindst i 
forhold til heltidsundervisningen, der jo netop har til opgave tage unge ekskluderede, 
eksklusionstruede eller på anden marginaliseret fagligt, socialt og personligt. I den 
forbindelse er det hensigtsmæssigt at fremhæve at fx Byhøjskolen har en høj pro-
centdel af elever med diagnoser. 
 
Den endelige rapport må dog være opmærksom på, at dens udgangspunkt i 2014/15 
ikke nødvendigvis afspejler den samlede elevgruppe i skoleåret 2015/16. Der vil 
uden tvivl været sket en forskydning mod flere unge med særlige behov. 
 
Ønskes en mere nuanceret billede af fx HUs målgruppe, foreligger der mig bekendt 
et omfattende visitationsmateriale, der ville kunne uddybe billedet. 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender beslutningsprotokollen fra mødet den 16. marts 2016. 
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På mødet gjorde jeg ligeledes opmærksom på, at sammenligningen mellem 10. klasse 
erhvervsskoler, kommunale 10. klasser og ungdomsskolens heltidsundervisning ikke 
umiddelbart synes hensigtsmæssig, idet de respektivt har hver deres definerede mål-
gruppe med meget forskellige forudsætninger. 
 
Det er uklart, hvilke ”10. klasser på erhvervsskoler”, der reelt henvises til. Erhvervs-
skolens navn er naturligvis opgivet, men om der er tale om: 
10. eud 
Gymnasieforberedende 10. kl ( GYM 10 ) 
En 20/20 – model, hvor eleven skal erklæres for uddannelsesparat 
Blot disse tre nævnte har meget forskellige målgrupper med respektive forudsætnin-
ger.Dette faktum bør der være opmærksomhed på.” 
 
 
Stefan Ingerslev har indsendt følgende protokolbemærkning til beslutningsprotokol-
udkastet: 
 
”Forskning viser vigtigheden af et tæt skole-hjem samarbejde, for at opnå den bedst 
mulige kvalitet i skolegangen for børn og unge. I og med at Ungdomsskolen i stigen-
de grad overtager undervisningsopgaver for folkeskolen, stiger også behovet for 
ungdomsskolens strukturerede skole-hjem samarbejde. Skole-hjem-samarbejdet med 
udsatte børns familier giver særlige udfordringer, hvilket er emnet for den vedhæfte-
de undersøgelsesrapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Heri opstilles Best 
Practice for en række vellykkede tiltag i forhold til udsatte børn og familier.  
 
I Danmark har vi en stærk tradition for samarbejde mellem skole og forældre. Foræl-
drenes deltagelse i skole-hjem-samarbejdet er målet, fordi det er vigtigt for elevernes 
faglige, sociale og personlige udvikling, at forældre er interesserede i og bakker op 
om deres børns udvikling og læring. Det viser erfaringer fra seks skoler med en stærk 
samarbejdspraksis. Også international og dansk forskning peger på, at forældre-
inddragelse / -opbakning har stor betydning for elevens udvikling og læring. Alle 
forældre har et stort ønske om en god udvikling og læring for deres børn”.  
 
Begge bemærkninger er indskrevet i den vedlagte beslutningsprotokol. 
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Beslutningsprotokol for møde i ungdomsskolens bestyrelse 
onsdag den 16. marts 2016 kl. 15.00-17.00. 
 
Mødedeltagere:   Jan Andreasen, Karina Vestergård Madsen, Henrik 

Svendsen, Stefan Ingerslev, Søren Brinch, Livia Heltberg 
Auken, Jørgen Sams (suppleant for Jens Toft) og Ditte 
Bergholdt Asmussen 

 
Afbud:        Jens Toft, Bo Kjærulf og Mouni Hadj Abderrahmane 
  
Øvrige:                Frank Størup, Tue Wethje, Gunver Moll Biering, Kim 

Brynaa, Thomas Etlar Frederiksen (punkt 3) 
 
Mødet blev afholdt på Ungdomsskolen i Hindegade, Hindegade 4, 1330 
København K 

 
 

Dagsorden 
 

1. Tematisk punkt: Ungdomsskolen i Hindegade – et undervisningstilbud 
for primært sent ankomne unge udlændinge. Dialog med leder og med-
arbejdere om skolens kerneopgave og elevgrupper 
 

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet den 8. december 2015 
 

3. Kvalitetsrapport 2016 for 10. klasse og ungdomsskolens heltidsunder-
visning 

 
4. Forslag til fordeling af ungdomsskolens budgetramme 2016 
 
5. Opfølgning på trivselsundersøgelsen 2015, herunder ekstra trivselsun-

dersøgelse for 10. klasserne og Ungdomsskolen i Hindegade 
 
6. Orientering om ungdomsskolens administration af lærernes arbejdstid 
 
7. Kompetenceudviklingsforløb for lærere i 10. klasse og heltidsundervis-

ningen 
 
8. Eleverne har ordet, herunder status for forlag om mentorordning 
 
9. Meddelelser og orientering 
 

10. Evt. 
 

BESLUTNINGS-
PROTOKOL 

Dato: 19.03.2015 
 
J.nr.: 2015.0-0 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

Dato: 11.5.2016 
 
J. nr.: 2016.0-0 
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1. Tematisk punkt: Ungdomsskolen i Hindegade – et undervis-

ningstilbud for primært sent ankomne unge udlændinge. 
 

Oplæg v/ Josefine Møbius og Lone Hæk 

Ungdomsskolen i Hindegade (UIH) er Københavns Kommunes undervis-
ningstilbud for sent ankomne unge udlændinge og flygtninge, der har be-
hov for undervisning i dansk som andetsprog. Skolen er en del af heltids-
undervisningen i ungdomsskolen. Den er placeret nær Kongens Nytorv i 
indre by og ligger centralt i forhold til Københavns forskellige bydele.  
 
Målgruppe og kapacitet 
Eleverne i UIH er typisk enten lige ankommet til Danmark eller kommer 
fra kommunens modtageklasser. Udover elever fra Københavns Kommune 
kan skolen optage elever fra andre kommuner eller fra Røde Kors asylcen-
ter mod betaling. Elevgruppen er pt. repræsenteret ved 36 forskellige stats-
borgerskaber og en enkel statsløs.   
 
Eleverne optages inden det 18. år og de fleste er 16 eller 17 år, når de be-
gynder. Eleverne går typisk på skolen i omkring 2-4 år. Ungdomsskolen i 
Hindegade har en kapacitet på 140 pladser. Kapaciteten kan tilpasses ved 
optag af specialelever. Ligesom i ungdomsskolens andre heltidstilbud er 
der løbende optag. Pt. er der indmeldt 114 elever, og det forventes at kapa-
citeten er udnyttet fuldt ud ved skoleårets afslutning. 
 
Opbygning, mål og fag 
Ungdomsskolen i Hindegade har en fleksibel opbygning med en række 
forskellige klasseprofiler. Antallet af forskellige klasseprofiler ændrer sig 
med behovene i elevgruppen fra år til år. Pt. er der i alt ni klasser fordelt på 
tre sprogklasser (begynderklasser), tre prøveforberedende klasser (mellem-
trin), en eksamensklasse (FP9) samt en Dansk Prøve 1-klasse og en Dansk 
Prøve 2 -klasse.  
 
Elever uden dansk sprog starter i sprogklasserne. Herefter fortsætter de 
enten i klasser, der forbereder til folkeskolens afgangsprøve for 9. eller 10. 
klasse, eller de fortsætter i klasser rettet mod Dansk Prøve 1 eller Dansk 
Prøve 2. Eleverne placeres i klasserne på baggrund af deres sproglige og 
skolemæssige baggrund og rykker videre efterhånden som de gør frem-
skridt. 
 
Eleverne har et basisskema på 20 lektioner om ugen. Her får de undervis-
ning i dansk, matematik, samfundsorientering, historie og religion. Elever-
ne har mulighed for at vælge engelsk, fransk, tysk, fysik /kemi som niveau-
delt valgfag med mulighed for at gå til prøve. Tre eftermiddage om ugen er 
der lektiecafé, hvor eleverne kan få hjælp til at læse lektier, skrive joban-
søgning m.v. Eleverne har mulighed for at få tilbudt x-timer, hvor skolen i 
en periode tilbyder enkelte elever særligt tilrettelagt undervisning. Skolen 
er undervejs med at kunne tilbyde eleverne idræt et par gange om ugen. 
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Dansk som andetsprog og integration 
Undervisningen i alle fag tager udgangspunkt i den didaktik og pædagogik, 
der ligger i Dansk som andetsprog. Lærerne har stor erfaring i arbejdet med 
tosprogede unge, herudover har nogle linjefag eller en diplomuddannelse i 
Dansk som andetsprog. Senest har det samlede lærerkollegium gennemgået 
et 120 timers efteruddannelsesforløb i et sprogpædagogisk modul fra 
UCC’s uddannelse i Dansk som andetsprog.  
 
Eleverne i Ungdomsskolen i Hindegade er sårbare unge, der har en frag-
menteret skolebaggrund og står svagt i det danske uddannelsessystem. Selv 
de stærkeste elever med et gymnasialt afsæt fra deres hjemland er sprogligt 
svage og bliver ofte overraskede over, hvor lang tid det tager at nå niveauet 
til at bestå Folkeskolens Afgangsprøver. Sædvanligvis tager det 1-2 år at 
kunne skrive, læse, lytte og tale dansk på et hverdagssprogligt niveau og 3-
4 år at få et fag/skolesprog og bestå FP9-prøven med et middeljævnt resul-
tat.  
 
Lærernes opgave består derfor af flere elementer:  
 at undervise eleverne i og med det danske sprog - også når der undervi-

ses i andre fag end dansk 
 at præsentere og integrere eleverne i dansk kultur, samfund, historie 
 at arbejde med at give eleverne en god selvopfattelse  

 
En del af eleverne og deres forældre har ikke et dansk netværk uden for 
skolen. Derfor bliver integrations- og læringsprocessen længerevarende.      
 
 Elevbaggrund. Opgjort 1. marts 2016 
 
Elever en kontaktperson ved ind-
meldelsen på UIH 

21 % 

Elever med perioder uden reel sko-
legang 
 

46 % 

Hvordan er eleven kommet til 
Danmark? 

Familiesammenført: 63 % 
Flygtning: 10 % 
EU-borger: 13 % 

Andet: 13 % 
 
Karaktergennemsnit 9. klasse, 18 elever. Skoleåret 2014/15 
Dansk, mundtlig Dansk, skriftlig Matematik, fær-

dighedsregning 
Matematik, pro-

blemregning 
6,2 3,5 6,6 6,1 

 
Karaktergennemsnit 10. klasse, 11 elever. Skoleåret 2014/ 2015 
Dansk, mundtlig Dansk, skriftlig Matematik, 

mundtligt 
Matematik, 

skriftligt 
5,9 3,1 8,3 4,3 
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Udslusning fra 9. klasse, 20 elever. Skoleåret 2014/15  

Gymnasial uddannelse EUD-uddannelse Andet (fx 10. klasse) 
0 % 10 % 90 % 

 
Udslusning fra 10. klasse, 12 elever. Skoleåret 2014/15 

Gymnasial uddannelse EUD-uddannelse Andet 
50 % 25 % 25 % 

 
 
 

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet den 8. decem-
ber 2015 
 
Indstilling 
 
 
Ungdomsskolen indstiller,  
 

 1. at bestyrelsen godkender udkast til beslutningsprotokollen fra mødet 
den 8. december 2015. 

 
 
Beslutning 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 

 
3. Kvalitetsrapport for 10. klasse og ungdomsskolens heltidsun-

dervisning 
 
Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet en samlet 
kvalitetsrapport for 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning. I 
denne indstilling orienterer ungdomsskolen bestyrelsen om indholdet i kva-
litetsrapporten suppleret med ungdomsskolens vurdering og indsatser til de 
enkelte afsnit i rapporten. 
 
Konsulent i Børne- og Ungdomsforvaltningen Thomas Etlar Frederiksen 
deltog i behandlingen af punktet. 
 
Indstilling 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender Kvalitetsrapport for 10. klasse og ungdoms-

skolens heltidsundervisning. 
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Beslutning 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 
Jørgen Sams har indsendt følgende protokolbemærkning til beslutningen: 
 
”I forbindelse med punkt 3, ”Kvalitetsrapport 2016 for 10. klasse og ung-
domsskolens heltidsundervisning” ønsker jeg følgende bemærkninger ved-
lagt. 
 
Det er med stor tilfredshed at se, at kvalitetsrapporten har fokus på det hele 
menneske, således at kvaliteten også belyses i forhold til det enkelte unge 
menneske sociale og personlige forudsætninger eller kompetencer. Den 
helhedsorienterede tilgang er afgørende for at kunne danne sig et billede af 
10. klassernes kvalitet – ikke mindst i forhold til heltidsundervisningen, der 
jo netop har til opgave tage unge ekskluderede, eksklusionstruede eller på 
anden marginaliseret fagligt, socialt og personligt. I den forbindelse er det 
hensigtsmæssigt at fremhæve at fx Byhøjskolen har en høj procentdel af 
elever med diagnoser. 
 
Den endelige rapport må dog være opmærksom på, at dens udgangspunkt i 
2014/15 ikke nødvendigvis afspejler den samlede elevgruppe i skoleåret 
2015/16. Der vil uden tvivl været sket en forskydning mod flere unge med 
særlige behov. 
 
Ønskes en mere nuanceret billede af fx HUs målgruppe, foreligger der mig 
bekendt et omfattende visitationsmateriale, der ville kunne uddybe billedet. 
 
På mødet gjorde jeg ligeledes opmærksom på, at sammenligningen mellem 
10. klasse erhvervsskoler, kommunale 10. klasser og ungdomsskolens hel-
tidsundervisning ikke umiddelbart synes hensigtsmæssig, idet de respektivt 
har hver deres definerede målgruppe med meget forskellige forudsætnin-
ger. 
 
