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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2014.0-0. Møde 02.06.2014. Dagsordenspunkt 1 

 

Tematisk punkt: Ungdomsskolens 8+9. klasse, second chance 

 

Baggrund og formål 

Ungdomsskolens 8+9. klasse er et tilbud til unge undervisningspligtige på 8+9. klasse-

trin, der ikke trives eller kan fungere i folkeskolen, og som har behov for særlig tilrette-

lagt undervisning for at opnå folkeskolens afgangsprøve.  

 

Som et led i en øget kriminalpræventiv indsats besluttede Borgerrepræsentationen i 

2006 at  etablere et  second chance-skoletilbud i ungdomsskolens regi for elever på 8. 

og 9. klassetrin, der havde tabt kontakten med folkeskolen. Ungdomsskolens 8+9. klas-

se startede op i august 2007 med en kapacitet på op til 16 elever. Kapaciteten er siden-

hen blevet udvidet og rummer nu op til 78 elever. Skolen finansieres primært af midler 

fra den kriminalpræventive indsats under Sikker By. Undervisningen foregår i en byg-

ning på den tidligere Bispebjerg Skole på Hovmestervej 30 i Københavns Nordvest-

kvarter. 

 

Fag, mål og opbygning 

Målet for Ungdomsskolens 8.+9. klasse er, at eleverne aflægger folkeskolens afgangs-

prøver i dansk, matematik og engelsk, at de lærer at gå i skole og kommer videre i ud-

dannelsessystemet.  

 

Der undervises primært i de prøveforberedende fag dansk, matematik og engelsk. Andre 

elementer i undervisningen er fx den obligatoriske projektopgave, erhvervspraktik efter 

individuelle behov, brobygning i 9. klasse, introduktionskurser til ungdomsuddannel-

serne, ekskursioner, idræt, madlavning og kreativt værksted. Et nyt tiltag er faget      

lifeskills, som er undervisning i sociale og personlige kompetencer som fx at kunne ind-

gå i demokratiske fællesskaber og at tage ansvar for egen læring. 

 

Udslusning 

Hovedparten af eleverne indsluses i 8. klasse og fortsætter i 9. klasse. Ved udgangen af 

9. klasse 2013-2014 udsluses 98 pct. af eleverne til ordinær uddannelse fordelt således: 

 

 65 pct. af eleverne udsluses til almindelig 10. klasse  

 25 pct. af eleverne udsluses til erhvervsuddannelser og HG 

 4 pct. af eleverne udsluses til produktionsskole 

 2 pct. udsluses til efterskoler 

 2 pct. udsluses til EGU 

 2. pct. overgår til andet 

 

Budgetramme 

Bevillingerne til Ungdomsskolens 8+9. klasse er tidsbegrænsede og udløber med ud-

gangen af 2014, 2015 og 2016. Det indgik imidlertid i budgetaftalen for 2013, at:  

 

”[…] parterne [er] enige om, at Second Chances bevilling, som mindskes fra 2014 og 

udløber i 2016, gøres permanent i forbindelse med budget 2014.”  
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Dette skete ikke i praksis, da det alene var bevillingen på 0,9 mio. der blev gjort perma-

nent i budgetaftalen. Ungdomsskolen har gjort Børne- og Ungdomsforvaltningen op-

mærksom på den videre udfordring i forbindelse med udfasningen af bevillingen til til-

buddet. 

 

Afsatte midler på området i tidligere aftaler: 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Budget 2009 1,0 mio. 1,0 mio.      

Budget 2010  0,9 mio. 0,9 mio. 0,9 mio. 0,9 mio.   

Budget 2011   2,0 mio. 2,0 mio. 2,0 mio. 2,0 mio.  

Budget 2012    2,5 mio. 2,5 mio. 2,5 mio. 2,5 mio. 

 

I alt  

 

1,0 mio. 

 

1,9 mio. 

 

2,9 mio. 

 

5,4 mio. 

 

5,4 mio. 

 

4,5 mio. 

 

2,5 mio. 

 

 

Herudover bidrager ungdomsskolen med kr. 1.128.326 kr. af den samlede rammebevil-

ling. Dette indbefatter daglig ledelse, vejledning, administration samt teknisk bistand. 

 

Effektmåling  
Ungdomsskolens 8+9. klasse indgår i effektmålingsprogrammet under den samlede Sik-

ker By-indsats.  

 

Resultaterne fra effektmålingerne bliver indplaceret i en blinklys-model. I målingen fra 

2010 blev 8+9. klassen indplaceret i kategorien grøn, som tildeles aktiviteter, hvis sam-

lede resultat helt eller i overvejende grad opfylder de fastsatte succeskriterier. Efterføl-

gende blev tilbuddet i målingerne fra 2011/12 og 2012/13 indplaceret i kategorien gul, 

som tildeles hvis aktivitetens samlede resultater delvist opfylder de fastsatte succeskrite-

rier.  

 

I den seneste måling fra 2013/2014 er 8+9. klassen igen indplaceret i kategorien grøn og 

den viser blandt andet at 

 

 fremmødet er steget. 63 pct. af eleverne på tilbuddet kommer i gennemsnit 4-5 dage 

om ugen. Succeskriteriet var 50 pct. 

 

 50 pct. af elevernes deltager mere i undervisningen end ved skolestart. Succeskriteri-

et var 50 pct. 

 

 96 pct. af de unge er tilmeldt en eller flere afgangsprøver. Succeskriteriet var 90 pct. 