Det er uklart, hvilke ”10. klasser på erhvervsskoler”, der reelt henvises til. 
Erhvervsskolens navn er naturligvis opgivet, men om der er tale om: 
10. eud 
Gymnasieforberedende 10. kl ( GYM 10 ) 
En 20/20 – model, hvor eleven skal erklæres for uddannelsesparat 
Blot disse tre nævnte har meget forskellige målgrupper med respektive for-
udsætninger.Dette faktum bør der være opmærksomhed på.” 
 
 
Problemstilling 
Børne- og Ungdomsforvaltningen har på linje med folkeskolerne udarbej-
det en kvalitetsrapport for ungdomsskolen. Kvalitetsrapporten skal give 
forvaltningen, ungdomsskolebestyrelsen og Børne- og Ungdomsudvalget et 
samlet overblik over en række forskellige områder, der betyder noget for 
vurderingen af kvaliteten i ungdomsskolens tilbud. 
 
Kvalitetsrapporten er et styringsværktøj i den samlede kvalitetsstyring i 
Børne- og Ungdomsforvaltningen. Kvalitetsrapporten danner grundlag for 
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den faglige ledelsesdialog mellem centerchef og ungdomsskolens ledelse 
om skolens resultater og eventuel beslutning om nye tiltag og/eller særlig 
support. Endvidere danner kvalitetsrapporten grundlag for en resultataftale 
med mål for det kommende års progression. Ungdomsskolebestyrelsen kan 
give skolelederen input til ambitionsniveauet for ungdomsskolens resultater 
fremadrettet, inden resultataftalen indgås. 
 
Kvalitetsrapporten omfatter 10. klasse og heltidsundervisning. Fremover vil 
også målepunkter for almenundervisningen indgå i de årlige kvalitetsrap-
porter. Kvalitetsrapporten er den første af sin art og har været længe under-
vejs, idet forvaltningen har haft vanskeligheder ved at trække data fra fag-
systemerne. Rapporten generer ikke data om elev- og lærerfravær og om 
elevernes uddannelsesparathed. 
 
Løsning 
 
Om rapporten 
Kvalitetsrapporten for 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning er 
inspireret af og struktureret efter nogle af de pejlemærker, som Børne- og 
Ungdomsudvalget har besluttet for den københavnske folkeskole. Det gæl-
der pejlemærkerne Faglighed, Ungdomsuddannelse og Trivsel. Børne- og 
ungdomsforvaltningen har i dialog med ungdomsskolen tilpasset disse pej-
lemærker for folkeskolen til 10. klasse og heltidsundervisning, med henblik 
på at det udvalgte datagrundlag kan udgøre et validt fundament for vurde-
ringen af kvalitet og effekt i 10. klasse og heltidsundervisning. 
 
Datagrundlaget i Kvalitetsrapport 2016 er hovedsageligt hentet fra skole-
året 2014/2015, hvor kun én ud af fire kommunale 10. klasseafdelinger var 
organiseret under ungdomsskolen (Amager 10). Data for tre kommunale 
10. klasser og data for 10. klasserne på erhvervsuddannelserne (EUD) hen-
viser ikke til ungdomsskolen. Denne rapport udgør en baseline for ung-
domsskolens og forvaltningens arbejde med 10. klasse. 
 
Samlet set giver kvalitetsrapporten indblik i effekten af det enkelte 10. 
klassetilbud på basis af elevernes opnåede karakterer, fremmøde og over-
gang til ungdomsuddannelser samt deres trivsel og tilfredshed. Rapporten 
danner grundlag for årlige resultatsamtaler og fortløbende ledelsesdialog.  
 
 
Indhold i rapporten 
 
Beskrivelse af målgruppen 
Rapporten bliver indledt med en beskrivelse af målgruppen og en overord-
net beskrivelse af skoletilbuddene.  
 
Datagrundlaget for beskrivelse af målgruppen er elevernes socioøkonomi-
ske baggrund. For eleverne i ungdomsskolens heltidsundervisning vises 
også andre betydende baggrundsfaktorer: bevilliget kontaktpersoner, diag-
noser, perioder uden reel skolegang, forbrug af rusmidler og kriminalitet. 
De socioøkonomiske tal viser, at alle tilbuddene retter sig mod målgrupper, 
der er langt svagere end gennemsnittet og dermed også, at alle tilbuddene 
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har en stor opgave i forhold til at ruste eleverne til at kunne gennemføre en 
ungdomsuddannelse. Samtidig viser tallene, at der er forskelle mellem 
elevgrupperne i de enkelte tilbud.  
 
Oversigten over andre betydende faktorer for eleverne i heltidsundervis-
ningen viser, at de forskellige tilbud og deres målgruppe er præget af en 
række af de samme udfordringer, men med forskellig vægtning på de en-
kelte tilbud. Fx har Byhøjskolen den højeste andel af elever med diagno-
ser. 
 
Mål og datagrundlag 
De udvalgte pejlemærker har i rapporten følgende mål og datagrundlag: 
 
Faglighed 
10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning skal bidrage til målsæt-
ningen om, at alle unge skal blive så dygtige som de kan; både fagligt, per-
sonligt og socialt. Overordnet skal de unge hjælpes med at tilegne sig de 
kompetencer, som skal til for at kunne være en aktiv medborger i et åbent 
og demokratisk samfund. Konkret skal ungdomsskolen øge de unges kom-
petencer, så de kan deltage i og drage nytte af en ungdomsuddannelse. 
 
Som indikator på elevernes faglige udvikling inddrager rapporten data for 
prøvekarakterer, udvikling i karakterer fra 9. til 10. klasse og for elever i 
heltidsundervisningen: udvikling i sociale og personlige kompetencer. 
 
Det er intentionen, at fremtidige rapporter endvidere skal inddrage oplys-
ninger om andelen af elever, der er erklæret uddannelsesparate i løbet af 
skoleåret, og oplysninger andelen af elever med karakteren 2 eller derover i 
dansk og matematik. 
 
Tallene viser, at det faglige niveau bedømt på prøvekarakterer generelt er 
markant højere for de mundtlige discipliner end for de skriftlige. Hvad angår 
udviklingen fra 9. klasseprøven til 10. klasseprøven kan man konstatere, at 
der samlet set er en stor positiv udvikling i elevernes præstationer. Udvik-
lingen er størst indenfor de mundtlige prøver og generelt er niveauet en hel 
del højere i dansk end i matematik. 
 
Hvad angår tallene for heltidsundervisningselevernes personlige og sociale 
udvikling, viser tallene, at det indenfor hvert enkelt målepunkt er lykkedes 
at rykke mellem en tredjedel og godt halvdelen af eleverne positivt. Andel 
af eleverne, der har rykket sig indenfor relationsevner er blandt de højeste 
på samtlige af de skoler, der måler på dette.  
 
Ungdomsuddannelse 
Ungdomsskolen og 10. klasse skal bidrage til målet om, at 95 procent af en 
ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Opgaven for 
ungdomsskolen er derfor at give de unge, der efter grundskolen ikke er klar 
til eller er faldet fra en ungdomsuddannelse, de bedst mulige forudsætnin-
ger for at kunne påbegynde og fuldføre en ungdomsuddannelse. Ligeledes 
skal 10. klasse samt ungdomsskolens heltidsundervisning bidrage til at 
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fastholde unge med en løs skole- og uddannelsestilknytning i en uddannel-
sesorienteret retning.  
 
Arbejdet skal ligeledes bidrage til kommunens mål om, at 50 procent af 
udsatte børn og unge gennemfører en ungdomsuddannelse samt at 25 pro-
cent skal påbegynde en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. 
Som indikator inddrager rapporten data for elevernes overgang til ung-
domsuddannelse henholdsvis 3 og 15 måneder efter afsluttet forløb. Data er 
baseret på elever, der er bosiddende i København på måletidspunktet.  
 
Tallene viser, at andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse 
efter 3 måneder ligger på 74 % for de kommunale 10. klasser og på 52 % 
for heltidsundervisningen. Efter 15 måneder er tallet 70 % i de kommunale 
10. klasser og 36 % for heltidsundervisningen. Andelen af unge, der starter 
på en erhvervsuddannelse direkte efter 10. klasser ligger for de kommunale 
10. klasser på 23 %, hvilket er tæt på den kommunes målsætning på 25 %. 
 
Trivsel 
Eleverne i 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning skal trives. 
De unge skal finde eller genfinde en glæde ved at gå i skole, der kan moti-
vere dem og understøtte deres læring. Som indikator for elevernes trivsel 
og tilfredshed inddrager rapporten data for trivsel på baggrund af udvalgte 
spørgsmål i elevtilfredshedsundersøgelse. 
 
Det er endvidere intentionen, at fremtidige rapporter skal inddrage fuld-
stændige dataoplysninger for elevernes fravær. 
 
Tallene viser, at den generelle trivsel er størst blandt eleverne i heltidsun-
dervisningen, hvor 62 % af eleverne har svaret at de ”synes godt om at gå i 
skole for tiden”. Andelen er 41 % for eleverne i de kommunale 10. klasser. 
Samlet er elevernes generelle tilfredshed steget fra 2014 til 2015. Et lig-
nende billede tegner sig, hvad angår elevernes vurdering af, hvor tilfredse 
de alt i alt er med undervisningen: Tilfredsheden er større i heltidsunder-
visningen end i de kommunale 10. klasser, men den er steget for begge 
grupper.  
 
Attraktiv arbejdsplads 
Kvalitetsrapporten ser endvidere på 10. klasserne og heltidsundervisningen 
som attraktiv arbejdsplads.  
 
10. klasserne og ungdomsskolens heltidsundervisning skal være en attraktiv 
arbejdsplads, så dygtige medarbejdere kan tiltrækkes og fastholdes og så 
medarbejdernes motivation er høj. Som indikator for 10. klasserne og ung-
domsskolens heltidsundervisning som attraktiv arbejdsplads inddrager rap-
porten data for trivslen blandt medarbejderne baseret på Københavns Kom-
munes Trivselsmåling 2015. Data inkluderer i denne omgang kun tal for 
heltidsundervisningen og en af de fire kommunale 10. klasser (Amager 
10.klasse)  
 
Det er endvidere intentionen at fremtidige rapporter skal inddrage data for 
medarbejdernes gennemsnitlige sygefravær 



 
 

Side 9 af 25 
 

 
Tallene viser, at medarbejderne i ungdomsskolens heltidsundervisning til-
nærmelsesvis trives lige så godt i deres arbejde angående tilfredshed, moti-
vation og arbejdspres, som det gennemsnitligt er tilfældet blandt medarbej-
derne i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Medarbejderne på Amager 10. 
klasse placerer sig under det gennemsnitlige trivselsniveau. Medarbejderne 
i heltidsundervisningen ved Byhøjskolen, Dagkursus og Ungdomsskolens 
8+9. klasse udtrykker i almindelighed tilfredshed på de fleste parametre.  
 
Vurderinger og indsatser 
Som en del af kvalitetsrapporten har ungdomsskolen efter hvert afsnit skre-
vet sine vurderinger af tallene og af eventuelle indsatser, som resultaterne 
giver anledning til. Disse fremgår af den vedlagte kvalitetsrapport. 
 
 
Videre proces 
Kvalitetsrapporten danner grundlag for den faglige ledelsesdialog mellem 
centerchef og ungdomsskolens ledelse om skolens resultater og eventuel 
beslutning om nye tiltag og/eller særlig support.  
 
 

4. Forslag til fordeling af ungdomsskolens budgetramme 2016  
 
Med denne indstilling redegør ungdomsskolen for forslag til fordeling af 
budgetrammen for 2016. 
  
 
Indstilling 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender forslag til fordeling af ungdomsskolens bud-

getramme for 2016, som det fremgår af bilaget Ungdomsskolen - virk-
somhed og budget 2016 og 
 

2. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens regnskab 2015 
til efterretning. 

 
Beslutning 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 
Problemstilling 
Ungdomsskolebestyrelsen har kompetence til at fastlægge indhold og om-
fang indenfor den tildelte beløbsramme. Indstillingens forslag til fordelin-
gen af rammen sker ud fra de vedtagne mål og rammer for ungdomsskolens 
virksomhed.  

I 2016 er ungdomsskolens budgetramme på 85.348.821 kr. inklusive bud-
get til 10. klasse. Rammen forventes tilført 2.771.810 kr. i overførte midler 
fra 2015 (mindreforbrug). Den samlede budgetramme er derfor 88.120.631 
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kr. Ungdomsskolen er blevet pålagt to effektiviseringer i budget 2016 med 
henholdsvis 900.000 kr. (almenundervisning) og 400.000 kr. (administrati-
on). Effektiviseringerne er trukket fra i den samlede budgetramme. 

Ungdomsskolen har afsluttet 2015-regnskabet med et mindreforbrug på ca. 
2,7 mio.kr. svarende til ca. 3,3 procent af den samlede ramme. 
 
 
Løsning 
 
Generelle bemærkninger til forslag til fordeling af budgetramme 2016 
Budgetrammen på 85.348.821 kr. forventes tilført 2.771.810 kr. i overførte 
midler fra 2015. 
 
Fordeling af lønmidler 
Forslag til fordeling af budgetrammen 2016 tager udgangspunkt i princip-
perne for fordeling af lønmidler, som bestyrelsen vedtog i forbindelse med 
udmøntning af budgetrammen for 2015. Principperne er beskrevet i afsnit  

3.1 Principper for budgetfordelingen i bilag 1. 

Fordeling af driftsmidler 
Forslag til fordeling af budgetrammen 2016 tager udgangspunkt i princip-
perne for fordeling af driftsmidler, som bestyrelsen vedtog i forbindelse 
med udmøntning af budgetrammen for 2015. Principperne er beskrevet i 
afsnit 3.1 Principper for budgetfordelingen i bilag 1. 

Budgetramme til 10. klasse 
Ungdomsskolens budgetramme for 2016 er blevet tillagt 12/12 af budget-
midlerne for de kommunale 10. klasser. Budgetmidlerne er baseret på det 
faktiske elevtal i 10. klasse pr. 5.9. 2015. Budgettet vil blive justeret på 
basis af det faktiske elevtal pr. 5.9.2016. 
 
Bevilling til ungdomsskolens 8+9.klasse 
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 i Borgerrepræsentationen 
bortfaldt en fortsættelse af en bevilling til Ungdomsskolens 8+9. klasse på 
ca. 2,5 mio.kr. Børne- og Ungdomsudvalget har efterfølgende besluttet at 
tilvejebringe den manglende finansiering på følgende måde: 
 
 7/12-dele af den bortfaldne bevilling finansieres via udmøntningssagen 

af budget 2016 
 
 5/12-dele af den bortfaldne bevilling finansieres via overførselssagen 

mellem 2015 og 2016. Overførselssagen vil blive behandlet på Børne- 
og Ungdomsudvalgsmøde d. 9.3. 2016 samt møde i Borgerrepræsenta-
tionen d. 28.4. 2016. 

 

Dette betyder, at aktiviteten kan fortsætte med uændret kapacitet frem til 
31.12.2016. 

Forslag om permanent finansiering af Ungdomsskolens 8+9. klasse på 4,7 
mio. kr. fra 2017 og frem vil indgå i forhandlingerne om budget 2017. Det-
te blev besluttet på Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 9.12. 2015. 
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Effektiviseringsstrategi 2015-2018 
 
På lige fod med de øvrige bydækkende institutioner har ungdomsskolen 
udarbejdet et katalog med forslag til Effektiviseringsstrategien 2015-2018. 
Effektiviseringsforslagene for 2015 skulle svare til 5,8 pct. af budgetram-
men. Kataloget blev indsendt til Børne- og Ungdomsforvaltningen, som 
bearbejdede samtlige forslag med henblik på politisk behandling på Børne- 
og Ungdomsudvalgets budgetseminar 2015. 
 
I forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2016 blev 
ungdomsskolen pålagt to effektiviseringer på i alt ca. 1,3 mio.kr. 
 
Effektiviseringerne skal udmøntes på følgende områder: 
 
 Almenundervisningen er pålagt en effektivisering på 900.000 kr., som 

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

 
 Administrationen er pålagt en effektivisering på 400.000 kr. svarende til 

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

 
 
Regnskab 2015 
Med en samlet budgetramme på 83.728.970 kr. og et endeligt regnskab på 
81.442.594 kr. har ungdomsskolen i 2015 et mindreforbrug på 2.771.810 
kr. 
 
I forbindelse med afrapporteringen på 3. prognose til forvaltningen i sep-
tember 2015 samt orienteringen på bestyrelsesmødet i september 2015 viste 
prognosen for 2015 et samlet merforbrug. Merforbruget skyldes hovedsag-
ligt, at 10. klasserne i ungdomsskolen ikke havde haft den elevsøgning, 
som var forudsat i forbindelse med overførslen af de kommunale 10. klas-
ser til ungdomsskolen. 
 
10. klasserne er omfattet af en budgetmodel, hvor ungdomsskolen modta-
ger budgetmidler baseret på, hvor mange elever, der er tilmeldt 10. klasse 
pr. 5.9. hvert år (taxa-meterbevilling). Forudsætningen ved overførslen af 
10. klasserne i sommeren 2015 var baseret på et elevtal på 495 elever pr. 
5.9.2015, men det faktiske elevtal var på 429 elever. Ungdomsskolen 
manglende dermed 66 elever for at opnå kapaciteten, der allerede før som-
meren var blevet nedjusteret fra 590 elevpladser til 495 elevpladser. 
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Det lavere elevtal pr. 5.9.2015 betød, at bevillingen til 10. klasserne ville 
blive 2,4 mio.kr. mindre i skoleåret 2015/2016 og ca. 1 mio.kr. mindre i 
2015 end forudsat ved overførslen af 10. klasserne til ungdomsskolen. 
 
Endvidere stod det med Budgetaftale 2016 klart, at bevillingen til Ung-
domsskolens 8+9. klasse på 2,5 mio.kr. ikke ville blive forlænget ved bevil-
lingens udløb 31.12.2015. For at sikre, at de nuværende elever i 8.klasse og 
9. klasse kunne afslutte deres skolegang i det eksisterende tilbud måtte 
ungdomsskolen derfor stoppe for optag til tilbuddet samt afsætte 1 mio.kr. 
af ungdomsskolens samlede økonomi for 2015 til overførsel i 2016. 
 
Disse to elementer var de primære årsager til, at ungdomsskolens prognose 
i september 2015 viste et merforbrug for det samlede regnskab for 2015. 
 
Ungdomsskolen har i den forløbne periode arbejdet intensivt med at mini-
mere omkostninger for at sikre en balance i ungdomsskolens samlede øko-
nomi. Dette er sket ved flere tiltag fx: 
 
  Strukturelle omlægninger i de samlede stillinger i 10. klasse 

 
 Fortsat vakante stillinger som afventer besættelse i 10. klasse og Ung-

domsskolens 8+9. klasse samt i resten af ungdomsskolens virksomhed 
 

 Straksopbremsning på alle styrbare konti i ungdomsskolen (efterud-
dannelse af medarbejdere, indre bygningsvedligeholdelse, vikardæk-
ning m.v.) 

 
 Der kommet større indtægter i taxameterbevillingen (to-sprogsmidler) 

end forudsat 
 
Herudover oplever ungdomsskolen en stor del fejl i sagsbehandlingen i 
KoncernService, som har medført stor usikkerhed omkring ungdomssko-
lens endelige regnskab 2015. Denne problemstilling er ungdomsskolen i 
dialog med både forvaltningen og KoncernService om.  
 
De tiltag, som ungdomsskolen har iværksat for at minimere omkostninger-
ne, har medført, at ungdomsskolen kunne lukke regnskab 2015 med et 
mindreforbrug på ca. 3,3 procent af bevillingsrammen frem for med et mer-
forbrug. 
 
 
Videre proces 
Forslaget til fordeling af ungdomsskolens budget har været drøftet i ung-
domsskolens LokalMED på møde den 9. marts 2016. LokalMED inddrages 
løbende på møder i 2016 om udviklingen i ungdomsskolens budget og 
regnskab. 
 
Ungdomsskolechefen er ansvarlig for, at Børne- og Ungdomsforvaltningen 
og ungdomsskolens bestyrelse orienteres om udviklingen i ungdomsskolens 
budget og regnskab. Ungdomsskolechefen vil således orientere ungdoms-
skolebestyrelsen, hvis der sker væsentlige afvigelser i forholdet mellem 
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budget og aktivitet. Se uddybning af ungdomsskolens løbende økonomisty-
ring i afsnit 3.2 Økonomistyring i bilag 1. 
 
 

5. Opfølgning på trivselsundersøgelsen 2015, herunder ekstra 
trivselsundersøgelse for 10. klasserne og Ungdomsskolen i 
Hindegade 
 
Denne indstilling beskriver, hvordan ungdomsskolen har fulgt op på triv-
selsundersøgelsen i april 2015 og orienterer om resultaterne af den nye triv-
selsundersøgelse, som blev gennemført i dele af ungdomsskolen i december 
2015 
 
Indstilling 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 
Problemstilling 
Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en undersøgelse af 
trivslen blandt kommunens medarbejdere. Resultaterne af den seneste un-
dersøgelse i alle forvaltninger kom i marts 2015. Ungdomsskolen oriente-
rede bestyrelsen på mødet den 18. maj 2015 om resultaterne for ungdoms-
skolen.  
 
Sammenholdt med alle skoler i Børne- og Ungdomsforvaltningen lå den 
samlede vurdering af trivslen blandt medarbejdere i ungdomsskolen enten 
lidt bedre eller på niveau med disse. Den generelle trivsel og tilfredshed lå 
på 5,0 på en skala fra 1-7, hvor 1 er et meget lavt resultat og 7 et meget højt 
resultat. Til forskel for den samlede forvaltning havde ungdomsskolen om-
råder med fremgang og en samlet svarprocent på 94 procent. 
 
Bag ved de samlede tal for ungdomsskolen var der dog et vist udsving i 
resultaterne. De enkelte afdelinger har siden fulgt op på undersøgelsen og 
har på de områder, der var blevet vurderet lavt, iværksat handlinger med 
ønske om at forbedre trivslen. 
 
Børne- og Ungdomsforvaltningen gennemførte i november og december 
2015 en ekstra trivselsundersøgelse i den centrale forvaltning og inviterede 
skoler og bydækkende enheder til at deltage. Ungdomsskolen besluttede at 
lade Ungdomsskolen i Hindegade og de fire 10. klasseafdelinger indgå i 
den nye undersøgelse.  
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Løsning 
 
Opfølgning på trivselsundersøgelse 2015 
Opfølgning på resultaterne af trivselsundersøgelsen foregår i ungdomssko-
len lokalt med Trioen som omdrejningspunkt for udvælgelse af indsatsom-
råder. Resultaterne fra Trivselsundersøgelsen indgår som en del af arbejds-
pladsvurderingen. LokalMED har udarbejdet en samlet handleplan til op-
følgning på resultaterne af både arbejdspladsvurdering og trivselsundersø-
gelse. De gennemgående temaer er i handlingsplanerne er 
 
 Øget social kapital (tillid, retfærdighed, samarbejdsevne) 

 
 Øget gennemsigtighed og klarhed om beslutningsprocesser 
 
 Ungdomsskolen som en attraktiv arbejdsplads, herunder fornyet fokus 

på håndtering af sygefravær 
 

Her følger nogle eksempler på, hvad leder og medarbejdere har valgt at 
arbejde med og hvordan: 
 
I Ungdomsskolens 8+9. klasse har man udvalgt fokusområderne håndtering 
af krav i arbejdet, læring og udvikling, retfærdighed samt samarbejde med 
nærmeste kolleger. Eksempler på iværksatte handlinger er, at man for at 
forbedre samarbejdet har ændret strukturen på de 10 årlige supervisions-
møder, så en del af tiden bruges i den samlede gruppe og en del skiftevis på 
de enkelte teams. Omkring håndtering af krav i arbejdet er der indført en 
systematik, så det drøftes hvilke opgaver, der skal eller kan nedprioriteres, 
når nye opgaver kommer til. 
 
På Dagkursus har man arbejdet med områderne indflydelse på forandringer 
og på hvordan arbejdet udføres, manglende hjælp til løsning af konflikter 
fra lederside, respektfuld behandling af forslag fra medarbejderne samt 
tydelig retning for faglig kvalitet i arbejdet fra leders side. Eksempler på 
værksatte handlinger er, at der er lavet nye retningslinjer for afdelingslede-
rens deltagelse i diverse møder/samtaler. Det er aftalt, at afdelingslederen 
prioriterer at tage de vanskelige samtaler med elever, sådan at lærer/elev i 
videst muligt omfang kan beholde den gode relation. Et andet tiltag er, at 
der er indført jævnlige tilfredshedssamtaler mellem leder og den enkelte 
medarbejder. Samtalerne berører emner som arbejdsbyrde, metoder m.m.  
 
På Byhøjskolen har man udvalgt områderne indflydelse, retfærdighed, 
samarbejde lærere imellem, vold og trusler om vold, mobning / kommuni-
kation, ledelse – gennemsigtighed og tydelige kompetencer på ledelsesni-
veau.  Eksempler på iværksatte handlinger er, at afdelingen har udarbejdet 
egne retningslinjer for håndtering af vold og trusler om vold med afsæt i 
Børne- og ungdomsforvaltningens overordnede retningslinjer. De udvalgte 
fokusområder er drøftet på lærermøder efter planen. Områderne opleves 
som karakteriseret ved behov for ”lange træk”, altså ved, at man gennem 
gentagne drøftelser, når frem til nye fælles forståelser og muligheder.  
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Ungdomsskolens LokalMED følger det lokale arbejde og modtager en sta-
tus for arbejdet med indsatsområderne i juni 2016. 
 
Ekstra trivselsundersøgelse 
Med mulighed for en ny trivselsundersøgelse i december 2015 ønskede 
ungdomsskolen at få indblik i, om der er opnået fremskridt i trivslen for 
medarbejderne i Ungdomsskolen i Hindegade og Amager 10. For de øvrige 
tre 10. klasser danner den nye trivselsundersøgelse afsæt for et fremadrettet 
arbejde med trivslen som 10. klasseafdelinger i ungdomsskolen.  
 
På tværs af de fem afdelinger ligger den gennemsnitlige vurdering over 
middel eller højt, når det gælder tilfredsheden med jobbet alt i alt. I fire ud 
af de fem afdelinger ligger vurderingerne af samarbejdet med og støtte fra 
kolleger også højt. Omvendt forholder det sig med de spørgsmål, der ved-
rører ledelse, som vurderes forholdsvis eller meget lavt i tre afdelinger og i 
en afdeling vurderes lavt af ca. halvdelen af medarbejderne.  
Ligeledes ser det ud til, at der fortsat er behov for at arbejde med at forbed-
re samspillet mellem ledere og medarbejdere i Ungdomsskolen i Hindegade 
og Amager10. 
 
Bag ved disse overordnede sammenfatninger er der selvsagt lokale udsving 
og også meget forskellige årsager til, at vurderingerne ser ud som de gør. 
Resultaterne kalder dog alle steder på, at der arbejdes med at komme bag 
om tallene og få skabt de nødvendige ændringer for at forbedre trivslen. 
Ungdomsskolen har pt. indgået aftale med Arbejdsmiljø København om at 
varetage en opfølgningsindsats i de fire 10. klasser og har iværksat initiati-
ver til et skærpet ledelsesfokus. På Ungdomsskolen i Hindegade er man i 
færd med at afdække behov og mulige indsatser.  
 
Områdelederne er tovholdere på indsatserne i tæt samarbejde med afdelin-
gerne og deres Trioer. 
 
Tværgående arbejdsmiljøindsatser 
Arbejdet med trivsel og arbejdsmiljø på afdelingsniveau suppleres af ind-
satser på tværs af ungdomsskolen. Ungdomsskolen orienterede på møde 
8.12.2015 om at ungdomsskolens MED-organisation har udpeget fire tvær-
gående indsatsområder: fortsat udvikling af MED-organisationen, lærernes 
arbejdstid, ledernes arbejdsmiljø og sygefravær, herunder forebyggelse og 
håndtering af stress. Arbejdet med indsatserne er forankret i LokalMED.  
 
Konkret er udvalget i samarbejde med Arbejdsmiljø København ved at ud-
vikle en indsats om forebyggelse og håndtering af stress i ungdomsskolen. 
Tiltaget vil indeholde både egentlig videnstilegnelse om stresshåndtering 
og opfølgning og tiltag for at opbygge en stressforebyggende kultur med 
afsæt i et fokus på kerneopgaven.  
 
Ligeledes i samarbejde med Arbejdsmiljø København har ungdomsskolen 
igangsat et projekt, der har specifikt fokus på at forbedre ledernes arbejds-
miljø. Den seneste trivselsundersøgelse for lederne viser at resultaterne på 
flere parametre ligger over gennemsnittet for ungdomsskolen som helhed, 
men de lokale ledere har i de senere år fået et øget arbejdspres. Projektet 
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skal give ungdomsskolen redskaber til at arbejde med ledernes arbejdsmiljø 
på en systematisk og kvalitetsbevidst måde. Fokus i projektet er styrkelse af 
samarbejde og sparring lederne imellem.  
 
Videre proces 
Arbejdet med opfølgning følges af LokalMED. Områdelederne er tovhol-
dere på opfølgningsindsatsen i forhold til de seneste trivselsmålinger.  
 
 

6. Orientering om ungdomsskolens administration af lærernes 
arbejdstid 
 
På mødet den 8. december 2015 bad bestyrelsen ungdomsskolen om at 
fremlægge en orientering om håndteringen af lærernes arbejdstid. Ung-
domsskolen orienterer med denne indstilling om tilrettelæggelse og admini-
stration af lærernes arbejdstid. 
 
Indstilling 
 
 
 

 
Beslutning 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 
 
Problemstilling 
Ændringen af reglerne om lærernes arbejdstid (Lov 409) har medført store 
ændringer i rammerne for lærernes arbejdsdag, indretning af arbejdsplad-
ser, arbejdstilrettelæggelse og arbejdsmiljø. Ændringerne trådte i kraft pr. 
1. august 2014 og blev implementeret med afsæt i et forståelsespapir efter 
drøftelse i ungdomsskolens LokalMED. Forståelsespapiret beskriver en 
fælles forståelse af, hvordan lærernes arbejdstid og arbejdsopgaver skal 
tilrettelægges og administreres i ungdomsskolen.  

Som følge af ny overenskomst i 2015 har ungdomsskolen og Uddannelses-
forbundet indgået aftale om et nyt forståelsesnotat, som bygger videre på 
det tidligere papir. Forståelsespapiret om lærernes arbejdstid i den køben-
havnske folkeskole har været inspiration under udarbejdelsen af forståel-
sesnotatet, men det har været et fælles ønske at skabe en ramme, som er 
tilpasset de særlige forhold i ungdomsskolen.  

 
Løsning 
Notatet Fælles forståelse af rammerne for lærernes arbejdstid i ungdoms-
skolens heltidsundervisning og 10. klasse august 2015 danner rammen om 
administrationen af lærernes arbejdstid. Udgangspunktet er, at arbejdstids-
tilrettelæggelsen skal være hensigtsmæssig og meningsfuld. Inden for 
rammerne af notatet skal ledere og lærere i samarbejde finde løsninger, der 
passer til de lokale behov. 

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



 
 

Side 17 af 25 
 

 
MED systemet danner den naturlige ramme for samarbejdet i løbet af sko-
leåret: I samråd med TRIO’en tilrettelægger lederen lærernes arbejdstid 
indenfor de fælles besluttede rammer for arbejdstidens tilrettelæggelse. 
LokalMED, organisationer, osv. inddrages i det omfang, det ikke er muligt 
at opnå lokal enighed. 
 
LokalMED udgør rammen for drøftelser af justeringer og overvejelser af 
mere principiel karakter. Udvalget følger udviklingen og gør jævnligt status 
på implementeringen.  
 
Hovedelementer i forståelsesnotatet: 

 Udgangspunktet for lærernes arbejdstid er, at arbejdstiden beregnes for 
en periode på 1 år (normperioden). Nettoårsnormen udgør 1.680 timer 
for en lærer, der er ansat på fuld tid. Årsnormen fordeles i skoleåret på 
op til 227 arbejdsdage, hvoraf 200 arbejdsdage udgør undervisningsda-
ge. Arbejdstiden tilrettelægges samlet i dagtimerne på hverdage, mandag 
til fredag i tidsrummet kl. 07.00–17.00. Undtaget fra dette tidsrum kan 
være ekskursioner, lejrskoler, skolearrangementer, forældremøder, vide-
reuddannelse mv. 
 

 Lederen skal før normperioden udarbejde en opgaveoversigt til hver 
enkelt lærer og en aktivitetsmødeplan. Opgaveoversigten skal overord-
net angive de arbejdsopgaver, læreren har ansvaret for at løse i normpe-
rioden så den enkelte lærer får et overblik over sine opgavemæssige an-
svarsområder inden normperiodens start. Opgaveoversigten udarbejdes 
på baggrund af en dialog mellem ledelse og lærer. 

 
 Den enkelte lærer har fastlagte tidspunkter til undervisning og elevpau-

ser. Tidspunkter, der ikke er fastlagt til undervisning, anvendes til forbe-
redelse, teamsamarbejde, elevsamtaler, kontaktopgaver, lærermøder og 
andre opgaver.  

 
 Ved planlægningen af den tid, der ikke er fastlagt til undervisning, skal 

den enkelte lærer sikres en fastlagt, sammenhængende og effektiv tid til 
forberedelse. Omfanget af forberedelsen fastsættes efter en dialog mel-
lem lærer og leder og eventuelt TR i forbindelse med udarbejdelsen af 
opgaveoversigten. 

 
 Lærernes arbejde foregår som udgangspunkt på skolen. Heraf følger, at 

lærerne som hovedregel er til stede på skolen, når de udfører deres ar-
bejde. Hvis der er enighed mellem lærer og leder kan det i særlige til-
fælde aftales, at læreren løser afgrænsede og tidsmæssigt veldefinerede 
opgaver et andet sted end på skolen. 

 
 Alle lærere har som udgangspunkt en fast arbejdstid, som fastlægges af 

lederen efter dialog med læreren. Den enkelte lærer har dog mulighed 
for en fleksibel arbejdstid, hvor arbejdstiden deles op i fixtid og flekstid: 
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 Fixtiden er den tid på dagen, hvor læreren skal være til stede på skolen, 
med mindre andet er aftalt med lederen. Fixtiden planlægges konkret på 
den enkelte skole/afdeling og kan variere for de enkelte lærere.  

 
 Flekstiden er den tid der ligger umiddelbart op til og følger umiddelbart 

efter fixtiden. Flekstiden foregår som udgangspunkt på skolen, med 
mindre andet er aftalt med lederen. 

 
 Der er enighed om, at der er opgaver, som det er vanskeligt at tage højde 

for inden for den nuværende arbejdstidsramme, da arbejdsmængden er 
ujævnt fordelt hen over skoleåret. Leder og en lærere skal i forbindelse 
med drøftelsen af opgaveoversigten tage højde for, at der forekommer 
tidsudsving i arbejdsmængden ved årsplanlægningen. 

 
 
Fortsat udvikling af en fælles forståelse 
LokalMED følger udviklingen og gør jævnligt status på implementeringen. 
De omfattende ændringer skal implementeres i mange forskellige afdelin-
ger og udvalget kan konstatere, at der fortsat er lokale udsving i forhold til, 
hvordan forståelsespapriets indhold udmøntes. Dette har blandt andet bag-
grund i at opgaveindholdet varierer fra afdeling til afdeling. Frem imod 
næste skoleår vil MED arbejde med at få etableret en øget fælles forståelse 
og administration af indholdet i forståelsespapiret. Arbejdet tager afsæt i 
udbyttet fra Ungdomsskoleforeningens fælles arbejdsdag om den seneste 
overenskomst den 4. februar 2016, hvor ledere og tillidsmænd fra ung-
domsskolen deltog. 
 
 
Videre proces 
LokalMED følger udviklingen og evaluerer effekt og implementering af 
den nye arbejdstid i foråret 2016 med henblik på eventuel justering af den 
fælles forståelse.  
 
 

7. Kompetenceudviklingsforløb for lærere i 10. klasse og i 
heltidsundervisningen 
Ungdomsskolen orienterer om den igangværende planlægning af et kompe-
tenceudviklingsforløb for alle lærere i heltidsundervisningen og 10. klasse. 
 
Indstilling 
 
 
 

 
 
 
 
     
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender, at ungdomsskolen igangsætter et større 

kompetenceudviklingsforløb for lærere i 10. klasse og i heltidsun-
dervisningen, og 
 

2. at ungdomsskolen afsætter kr. 300.000 til forløbet, som finansieres 
af mindreforbruget i 2015. 
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Beslutning 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. Formanden opfordrede ungdomssko-
len til at sætte kompetenceudviklingsprojektet på som tematisk punkt på 
dagsordenen for bestyrelsesmødet den 25. maj 2016. 
 
Problemstilling 
Med beslutningen om at ungdomsskolen pr. 1. august 2015 overtog under-
visningen i de almene 10. klasse, varetager ungdomsskolen alle kommunale 
uddannelsesmæssige tilbud til unge i overgangen mellem grundskolen og 
ungdomsuddannelse. 10. klasse og heltidsundervisning har forskellige mål-
grupper, men hovedsigtet er det samme: at motivere og holde de unge fast 
på et uddannelsesspor og øge deres kompetencer, så de kan deltage i og 
drage nytte af en ungdomsuddannelse. 
  
De senere års uddannelsespolitiske forandringer har betydet, at gruppen af 
unge i 10. klasse og i ungdomsskolens heltidsundervisning er i forandring. 
Afdelingerne giver udtryk for, at de unge der starter på skolerne, er svagere 
fagligt, social og personligt. Dette giver nye udfordringer for skoler og læ-
rere på tværs. Samtidig betyder den fysiske adskillelse mellem de enkelte 
uddannelsestilbud, de mange forskellige toninger og målgrupper, at det kan 
være en udfordring i forhold til at få talt om og udviklet lærerfagligheden 
på tværs. På denne baggrund vil ungdomsskolen igangsætte et forsknings-
baseret og praksisrelateret efteruddannelsesforløb for alle lærere i heltids-
undervisningen og 10. klase. Målet er at udvikle fælles pædagogisk funda-
ment på tværs af ungdomsskolens tilbud. 
 
Løsning 
Ungdomsskolen har bedt Ph.d. og ungdomsforsker Ulla Højmark Jensen 
om i dialog med repræsentanter for lærerne at udarbejde en plan for indhol-
det i et kompetenceudviklingsforløb for lærerne i 10. klasse og i heltidsun-
dervisningen. Ledere og lærere er enige om, at efteruddannelsesforløbet 
skal tage afsæt i lærernes erfaringer i arbejdet med de unge og i de kompe-
tenceudviklingsbehov, mange lærere efterspørger.  
 
Ulla Højmark Jensen afholdt den 11. februar 2016 et miniseminar med re-
præsentanter for lærerne med henblik på at afdække, hvad det er, der er 
særligt vigtigt, at lærere i ungdomsskolens 10. klasse og heltidsundervis-
ning fokuserer på og er gode til, og hvordan disse kompetencer bedst mu-
ligt udvikles. Seminaret gav mange svar på spørgsmålene: Hvem er de unge 
på kanten af skolesystemet? Hvordan kan vi forstå begrebet ’uddannelses-
parat’? Hvordan kan man forstå uddannelse og undervisning i overgangen 
mellem grundskole og ungdomsuddannelserne? Et opfølgende seminar med 
den samme gruppe af deltagere vil blive gennemført i løbet af foråret.  
 
Det er ungdomsskolens ønske, at kompetenceudviklingsforløbet skal bidra-
ge til at skabe et fælles fundament og udgøre en fælles pædagogisk referen-
ceramme for det lærerfaglige arbejde i ungdomsskolen med fokus på at 
give eleverne det bedst mulige grundlag for at gennemføre en ungdomsud-
dannelse. 
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Efteruddannelsesforløbet vil omfatte alle lærere i heltidsundervisningen og 
10. klasse. Forløbet går i gang efter sommerferien 2016 og vil strække sig 
over det meste af skoleåret. Den tid lærerne er på uddannelse vil indgå i 
deres arbejdsplan. 
 
Ungdomsskolen vil på bestyrelsesmødet den 25. maj 2016 give bestyrelsen 
en nærmere orientering om forløbet. 
 
Økonomi 
Der foreslås afsat et beløb på 300.000 kr. til efteruddannelsesforløbet finan-
sieret af uforbrugte midler fra budget 2015. 
 
Videre proces 
Ungdomsskolen vil på et senere tidspunkt tage fat på kompetenceudvik-
lingstiltag for lærerne på fritidsområdet. 
 
 
8. Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter 
 
Under dette punkt har bestyrelsens elevrepræsentanter mulighed for at tage 
forskellige emner op. 
 
Indstilling 
 
 
 

 
 
 
Livia Heltberg Auken orienterede om Ungepanelets arbejde med mentor-
ordningen. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen opfordrede ungdomsskolen til at afsætte ressourcer til at støtte 
Ungepanelets arbejde med mentorordningen. 
 
I bestyrelsens vedtægt er det fastsat, at ungdomsskolens elever har to plad-
ser i ungdomsskolens bestyrelse. For at sikre elevrepræsentanterne mulig-
hed for at bringe problemstillinger op til drøftelse i bestyrelsen, har ung-
domsskolen etableret dette faste punkt på dagsordenen. Der kan ikke træf-
fes beslutninger omkring sager, der bliver taget op under dette punkt, men 
de kan eventuelt sættes på dagsordenen som beslutningspunkt på et senere 
møde. 
 
Arbejde med forslag om en mentorordning 
Ungepanelet er i færd med at udvikle ideer til en mentorordning, hvor unge 
hjælper hinanden. Idéen blev præsenteret som en forslag til Ungepolitiker-
dagen den 24. november 2015.  
 

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

senterer for bestyrelsen. 
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De foreløbige tanker indebærer træningsforløb for mentorer, som derefter 
bliver sat sammen med en mentee, der har brug for sparring eller en kærligt 
skub i deres sociale liv. En anden tanke er, at Ungepanelet kan afholde en 
åben café en aften måneden, hvor alle mentees og mentorer er velkomne.  
 
Arbejdet med udvikling og varetagelse af en mentorordning vil ske i tæt 
samarbejde med Red Barnet eller en anden organisation, som har ekspertise 
på området med ordninger, hvor unge skal vejlede unge. 
 
Deltagelse på fritidsområdets internat  
Ungepanelet deltager på fritidsområdets internat d.1.- 2. april 2016. Unge-
panelet er inviteret til at indgå i arbejdet med at udvikle ideer til hold og 
planlægge den kommende sæson sammen med ledere, administrative og 
lærere i fritidsundervisningen. Herudover skal Ungepanelet arbejde med, 
hvordan flere unge kan inddrages i elevarbejdet og inspireres til at søge 
medindflydelse – i ungdomsskolen såvel som i andre sammenhænge, de 
tager del i.  
 
 

9. Meddelelser og orientering 
Indstilling 
 
 
 

 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
1. Medarbejdertemadag 2016: Kend din kerneopgave 

På tværs af heltid, fritid og 10. klasse var medarbejdere fra ungdoms-
skolen samlet til årets temadag den 30. januar, der blev holdt på den 
helt nye Skolen i Sydhavnen. Dagen satte fokus på den fæl-
les kerneopgave. 
 
Dagens oplægsholder, Anders Seneca, tog udgangspunkt i, hvad det vil 
sige at arbejde med en kerneopgave, og med stor humor og viden 
fra offentlige og private institutioner og virksomheder, satte han en 
række spørgsmål i spil; kender vi fx den fælles kerneopgave - og hvilke 
opgaver er egentlig vigtigst i det daglige arbejde? Arbejdet med temaet 
fortsætter nu på afdelingsplan. 
 

2. Ændringer i ledelsesbemandingen på 10. klasseområdet 
Ungdomsskolen har foretaget ændringer i ledelsesbemandingen på 10. 
klasseområdet pr. 14. marts 2016 og frem til sommerferien. Ændringen 
indebærer, at Mikkel Helms fremover varetager den daglige ledelse på 
Amager 10 og Lars Kurt Pedersen varetager ledelsen på Ø10.   Jens 
Rødgaard forbliver som leder for afdelingerne V10 og 10. Vest. 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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3. Ungdommens Folkemøde i Søndermarken 

Ungdommens Folkemøde er Danmarks største demokratiske ungdoms-
festival inspireret af Folkemødet på Bornholm. Det finder sted d.8. -9. 
september i Søndermarken på Frederiksberg. Bag initiativet står non-
profitorganisationen Ungdomsbureauet i samarbejde med blandt andre 
Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune, Tuborgfondet m.v. 
Ungdommens Folkemøde er skræddersyet til ungdomsuddannelserne, 
dvs. unge i alderen 15-19 år. Ambitionen er at skabe et frirum, hvor de 
unge kan udfolde egne projekter. UU-København og ungdomsskolen 
planlægger at deltage med en fælles stadeplads og med workshops. 

 
 
4. Afslutning af på projekt om den åbne skole (SOL) 

Ungdomsskolen og bestyrelsesmedlemmer deltager d. 10. marts 2016 i 
konferencen Mulighedernes skole. Det er afslutningskonferencen på det 
2-årige projekt ’Samarbejde om Læring i den åbne skole’, som ung-
domsskolen har været en del af. Konferencen sætter fokus på de mulig-
heder og udfordringer, som opstår når ungdomsskoler i fællesskab med 
folkeskoler, fritidsorganisationer og andre aktører arbejder sammen for 
at skabe de bedst mulige rammer for elevers læring.  
 
Projektpartnerne ansøgte i december en pulje fra Undervisningsministe-
riet om midler til videreførelse og udvikling af det arbejde, der er lavet i 
forbindelse med SOL-projektet. På grund af meget stor søgning til pul-
jen blev ansøgningen ikke imødekommet. 

 
5. Nyt katalog (fritid) 

I begyndelsen af marts udkommer ungdomsskolens forårsprogram på 
alle skoler i Københavns Kommune. Programmet handler om forskelli-
ge undervisningstilbud, der på hver sin måde er med til at klæde byens 
elever på til deres afgangsprøver. Eleverne kan blandt andet vælge at 
følge undervisning i boglige fag som dansk, matematik, engelsk, tysk 
eller fransk – og fag som yoga eller en workshop, hvor undervisningen 
omhandler selvtillid, følelser og om hvordan man strukturerer sin tid.  
 
Ungdomsskolens program udkommer i 22.000 eksemplarer, og ud-
kommer, udover på folkeskolerne, også på byens biblioteker, og hos 
UU-København. Eleverne kan tilmelde sig undervisningen på ung-
domsskolen.kk.dk – og selve undervisningen løber fra uge 14 til 17. 

 
6. Nuart, Vårsalong mv. 

Foråret byder på en række events, som ungdomsskolen arrangerer. By-
ens borgere kan blandt andet møde ungdomsskolens elever til Show-
time, maraton og mere: 
 
Ungdommens Vårsalong: Vårsalongen er en fast tradition i ungdoms-
skolen, men ikke en støvet en af slagsen. I 2016 samler Københavns 
Kommunes Ungdomsskole igen unge kunstnere fra hele landet til en 
stor, censureret kunstudstilling, som alle kan opleve i rådhushallen på 
Københavns Rådhus fra den 10. til 18. maj. Årets tema, som de unge 
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kunstnere skal fortolke, er Bag | Tanker.  Bestyrelsen modtager en invi-
tation til ferniseringen, der bliver afholdt den 9. maj 2016 kl.16.30. 
 
Showtime 
I Nordvest samler ungdomsskolen en række musiske og kreative hold 
til et stort afslutningsarrangement, når det er Showtime den 17. marts. I 
Biblioteket på Rentemestervej kan gæster blandt andet opleve bands, 
dansere og skuespillere, når sæsonen lukkes ned med et brag af en fest-
lig aften. 
 
YARD 
Ungdomsskolen har et akademi for reggae og dacehall - YARD – der 
står for Youth Academy of Reggae and Dancehall. I samarbejde med 
YARD inviterer ungdomsskolen alle interesserede til koncert i spille-
stedet BETA, der ligger ved Amager Bio, den 31. marts.  

 
NUART 
Igen i år har en række unge arbejdet med sang, dans, musik og skuespil 
i ungdomsskolens NUART-projekt. NUART arbejder henover sæsonen 
med forskellige genrer på enkelte hold, der undervejs samles til en ho-
mogen gruppe, der ender med at skabe en stor forestilling, der spiller 
for flere hundrede gæster. I år kan NUART-forestillingen opleves fra 
den 13. til den 15. marts i Biblioteket på Rentemestervej. Information 
om billetter og spilletid kan ses på ungdomsskolens hjemmeside.  
 
Copenhagen Marathon 
Ungdomsskolen Østerbro har indgået et samarbejde med eleverne på 
Kombineret Ungdomsuddannelse. Eleverne og de to undervisere på 
KUU vil sammen med fritidsundervisningen sørge for underholdning i 
form af musik og mere til løberne, der passerer ungdomsskolens scene i 
Fælledparken. Det sker, når mange tusinde løbere snører skoene til årets 
maraton i København den 22. maj.  

 
7. 10. klassetermometer-undersøgelse på vej  

Folkeskolerne i Københavns Kommune er fra dette år overgået til at 
anvende det nationale trivselsmålingsmålingssystem. I den forbindelse 
har ungdomsskolen i løbet af vinteren samarbejdet med forvaltningen 
om at kvalificere den trivselsundersøgelse, som anvendes i heltidsun-
dervisningen og på 10. klasseområdet, 10. klassetermometret. Formålet 
har bl.a. været at gøre resultaterne af målingen sammenlignelige med 
resultaterne fra den nationale måling. Undersøgelsen udsendes til sko-
lerne 29. marts med deadline og efterfølgende rapportering 15. april.   

 
 
8. SMART-møde i Heerlen 

Ungdomsskolen deltog i februar i det fjerde transnationale møde i pro-
jektet SMART - Second Chance Schools Working with Systematic Me-
asurement of Outcomes. Mødet blev afholdt i Heerlen i Holland. 

 
Projektet SMART er en overbygning på ungdomsskolens effektmå-
lings- og ledelsesinformationssystem, som blev implementeret sidste 
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skoleår i heltidsundervisningen. På baggrund af egne erfaringer samar-
bejder ungdomsskolen gennem SMART med 6 partnere på at udvikle et 
lignende system for andre Second Chance-skoler og dermed skabe et 
fælles sprog og en fælles viden om, hvad der virker og hvorfor på tværs 
af skoler i Europa.  
 
Mødet var det fjerde møde blandt partnerne og havde denne gang fokus 
på to kommende træningsseminarer, hvor lærere trænes i at udvikle og 
arbejde med effektmåling på egne skoler.  
 
SMART projektet præsenterer sine resultater på en afslutningskonfe-
rence i København tirsdag d 31. maj. Bestyrelsen vil blive informeret 
nærmere om dette.  
 
 

10. Evt. 
Stefan Ingerslev bad på mødet den 8. december 2015 ungdomsskolen 
om en kort orientering om det lokale skole-hjem samarbejde i heltids-
undervisningen. 
 
Frank Størup gav under punktet en status: ungdomsskolens heltidsun-
dervisning har i de senere år haft større fokus på forældresamarbejde i 
takt med, at der kommer flere elever med større udfordringer. Specielt 
er der fokus på at skabe god kontakt til elevernes forældre før skole-
start for at sikre en god dialog og forventningsafstemning igennem 
skoleåret. I alle afdelinger har dialogen med forældrene høj prioritet 
særlig omkring deltagelse i studieture og årsprøver samt vejledning i 
anvendelse af optagelse.dk. Den løbende skole-hjem-kontakt og foræl-
drekonsultationer har fået et større omfang.  
 
Stafan Ingerslev har indsendt følgende protokolbemærkning til beslut-
ningsprotokoludkastet: 
 
Forskning viser vigtigheden af et tæt skole-hjem samarbejde, for at 
opnå den bedst mulige kvalitet i skolegangen for børn og unge. I og 
med at Ungdomsskolen i stigende grad overtager undervisningsopga-
ver for folkeskolen, stiger også behovet for ungdomsskolens strukture-
rede skole-hjem samarbejde. Skole-hjem-samarbejdet med udsatte 
børns familier giver særlige udfordringer, hvilket er emnet for den 
vedhæftede undersøgelsesrapport fra Danmarks Evalueringsinstitut 
(EVA). Heri opstilles Best Practice for en række vellykkede tiltag i for-
hold til udsatte børn og familier.  
 
I Danmark har vi en stærk tradition for samarbejde mellem skole og 
forældre. Forældrenes deltagelse i skole-hjem-samarbejdet er målet, 
fordi det er vigtigt for elevernes faglige, sociale og personlige udvik-
ling, at forældre er interesserede i og bakker op om deres børns udvik-
ling og læring. Det viser erfaringer fra seks skoler med en stærk sam-
arbejdspraksis. Også international og dansk forskning peger på, at 
forældre-inddragelse / -opbakning har stor betydning for elevens ud-
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vikling og læring. Alle forældre har et stort ønske om en god udvikling 
og læring for deres børn.  
 

 

 
   Jan Andreasen, 
   Bestyrelsesformand 
 
                                               / Kim Brynaa 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2015.0-0. Møde den 25.05.2016. Dagsordenspunkt 4 
 
Ungdomsskolens almene elevprogram 2016-2017 og samarbejder med folkeskoler 
 
Indstillingen indeholder forslag til elevprogram for den almene undervisning 2016-17, 
godkendelse af elevrejser samt en beskrivelse af ungdomsskolens samarbejder med 
folkeskoler. 
 
INDSTILLING 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender forslag til elevprogram 2016-17, 

 
2. at bestyrelsen godkender de i programmet anførte elevrejser, og 
 
3. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens samarbejder med 

folkeskolerne til efterretning. 
 

 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Jf. Lov om ungdomsskoler skal kommunen sikre unge et alsidigt undervisningstilbud. 
Sæsonen for fritidsundervisning i ungdomsskolen begynder den 19. september 2016. Da 
det endelige holdudbud først bliver færdiggjort i begyndelsen af juni, præsenteres 
bestyrelsen ikke for det samlede program, men for holdene inddelt efter kategorier og 
den procentvise 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. 
 
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 sociale udvikling gennem mere praktiske, 
anvendelsesorienterede og varierede læringsformer. Ungdomsskolen har i dette år 
varetaget en række undervisningsforløb 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 
den kommende sæson mellem 450 og 500 hold i eftermiddags - og aftentimerne. Som et 
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led i folkeskolereformen kan elever få påført undervisningsaktiviteter i ungdomsskolen 
på deres afgangsbevis fra folkeskolen. 
 
Programmet for fritidssæsonen bliver udarbejdet på baggrund af ideer fra nuværende og 
potentielle elever og med afsæt i drøftelser med ungeaktører fra de lokale skoler, 
klubber og andre samarbejdspartnere om særlige lokale indsatser. Derudover baserer 
programmet for den kommende sæson sig på erfaringer fra sæsonen 2015/2016, 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 undervisning 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, dans, stomp, teaterprojektet NUART og 
meget mere.  
 

• Sport og friluftsliv  
Ungdomsskolen tilbyder unge i København en række sports- og friluftshold. Det 
gælder bl.a. cross-træning, badminton, klatring, kajak og meget andet, der sætter 
pulsen i gang.  
 

• Kreative hold  
Ungdomsskolens kreative hold er syning, foto- og billedbehandling, design, 3D-
animation og mange andre håndværksmæssige eller kunstneriske udtryksformer.  
 

• Fysik, kemi, matematik  
Kategorien indeholder de tre primære fag i ungdomsskolens naturvidenskabelige 
kategori. 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 førstehjælpskurser 
etableres løbende efter interesse.  
 

• Debat og samfund  
Både Ungepanelet, ungdomsskolens masterclass-dage og mere er at finde i 
kategorien Debat og samfund. I kategorien bliver eleverne undervist i forhold, 
der omhandler filosofi, politik, retorik og meget mere.  
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• It og medier  

Her kan elever lære nyt om at designe hjemmesider, om Adobe- eller Office-
pakken eller de kan prøve kræfter med film- eller radiomediet.  
 

• Klar til prøve  
Hvert forår tilbyder ungdomsskolen en række prøveforberedende hold, der kan 
klæde eleverne på fagligt eller personligt, hvis de ønsker at arbejde med 
eksamensangst, præsentationsteknik eller andet, der gør dem klar til det grønne 
bord.  
 

• Lektiehjælp  
Ungdomsskolen udbyder lektiehjælp flere steder i byen, bl.a. i Mjølnerparken og 
på Kildevældskolen.  
 

• 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 Paris eller den årlige 
skitur i vinterferien.  
 

• Undervisning for 10-12-årige  
Ungdomsskolen Østerbro tilbyder undervisning til bydelens unge i 
aldersgruppen 10-12 år. Det gælder bl.a. undervisning i svømning, rollespil, 
syning og meget mere.  
 

• Korte kurser og workshops 
Holdene i denne kategori figurerer også i øvrige kategorier. Det er hold, hvor 
formen er anderledes end den traditionelle sæsonundervisning. Det gælder fx 
masterclass eller musikforløb som Musikstarter. 
 

• Andet  
Kategorien dækker øvrige hold, fx pigevejledningscafé, find fritidsjobbet og 
andet, der ikke matcher den øvrige kategorisering.  

 
 
Fordelt på nogle lidt mere overordnede kategorier fordeler holdene sig således 
procentmæssigt: 
 

• Boglige hold: 35-40 procent  
• Kreative og musiske hold: 30-35 procent  
• Sports- og friluftshold: 15 procent 
• Knallerthold: 5-7 procent 
• Øvrige hold (blandt andet It og medier, rejser, debat og samfund): 8-10 procent 
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Elevrejser 
Elevrejser skal godkendes af bestyrelsen. I den kommende sæson vil ungdomsskolen 
udbyde følgende rejser: 
 

- En tur til London 
- En tur til Berlin 
- En tur til Paris  
- En tur til Madrid  
- To skiture i skolernes vinterferie.  

 
 
Særlige indsatser 
I sæsonen 2016/2017 vil der udover det samlede program for fritidsundervisning i 
København være et særligt fokus på følgende aktiviteter: 
 

• Tingbjerg Academy  
Ungdomsskolen er i et samarbejde med socialforvaltningen Brønshøj/Husum og 
Boligsocial helhedsplan for Tingbjerg om projektet Tingbjerg Academy 
(arbejdstitel). Ungdomsskolen byder ind med boglige fag på flere niveauer. 
Planlægningen sker i samarbejde med forældre og unge fra lokalområdet. 
Sandsynligvis vil Idrætsprojektet (SOF) også indgå som en vigtig fremtidig 
samarbejdspartner i projektet.  
 

• Opret et hold 
Som et nyt tiltag vil det blive en del af årets program, at elever selv kan foreslå 
hold, som bliver oprettet løbende, hvis muligt. Hvis holdet når op på 8 
tilmeldinger eller flere, bliver holdet igangsat. Ideen er, at få eleverne til at være 
medskabende i forhold til udbuddet.  
 

• Mentoruddannelser 
På baggrund af Ungepanelets forslag på Ungepolitikerdagen 2016 om en 
mentorordning vil almenområdet etablere to tilbud i den kommende sæson: 
 

o En mentoruddannelse i samarbejde med Ressourcecentret, som har 
udviklet deres eget mentoruddannelsesprogram "Youthlab".  

 
o Et eget mentoruddannelsesprogram med en af ungdomsskolens lærere.  

 
 
Markedsføring af ungdomsskolens fritidsundervisning 
Informationen om ungdomsskolens fritidstilbud sker gennem en flerstrenget 
kommunikationsindsats, der tager sit afsæt i: 
 
 Trykt materiale  

Ungdomsskolen udgiver programmer, der sendes via post til samtlige husstande 
med børn mellem 13-17 år. Programmerne sendes desuden via kufferttransport til 
samtlige folkeskoler, privatskoler, biblioteker og andre steder, hvor unge, eller 



 

 
 

 

Side 5 af 6 

voksne med kontakt til unge, jævnligt færdes. 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: 
Copenhagen Marathon, hvor elever fra Kombineret Ungdomsuddannelse arrangerer 
underholdning ved en scene i Fælledparken.  
Kulturnatten: Unge fra ungdomsskolen optræder fra en scene på Kultorvet. 
Skills Copenhagen: Ungdomsskolen deltager på årets store uddannelsesmesse i 
Bella Centret.  
Ungdommens Folkemøde: Ungdomsskolen deltager sammen med Ungdommens 
Uddannelsesvejledning København på ungdommens første folkemøde, som finder 
sted i Søndermarken i København.  

 
 Digitale platforme 

Primært ungdomsskolens hjemmeside, Facebook, Instagram, Youtube og LinkedIn. 
Desuden udgives programmet digitalt i en bladremodel. Der sendes endvidere mails 
til skoleledere, UU-vejledere og andre, der har direkte kontakt med de unge.  

 
 
Samarbejder med folkeskolen – ungdomsskolens Åben Skole-indsats   
Ungdomsskolen har i skoleåret 2015-2016 varetaget omkring 100 forskellige 
undervisningsforløb i samarbejde med folkeskolerne i København. Der har været tale 
om mange forskelligartede forløb, som dækker over valgfag (58 hold på 7 skoler), 
sprogundervisning (ca. 22 hold på 8 skoler), understøttende undervisning, faglig 
fordybelse/lektiehjælp m.v.  
 
Ungdomsskolens undervisning i folkeskolen foregår som et led i folkeskolernes Åben 
skole-indsats. Det sker med afsæt i folkeskolereformen og ændringer i 
ungdomsskoleloven, hvor 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 sociale udvikling samt 
motivation gennem virkelighedsnære forløb og praktiske, anvendelsesorienterede og 
varierede læringsformer.  
 
En af succeserne fra skoleåret 2015-2016 er ungdomsskolens valgfagssamarbejde med 
Brønshøj og Tingbjerg skoler. Her har ungdomsskolen varetaget 13 valgfag (17 hold) på 
tværs af skolerne inden for fag som dans, teater, innovation, kokkeskole, outdoor og 
fodbold. Fagene blev afviklet på 10 hele tirsdage i perioden oktober 2015 til februar 
2016, med fælles afslutning den 9. februar med visninger af elevernes ”produkter”.   
 
Brønshøj og Tingbjerg skole har ønsket at fortsætte valgfagssamarbejdet for næste 
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skoleår 2016-2017, hvorfor ungdomsskolen netop nu er i gang med at tilrettelægge et 
fagudbud med endnu flere valgfag og med styrkede samarbejder med foreninger, 
kulturinstitutioner, ungdomsuddannelser m.m. i området. Der udbydes ca. 20 fag for de 
ca. 350 elever på 7., 8. og 9. klassetrin på tværs af de to skoler.   
 
Derudover viderefører og videreudvikler ungdomsskolen valgfagssamarbejde med 
Bellahøj skole, Katrinedals skole, Vanløse skole, Guldberg skole m.fl.  
 
Ungdomsskolen har via Børne- og Ungdomsforvaltningens interne ugebrev og via andre 
kanaler formidlet information til de københavnske folkeskoler om ungdomsskolens 
forskellige åben skole-tilbud og forventer, at endnu flere skoler vil rette henvendelse 
med henblik på at etablere samarbejde fremadrettet. Foreløbig har dog kun få skoler 
henvendt sig om dette.  
 
Ungdomsskolens samarbejde med folkeskolerne omkring sprogundervisning vil 
formentlig aftage i det kommende år, eftersom mange skoler efterhånden har fundet 
løsninger internt i forhold til at tilbyde sprogfag, jf. de nye krav i folkeskolereformen 
om sprogfag på tidligere klassetrin.  
 
Ungdomsskolen har i 2016 modtaget en engangsbevilling på 1.000.000 kr. til udvikling 
samarbejdet med folkeskolerne. Bevillingen skal anvendes til at etablere nye 
folkeskolesamarbejder og læringsaktiviteter i folkeskolerne inden for den åbne skole, 
samt kvalitetssikring og opkvalificering af medarbejdere.  Konkret vil ungdomsskolen i 
2016 tilbyde en række gratis workshops til folkeskolerne, inden for innovation, 
performance, idræt og bevægelse samt uddannelsesparathed. I alt 45 forløb af to dages 
varighed.  
 
Det er ungdomsskolens ambition, at få etableret folkeskolesamarbejder i alle BUF-
områder og at ungdomsskolen bliver en endnu mere synlig og aktiv medspiller i forhold 
til at understøtte mål i folkeskolen og understøtte folkeskolereformen.  
 
 
VIDERE PROCES 
 
Tilmeldingen til ungdomsskolens fritidsundervisning åbner tirsdag den 16. august 2016. 
I samme uge omdeles det trykte program til elever og skoler. Selve undervisningen 
begynder mandag den 19. september 2016.  
 
Valgfagssamarbejdet etableres og planlægges i foråret 2016 og afvikles henover 
skoleåret 2016/2017.  De gratis tilbud til folkeskolerne afvikles aug. -  dec. 2016.  
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2016.0-0. Møde den 25.5.2016.  Dagsordenspunkt 5 
 
Orientering om 10. klasse og aktuel status 
 
I denne indstilling orienterer ungdomsskolen om aktuelt elevoptag og processen med 
fordeling af elever i 10. klaser til skoleåret 2016/2017. 
 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMSTILLING   
 
10. klasseområdet har pr. 11. maj samlet set tilmeldt 750 elever til skoleåret 2016/2017. 
Det er ca. 100 elever færre end sidste år. Faldet er altovervejende sket på de kommunale 
10. klasser. Selvom tallene erfaringsmæssigt ændrer sig helt frem til sommerferien, er 
der pt. ikke noget, der tyder på, at det vil ændre sig væsentligt. 
 
10. klasseområdet finansieres via taxameterbevilling. Taxameterbevillingen dækker 
udgifter til lærer, ledelse og administrativt personale.  Som en følge af faldet på ca. 100 
elever vil taxameterbevillingen til ungdomsskolen blive justeret. Taxameterbevillingen 
justeres pr. 5. september baseret på det faktiske elevtal, og ungdomsskolen forventer, at 
elevtallet vil være på samme niveau da. De økonomiske og personalemæssige konse-
kvenser af det faldende elevtal er beskrevet under punkt 8: Udviklingen i ungdomssko-
lens budget og regnskab. 
 
 
LØSNING 
 
Optagelsesproces  
Siden ansøgningsfristens udløb d. 15. marts 2016 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. 85 % af eleverne har fået deres 1. prioritet opfyldt og næste samtlige af de øvrige 
har fået opfyldt deres 2. prioritet. Kun ganske få har fået deres 3. prioritet, fordi hverken 
1. eller 2. ønske blev oprettet. 
 
Arbejdet med fordelingen af eleverne har i år taget væsentligt længere end normalt, da 
uddannelsesinstitutionen Niels Brock efter ansøgningsfristen meddelte, at den ikke vil 
udbyde 10. klasse i det kommende skoleår. I samarbejde med Børne- og Ungdomsfor-
valtningen lykkedes det hurtigt at indgå en aftale med uddannelsesinstitutionen NEXT 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen om søgning og elevoptag på 10. klasse til efter-

retning 
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om at udbyde to 10. klasser med en merkantil vinkel. Det betyder, at kommunen har 
kunnet tilbyde en plads på det nye tilbud til alle elever med bopæl i København, der 
havde søgt Niels Brock. Dette har givet mange positive tilkendegivelser fra både foræl-
dre, elever og vejledere. Det var ikke muligt at skaffe plads nok til Niels Brock-
ansøgere fra andre kommuner. De har i stedet fået tilbudt pladser i andre 10. klassesaf-
delinger. Alle elever har senest d. 29. april 2016 fået besked om deres placering. 
 
Elevoptag og fordeling af elever 
10. klasseområdet har pr. 11. maj samlet set tilmeldt 750 elever til skoleåret 2016/2017. 
Det er ca. 100 elever færre end sidste år. Faldet er altovervejende sket på de kommunale 
10. klasser. Faldet er en fortsættelse af en tendens fra de seneste år, hvilket fremgår af 
nedenstående tabel: 
 
Skoleår 2014-2015* 2015-2016* 2016-2017** 
Kommunal 10. klasse  565 431 344 
10. klasse på erhvervsskoler 347 422 406 
I alt 912 853 750 

*opgjort pr. 5. september.  
** opgjort pr. 11. maj 2016 
 
 
Fordelingen af de optagne elever til skoleåret 2016/2016 ser sådan ud: 
 
Kommunal 10. klasse  Elevoptag pr.11. maj 2016 
10. Vest – Vesterbro Ny skole 105 
Ø10 – Kildevældsskolen 109 
Amager 10 86 
V10 – Bavnehøj Skole 44 
 
10. klasse på erhvervsskoler  
20/20 ordning 126 
Gymnasial forberedende 10. klasse 157 
EUD10 123 
 
 
Som en konsekvens af det faldende elevtal har ungdomsskolen i samarbejde med Børne- 
og Ungdomsforvaltningen besluttet at lægge V10 sammen med Amager 10 på lokatio-
nen Peder Lykke Skolen. Det giver en bedre udnyttelse af lærerens kompetencer og et 
større og mere dynamisk ungemiljø. Elever og forældre til elever, der har søgt optagelse 
på V10 har modtaget besked om den ændrede placering. Ungdomskolen har frem til nu 
kun modtaget positive reaktioner på dette valg med forståelse for, hvorfor beslutningen 
er truffet. 
 
Det betyder, at der i kommende skoleår vil være kommunale 10. klasser på følgende 
lokationer: 
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Ø10 – placeret på Kildevældskolen 
 
Amager 10 – placeret på henholdsvis Peder Lykke Skolen og i Kulturhuset i Jemte-
landsgade 
 
10. Vest – placeret på Vesterbro Ny Skole. 
 
 
VIDERE PROCES 
 
De økonomiske og personalemæssige konsekvenser af det faldende elevtal er beskrevet 
under dagsordenens punkt 8: Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2016.0-0. Møde den 25.5.2016.  Dagsordenspunkt 6 
 
Elevernes trivsel i heltidsundervisningen  
 
Børne- og Ungdomsforvaltningen gennemfører hvert år en trivselsmåling blandt 
eleverne i 10. klasse. Målingen inkluderer i år både 10. klasse i kommunalt regi, 10. 
klasse på erhvervsskoler og alle undervisningstilbud i heltidsundervisningen. I denne 
indstilling orienterer ungdomsskolen om resultaterne fra heltidsområdet.  
 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMSTILLING  
  
Børne- og Ungdomsforvaltningen gennemfører hvert år en trivselsmåling blandt 
eleverne i 10. klasse. Resultater fra trivselsmålingen indgår i de årlige 
kvalitetsrapporter. 
 
Elevtrivselsundersøgelsen omfatter elever i 10. klasse i København. Som noget nyt 
indgår i år også samtlige afdelinger i heltidsundervisningen, det vil sige også de, der 
ikke tilbyder 10. klasseundervisning.  
 
Denne indstilling fremlægger resultater fra heltidsundervisningen. Resultaterne fra 10. 
klasseområdet vil blive behandlet sammen med resultaterne fra 10. klasse på 
erhvervsskolerne, når disse foreligger. 
 
 
LØSNING 
 
Undersøgelsen 
Børne- og Ungdomsforvaltningen gennemfører hvert år en trivselsmåling blandt 
eleverne i 10. klasse. Målingen er en pendant til det tidligere Københavner Barometer 
og den nuværende Nationale Trivselsmåling, som gennemføres i alle klasser i 
folkeskolen. Ligesom i den Nationale trivselsmåling er resultaterne fra trivselsmålingen 
et redskab for kommuner, skoler og undervisere til deres systematiske arbejde med 
trivsel og undervisningsmiljø. Resultater fra trivselsmålingen indgår i de årlige 
kvalitetsrapporter. Det er 3. år at Børne- og Ungdomsforvaltningen gennemfører denne 
form for trivselsmålinger.  
 
Spørgsmålene i indeværende måling er udformet i et samarbejde mellem 
ungdomsskolen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. En del af spørgsmålene er hentet 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen om resultaterne af elevtrivselsmåling i 

heltidsundervisningen til efterretning 
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fra den nationale trivselsmåling for at muliggøre sammenligninger. Andre spørgsmål er 
udformet på baggrund af forvaltningens eller praksisområdet ønsker om viden om 
specifikke områder. Endelig er nogle af spørgsmålene bibeholdt med samme 
formulering som i tidligere undersøgelser for at muliggøre sammenligninger over tid. 
Overordnet fordeler spørgsmålene sig på 5 kategorier: elevernes generelle syn på 
skolen, deres syn på undervisningen, deres syn på lærerne, deres oplevelse af trivsel og 
tryghed og deres syn på faciliteterne. 
 
Spørgsmålene er testet med elever i henholdsvis en almen 10. klasse og et 
heltidsundervisningstilbud ved en pilotundersøgelse, og undersøgelsen har ført til 
justeringer af enkelte spørgsmål. Selve undersøgelsen er gennemført i perioden 30. 
marts – 3. maj 2016.  
 
 
Resultater af undersøgelsen på heltidsområdet 
På heltidsområdet har 228 elever deltaget i undersøgelsen, hvilket svarer til en 
besvarelsesprocent på 72 %. Det er første gang, at alle heltidsafdelinger indgår i 
målingen og dermed udgør denne målings resultater en baseline for de kommende års 
undersøgelser. 
 
På et overordnet plan kan resultaterne betragtes som positive samtidig med at der 
forhold, der er nødvendige at tage fat på. Til den positive side hører fx at en stor del af 
eleverne oplever undervisningsniveauet som passende, og at de har et godt forhold til 
deres lærer. Omvendt er der fx grund til at se nærmere på, at en del udtrykker 
manglende mulighed for at få arbejdsro, ligesom der er en lille del af eleverne, der 
oplever mobning og trusler. På tværs af afdelingerne fordeler besvarelserne forholdsvis 
ens på de forskellige spørgsmål, hvilket betyder, at der ikke er nogen afdelinger, der 
adskiller sig nævneværdig generelt positivt eller negativt sammenlignet med de andre. 
 
• Elevernes generelle syn på skolen 

I denne kategori er der samlet 62 %, der har svaret meget tit og tit på spørgsmålet Er 
du glad for din skole? De to afdelinger, der ligger lavest ved dette spørgsmål, 10. 
Puls og Dagkursus, ligger på linje med de øvrige, når det gælder spørgsmålet Er du 
glad for din klasse?  Her svarer mellem 65 % meget tit eller tit. Besvarelserne af 
disse to spørgsmål må anses for positive, i og med at elevgruppen er kendetegnet 
ved skoletræthed og generelt dårligt forhold til det at gå i skole forud for start i 
heltidsundervisningen. Det samme gælder, når 71 % tilkendegiver, at de vil anbefale 
skolen til deres venner. 

 
• Elevernes syn på undervisningen 

64 % svarer at de er enten meget tilfredse eller tilfredse på spørgsmålet om, hvor 
tilfredse de alt i alt er med undervisningen. 68 % er helt enige eller enige i, at de 
synes de lærer noget i undervisningen og 60 % oplever, at lærerne inddrager 
elevernes ideer i undervisningen. Særligt positivt svarer eleverne på spørgsmålet 
om niveauet i undervisningen. Her mener 81 %, at niveauet er passende – på 
Dagkursus er det oppe på 90 % af eleverne. Dette er særdeles positivt, i det det kan 
ses som udtryk for, at lærerne formår at undervisningsdifferentiere og at lægge 
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undervisningen på et niveau, som eleverne oplever at de har mulighed for at 
honorere.  
 
At en del elever i nogle afdelinger oplever niveauet som for lavt, fx over 20 % på 
Byhøjskolen og 10. Puls, skal undersøges nærmere for at finde ud af hvad det 
betyder. For nogle elevers vedkommende kan det have at gøre med, at de er vant til 
at være i en situation, hvor niveauet ligger over deres formåen, og at de oplever det 
som et udtryk for at det ligger for lavt, når de pludselig kan følge med.  
 
Et andet område, der skal ses nærmere på, er elevernes mulighed for at få arbejdsro. 
Samlet set oplever 61 %, at de meget tit eller tit kan få arbejdsro, hvis de har brug 
for det, mens 11 % oplever, at de sjældent eller aldrig kan få arbejdsro. På 
Byhøjskolen gælder dette 21 % af eleverne. Der er grund til at se nærmere på 
årsagerne og på, hvad afdelingerne kan gøre for i højere grad at kunne 
imødekomme behovet.  

 
• Elevernes syn på lærerne 

I forlængelse af ovenstående oplever størstedelen, at læreren hurtigt kan få skabt ro i 
klassen, når der er larm – det gælder 58 %. Samlet set er der 9 %, der oplever, at 
lærerne sjældent eller aldrig formår dette. Her er der store udsving mellem 
afdelingerne, fra 4 % i Ungdomsskolen i Hindegade til 21 % på Dagkursus. 
 
De øvrige besvarelser af spørgsmål vedrørende lærerne er generelt positive, og ses 
det på baggrund af, at mange elever har dårlige skoleoplevelser med sig, er dette 
værd at bide mærke i. Således svarer fx samlet 76 % positivt (enige eller helt enige) 
på, at lærerne forklarer tingene, så de forstår dem, 80 % svarer positivt på, at 
lærerne er gode til at støtte og hjælpe mig, når der er brug for det og 77 % at de har 
et godt forhold til deres lærere. 
 

• Eleverne oplevelse af trivsel og tryghed 
Eleverne svarer generelt positivt til spørgsmålene om tilhørsforhold og accept: 67 % 
svarer, at de føler, at de hører til på deres skole, 85 % føler, at de andre elever 
accepterer dem som de er og 84 % svarer, at de har venner på skolen. På 
spørgsmålet Føler du dig ensom? svarer 11 % tit eller meget tit, mens 67 % svarer 
sjældent eller aldrig.  
 
Hvad angår tryghed svarer 8 % sjældent eller aldrig på spørgsmålet om hvor ofte de 
føler sig trygge i skolen. 10 elever valgt at uddybe deres svar med kommentarer om 
i hvilke situationer, de har følt sig utrygge. Heraf fremgår det, at 6 drejer sig om 
utryghed i forhold til at sige noget, ikke at blive lyttet til af lærere, ændret program 
mv., mens 4 går på trusler, vold mv.  
 
Samlet svarer 9 % ja til at have været udsat for fysisk vold eller trusler om vold. 
Særligt signifikant er det på 10. Puls, ungdomsskolens tilbud for særligt belastede 
og kriminalitetstruede unge, hvor 46 % har svaret ja. På tværs af skolerne har 72 % 
af de elever, der har været udsat for fysisk vold eller trusler om vold gået videre med 
det til en voksen på skolen. Blandt disse oplever 77 %, at der er blevet gjort noget 
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ved det. Ungdomsskolen anser resultaterne om vold og trusler for bekymrende, og 
de vil føre til forøget handling og fokus på området.  
 
Et andet område, der har stort fokus i afdelingerne er mobning. Af besvarelserne 
fremgår det, at samlet set 3 % angiver, at være blevet mobbet meget tit eller tit i 
dette skoleår. Sammen med elever, der svarer engang i mellem er tallet 9 %. Blandt 
disse har 43 % talt med en voksen på skolen om det og af disse oplever 77 %, at der 
er blevet gjort noget ved det. Om end andelen er lille, viser tallene, at der fortsat er 
grund til at have fokus på at nedbringe det og arbejde på at skabe tryghed i forhold 
til at søge hjælp om det hos en voksen. 

 
• Elevernes syn på faciliteterne 

Elevernes tilkendegivelser vedrørende faciliteter er generelt positive, og der er ikke 
nogle områder, der giver anledning til bekymring.  

 
 
 
VIDERE PROCES 
 
Området vil i samarbejde med afdelingerne se nærmere på besvarelserne og indgå 
aftaler om opfølgning. Opfølgning kan blandt andet ske ved at der iværksættes 
opfølgende undersøgelser, der hvor der er behov for at komme bag om tallene. 
Resultater fra målingen vil indgå i kvalitetsrapporten for 2017. 
 
 
BILAG 
 
Elevtrivselsundersøgelse 2016 for 10. klasse. Heltid. 



1 
 

 
Elevtrivselsundersøgelse 2016 for 10. klasse 

 
 
 

Heltid 
 

 



2 
 

Respondenter  
  
Rapporten inkluderer kun besvarelser fra de elever der har svaret på hele spør-
geskemaet. Enkelte underspørgsmål er baseret på tidligere spørgsmål og svar er 
derfor kun stillet til elever hvor det har relevans.   
Respondenterne er fordelt som følger:  
 
 

 To-
tal 

10. 
Pul
s 

Byhøjsko-
len 

Dagkursus Nye 
Veje 

Ungdomssko-
len i Hinde-

gade 

Ungdomssko-
lens 8.+9. 
klasse 

Responden-
ter 

213 11 47 19 35 79 22 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
16. Hvorfor valgte du at gå i 10. klasse 
 
 

 To-
tal 

10. 
Puls 

By-
høj-
sko-
len 

Dag-
kur-
sus 

Jeg ville gerne forbedre mig fagligt 53.2% 63.6% 48.9% 57.9% 
Jeg ville gerne have et skoleår mere, inden jeg be-

gyndte på en ungdomsuddannelse 
11.7% 0% 19.1% 0% 

Jeg var i tvivl om, hvilken ungdomsuddannelse jeg 
skulle vælge 

13% 0% 17% 10.5% 

Jeg synes 10. klassetilbuddene lød spændende 6.5% 0% 10.6% 0% 
Jeg blev anbefalet at tage 10. klasse af min læ-

rer/vejleder/andre 
32.5% 18.2% 34% 36.8% 

Jeg blev erklæret ikke uddannelsesparat 11.7% 0% 17% 5.3% 
Jeg vidste ikke, hvad jeg ellers skulle 7.8% 0% 12.8% 0% 

Jeg manglede at tage én eller flere eksaminer 19.5% 18.2% 14.9% 31.6% 
Andet 11.7% 0% 17% 5.3% 

Respondenter 77 11 47 19 
 



4 
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* Nye Veje har ikke klasseopdeling 
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10 
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12 
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14 
 



15 
 

 



16 
 

 



17 
 



18 
 



19 
 



20 
 

 



21 
 

Underspørgsmål til spørgsmål 35 
 

 
Underspørgsmål til spørgsmål 36 

 



22 
 

 



23 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



24 
 

 
 
 
 
 
Underspørgsmål til spørgsmål 40 

 
 
 

Underspørgsmål til spørgsmål 41 



25 
 

 
Underspørgsmål til spørgsmål 43 
 

 



26 
 

Underspørgsmål til spørgsmål 44 
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46. Hvor tilfreds er du med forholdene på skolen? 

 

 



28 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2016.0-0. Møde 25.5.2016.  Dagsordenspunkt 7 
 
Ungdommens Folkemøde i Søndermarken 8.-9. september 2016 
 
Ungdomsskolen orienterer om deltagelsen i Ungdommens Folkemøde i samarbejde 
med Ungdommens Uddannelsesvejledning og Børne- og Ungdomsforvaltningen. 
 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Ungdommens Folkemøde er Danmarks største demokratiske ungdomsfestival, som 
finder sted for første gang den 8.-9. september 2016 i Søndermarken på Frederiks-
berg.   
 
UU-København og ungdomsskolen deltager med en fælles stadeplads og står for en 
workshop. Det sker i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen. 
 
 
LØSNING 
 
Ungdommens Folkemøde er Danmarks største demokratiske ungdomsfestival inspi-
reret af Folkemødet på Bornholm. Det finder sted d. 8.-9. september i Søndermarken 
på Frederiksberg. Bag initiativet står nonprofitorganisationen Ungdomsbureauet i 
samarbejde med blandt andre Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune, 
Tuborgfondet m.v.  
 
Ungdommens Folkemøde er åben for unge fra hele landet og er rettet mod unge på 
og udenfor ungdomsuddannelser, dvs. unge i alderen 15-19 år.  
 
Ambitionen er at skabe et frirum, hvor de unge kan udfolde egne projekter. Fokus er 
på demokratisk dialog og deltagelse i praksis, på oplevelsen af demokratisk indfly-
delse og medborgerskab. Det hele sker under mottoet: Nutidens problemer skal løses 
med fremtidens borgere. På stadepladserne kan de unge møde omkring 40 forskellige 
organisationer og deltage i forskellige aktiviteter. I workshop-teltene bliver der hver 
dag præsenteret et udvalg af problemstillinger hvor deltagerne i mindre grupper ar-
bejde med løsningsforslag. Derudover er der et antal scener, hvor meningsdannere, 
politikere, kulturpersonligheder og unge kan debattere. 
 
 

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

Folkemøde til efterretning. 
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Stadeplads og workshop 
UU-København og ungdomsskolen deltager med en fælles stadeplads i form af et 
telt. På stadepladsen skal organisationerne tilbyde aktiviteter i 6 timer pr. dag. Som 
stadepladsholder skal man samtidig stå for en workshop på to timer om et aktuelt 
emne. Ungdomsskolen og UU, København har valgt temaet Hvad er fællesskab i 
2016? og har beskrevet temaet på følgende vis:  
 
Mange foreninger og andre traditionelle former for fællesskaber oplever dalende 
medlemstal i disse år. Samtidig blomstrer nye op som fx online fællesskaber og loka-
le deleordninger. Denne workshop sætter fokus på nye og gamle former for fælles-
skaber. Hvad er et fællesskab? Hvad betyder fællesskaber for miljøet, for samfundet 
og for individet? Hvad kan de nye former for fællesskaber – og hvad kan de ikke? 
Hvilke fællesskaber er du med i - og hvordan? Hvad motiverer dig i forhold til fæl-
lesskaber?  Og er der områder, hvor det er nødvendigt at opfinde nye former for 
fællesskaber? 
 
En projektgruppe på tværs af ungdomsskolen og UU-København er ved at planlægge 
konkret indhold og afvikling af workshop og stadepladsaktiviteter. Projektgruppen 
samarbejder med Børne- og Ungdomsforvaltningen med henblik på eventuel lance-
ring af et Københavns Ungeråd, som var et af forslagene fra Ungdomspolitikerdagen, 
der blev afholdt i marts 2016. 
 
 
ØKONOMI 
 
Ungdomsskolen afsætter op til 50. 000 kr. Beløbet skal dække leje af stadeplads, 
bemanding af stadeplads begge dage og udgifter til afvikling af workshop.  
 
 
VIDERE PROCES 
 
En projektgruppe på tværs af ungdomsskolen og UU, København er ved at planlægge 
konkret indhold og afvikling af workshop og stadepladsaktiviteter.  
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2016.0-0. Møde 25.5.2016.  Dagsordenspunkt 8 
 
Udviklingen i budget og regnskab 
 
Ungdomsskolen redegør med denne indstilling for udviklingen i budget og regnskab 
2016, herunder for konsekvenser af søgemønstrene til 10. klasse. 
 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Bestyrelsen tiltrådte på mødet den 16. marts 2016 forslag til fordeling af ungdomssko-
lens samlede budgetramme på 88.120.631 kr. inklusiv overførte midler fra 2015 på 
2.771.810 kr. Følgende faktorer har særlig indflydelse på udviklingen i ungdomsskolens 
budget:  
 
 ungdomsskolens budgetramme er tilført midler til finansieringen af Ungeskolen i 

Valby fra Socialforvaltningen på 737.500 kr.  
 

Den aktuelle budgetramme er således på 88.858.131 kr. 
 

Aktuelt er søgningen til de kommunale 10. klasser faldet med ca. 90 elever fra skoleåret 
2015/2016 til skoleåret 2016/2017. Dette medfører en arbejdsmangelsituation i 10. klas-
se for lærere, ledere og administration. 
 
 
LØSNING 
 
Udvikling i regnskab 2016 
Ungdomsskolen følger løbende ungdomsskolens budget og udvikling i de decentrale 
konti ved hjælp af udtræk fra KØR-regnskabssystemet og KMD-lønsystemet for at sikre 
en balance i den samlede ramme ved regnskabsårets afslutning. Ungdomsskolen frem-
sender kvartalsvise regnskabsprognoser til forvaltningens budget- og regnskabsområde. 
Københavns Kommune har i april 2016 indført et nyt lønsystem, som leverer data på 
lønforbrug til økonomisystemet. Problemer med det nye system gør imidlertid, at ung-
domsskolen ikke at se det fulde billede af forbruget. Derfor kan ungdomsskolen ikke på 

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

regnskab 2016 til efterretning, og 
 

2. at bestyrelsen tager orienteringen om konsekvenser af søgemønstrene til 10. klas-
se til efterretning. 
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nuværende tidspunkt give bestyrelsen et klart billede af, hvilket niveau ungdomsskolens 
samlede forbrug er på. Koncernservice forventer at være klar med rapporter på området 
medio juni 2016. 
 
Ungdomsskolen skal levere 2. prognose til forvaltningen i løbet af juni 2016 og forven-
ter, at der vil være mulighed for at sikre et korrekt økonomiske overblik på den samlede 
økonomi på dette tidspunkt. Hvis ikke, vil ungdomsskolen ikke være i stand til at levere 
en retvisende 2. prognose til forvaltningen. 
 
Følgende elementer vil få indflydelse på udviklingen i regnskabet for 2016: 
 
 ungdomsskolens budget til 10. klasse reguleres på baggrund af det faktiske elevtal, 

der opgøres den 5. september 2016. Reguleringen har virkning fra 1. august 2016 
 
 forsinket effekt af tilpasning af personalet på 10. klasseområdet, som følge af opsi-

gelsesvarsler på det personale, som afskediges på grund af situationen med arbejds-
mangel 
 

 huslejeudgifterne i ungdomsskolen budgetreguleres af forvaltningen, så det modsva-
rer en eventuel mer- eller mindreudgift 

 
 

Konsekvenser af søgemønstre til 10. klasse 
Som følge af at elevtallet på de kommunale 10. klasser ser ud til at falde med ca. 90 
elever fra skoleåret 2015/2016 til skoleåret 2016/2017 justeres taxameterbevillingen til 
ungdomsskolen. Taxameterbevillingen justeres pr. 5. september baseret på det faktiske 
elevtal. Da ungdomsskolen allerede nu kan se, at søgetallet falder med mellem 80 og 
100 elever, må det alt andet lige forventes, at elevtallet vil være på samme niveau pr. 5. 
september. 
 
Taxameterbevillingen dækker udgifter til lærer, ledelse og administrativt personale. 
Beregninger fra ungdomsskolen viser, at der er en arbejdsmangel svarende til følgende: 
 
Ledere: 
Arbejdsmangel svarende til 1 årsværk. Dette er håndteret ved at flytte et årsværk fra 10. 
klasse til en ledig stilling med undervisningsforpligtelse i ungdomsskolens heltidsun-
dervisning. 
 
Administrativt personale: 
Arbejdsmangel svarende til 1 årsværk. Det er ikke muligt at finde en anden placering i 
ungdomsskolen og derfor er ungdomsskolen nødsaget til at varsle en medarbejder af-
sked på grund af arbejdsmangel. Medarbejderen vil blive placeret i Genplaceringsporta-
len i høringsfasen. 
 
Lærere: 
Arbejdsmangel svarende til 6,2 årsværk. Det er pt. ikke muligt, at finde en anden place-
ring i ungdomsskolen. Ungdomsskolen er nødsaget til at varsle afsked på grund af ar-
bejdsmangel. Medarbejderne vil blive placeret i Genplaceringsportalen i høringsfasen. 
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Endvidere vil ungdomsskolen tage kontakt med Områdesekretariatet i forvaltningen, for 
at undersøge mulighederne for en genplacering på folkeskolerne i områderne. 
 
LokalMED i ungdomsskolen, trioerne på 10. klasse samt de omfattede medarbejdere er 
blevet orienteret om situationen, om tidsplanen for processen og om hvilke kriterier, der 
vil ligge til grund for udvælgelsen af medarbejdere. 
 
Både de lærere og den administrative medarbejder, som ungdomsskolen er nødsaget til 
at afskedige, vil modtage besked 19. maj 2016. De berørte ansatte vil få udleveret et 
brev om påtænkt afsked, hvorefter medarbejderne har en høringsperiode efter gældende 
regler. 
 
 
BILAG 
 
Ingen. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2016.0-0. Møde den 25.5.2016.  Dagsordenspunkt 9 
 
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.  
 
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. 2016.0-0. Møde 25.5.2016.  Dagsordenspunkt 10 
 
Meddelelser og orientering 
 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
     
1. Sommerkurser for elever, der vil på erhvervsskole 

Unge, der ønsker at begynde på en erhvervsuddannelse, skal som minimum have 
karakteren 02 i dansk og matematik. Københavns Kommune tilbyder sommerkur-
ser til elever, som ikke opfylder dette krav og som er betinget optagede på en er-
hvervsuddannelse efter at de har været til optagelsesprøve 1.  
Igen i år står ungdomsskolen afvikling af kurserne i et samarbejde med er-
hvervsskolerne NEXT, TEC, Niels Brock, Hotel- og Restaurantskolen og SOPU 
samt UU, København og Børne- og Ungdomsforvaltningen.  
Kurserne afvikles på TEC, Frederiksberg og løber fra 13. – 29. juli. De inklude-
rer undervisning i engelsk og dansk. På kursets sidste dag går eleverne til opta-
gelsesprøve 02 i fagene. Udover lærerkræfter er der en fast UU-vejleder tilknyt-
tet kurset.  
 

 
2. Afslutningskonference for SMART 

Ungdomsskolen inviterer tirsdag d 31. maj. til international afslutningskonfe-
rence for SMART-projektet under titlen: Systematic Measurement of Outcomes 
in Second chance Education- tools, reflections and results from a European 
project on how to develop an evidence-based practice in Second Chance Edu-
cation. 

 
SMART-projektet har igennem de sidste to år arbejdet på at udvikle et effekt-
målingssystem for evidensbaseret styring og praksis i Second Chance skoler. 
Ved afslutningskonferencen er der mulighed for at høre key note speaker Niels 
Ploug, direktør for personstatistik ved Danmarks Statistik, som vil tale om evi-
densbaseret praksis, forsker Ulla Højmark Jensen, som vil tale om udsatte un-
ge, motivation og læring samt for at få en indføring i refleksioner, værktøjer og 
resultater fra SMART-projektet.    
 
Konferencen foregår tirsdag den 31. maj 2016 kl. 9.30-15.30, Hal C, Arsenalvej 
6, 1436 København K. Bestyrelsen har modtaget invitation via mail og det er 
stadig muligt at tilmelde sig. 

 
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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3. Dagkursus flytter til nye lokaler 
Efter sommeren slår Dagkursus dørene op for eleverne i nye lokaler på Hotel- og 
Restaurantskolen i Valby. Det har længe været et ønske at sikre Dagkursus bedre 
undervisningsfaciliteter i et ungemiljø tæt på erhvervsuddannelserne. Som led i 
byggesagen på Kildevældsskolen er det lykkedes at frigøre ressourcer til at indgå 
aftale med Hotel og Restaurantskolen om leje og istandsættelse af lokaler speci-
elt indrettet til Dagkursus. I forbindelse med flytningen iværksættes et pædago-
gisk udviklingsarbejde med henblik på at opnå størst mulig synergi af den nye 
placering.  

 
 
4. Midlertidig flytning af Nye Veje og Ungdomsskolen Østerbro 

Nye Veje og Ungdomsskolen Østerbro, som sammen har til huse i en villa på Gl. 
Kalkbrænderivej på Østerbro, skal flytte midlertidigt på grund af metrobyggeri. 
Der arbejdes på at indgå aftaler med de omkringliggende folkeskoler for fritids-
afdelingen, mens den midlertidige placering af Nye Veje fortsat er uafklaret. 
Ungdomsskolen er i tæt kontakt med Børne- og Ungdomsforvaltningens byg-
ningsområde om dette. Den midlertidige flytning forventes af vare ca. 6 måneder 
og sker umiddelbart efter sommerferien.  

 
 

5. Opslag af stilling som afdelingsleder i almenundervisning 
Den vakante stilling som afdelingsleder i almenundervisningen er slået op til be-
sættelse 1. august. Efter principper fastsat i MED-organisation nedsættes et be-
dømmelsesudvalg, som sammensættes af repræsentanter for ledere, lærere og 
andre medarbejdergrupper. Udvalget tiltrædes af en repræsentant for ungdoms-
skolens bestyrelse. Ansøgningsfristen er d. 30.maj, og det forventes af samtaler 
og udpegelse vil være afsluttet midt i juni måned. 
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