 

 98 pct. af de unge er tilmeldt en ungdomsuddannelse eller anden uddannelsesaktivi-

tet. Succeskriteriet var 90 pct. 
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Second chance som case i forskningsprojekt 

Center For Ungdomsforskning (CeFU) har i samarbejde med Egmont Fonden indledt et 

forskningsprojekt om ”Unges lyst til læring i udskolingen”. CeFU, anvender Ungdoms-

skolens 8+9. klasse som en ud af flere case-skoler i et forskningsprojektet om unges 

motivation for læring. Forskningsprojektet afsluttes ultimo 2015. 

 

 

BILAG 

 

Vurderingsskema for Ungdomsskolens 8+9. Klasse:  

Børne- og ungdomsforvaltningens scoring af tilbuddet på baggrund af 8+9. klassens 

effektmåling og selvevaluering for skoleåret 2013/ 2014. 



Vurderingsskema for Ungdomsskolens 8+9. Klasse. 
Kort om indsatsen:  
Ungdomsskolens 8+9.klasse er et skoletilbud for unge med længevarende manglende skolekontakt, der har en 
bekymrende adfærd eller er på vej ud i kriminalitet. Skolen arbejder med, at de unge får motivationen til at lære 
tilbage, at de på kort eller lidt længere sigt bliver uddannelsesparate og helt overordnet føler sig inkluderet – som en 
del af samfundet. Konkret er det målet, at eleverne aflægger folkeskolens afgangsprøver i et eller flere fag, at de 
lærer at gå i skole og kommer videre i uddannelsessystemet. 
Forebyggelseskategori: Sekundær/tertiær 
Målgruppe og antal brugere: Indsatsen retter sig mod undervisningspligtige unge på 8.-9. klassetrin, som ikke 
modtager undervisning i folkeskolen eller har meget ringe tilknytning til skolen. Der er plads til 78 elever. I 
indeværende år har i alt 76 elever gået på skolen. 
Samlet budget pr. år: 5.489.983 kr. 
Pris pr. afsluttet forløb: 70.384 kr. 
Starttidspunkt: Oprettet 2007. Skiftende elever/hold. Skoleåret følger den almene periode, august til juni. 
Hvilke geografiske områder dækkes: Skolen er bydækkende 

Kriterium  Indikator Score 
2013  

Score 
2014 

I hvor høj grad arbejdes, 
der med risiko- og 
beskyttelsesfaktorer? 

Skolen arbejder med faglig udvikling og fastholdelse i uddannelse 
og arbejde. Der undervises i de prøveforberedende fag dansk, 
engelsk og matematik. Erhvervspraktik, virksomhedsbesøg,  
individuel vejledning, udvidet forældreinddragelse og kontakt til 
øvrigt netværk omkring den unge er andre elementer af 
indsatsen. 
Herudover arbejdes med udvikling af selvkontrol og styrkelse af 
kognitive, personlige og sociale kompetencer, som fx 
koncentration, selvtillid og ansvarlighed hos eleverne. Tilgangen 
til den unge er helhedsorienteret. 
Indsatsen scorer 5 point, da den arbejder med høj- og 
mellemrisikofaktorer som uddannelse, arbejde, selvkontrol, 
empati og skoletrivsel. 

5 5 

Styrken og omfang af 
evidens, der understøtter 
aktiviteterne?  

Skolen arbejder med følgende evidensbaserede mekanismer: 

 Træning af sociale, emotionelle og kognitive kompetencer 

 Samarbejde og prosocial adfærd 

 Styrkelse af den unges evne til selvkontrol 

 Støtte til at blive tilknyttet arbejdsmarkedet (videre 
uddannelse) 

Indsatsen arbejder dermed med mekanismer, som der er evidens 
for virker overfor udsatte unge og scores derfor til 3 point. 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Lokal viden – hvilke 
positive resultater er 
opnået?  

Målingerne for skoleåret 2013/14 viser, at skolen opfylder sine 
succeskriterier inden for 2 ud af 2 resultatmål og inden for 7 ud af 
10 effektmål. Derudover opfyldes samtlige mål for gennemførsel 
af aktiviteter. 
Der er opnået positive resultater indenfor samtlige måleområder: 
 96 % af de unge er tilmeldt afgangsprøver. Succeskriterium: 

90 %  
 98 % af de unge er tilmeldt en ungdomsuddannelse eller 

anden uddannelsesaktivitet. Succeskriterium: 90 %  
 63 % af eleverne kommer i gennemsnit mellem 4-5 dagen om 

ugen. Succeskriterium: 50 % 

4 4 



 47 % af eleverne kan koncentrere sig i en længere periode 
end ved skoleårets start. Succeskriterium: 50 % 

 50 % af eleverne har forøget deres deltagelse i 
undervisningen i forhold til ved skoleårets start. 
Succeskriterium: 50 % 

 62 % af eleverne reagerer mere hensigtsmæssigt i en given 
situation i forhold til ved skoleårets start. Succeskriterium: 50 
% 

 52 % af eleverne er blevet bedre til at lytte og sige fra i 
forhold til ved skoleårets start. Succeskriterium: 40 % 

 63 % af eleverne er blevet bedre til at indgå i en tillidsfuld 
relation med en voksen i forhold til ved skoleårets start. 
Succeskriterium: 30 % 

 54 % af eleverne har fået et bedre selvværd i forhold til ved 
skoleårets start. Succeskriterium: 50 % 

 26 % af eleverne har fået en bedre selverkendelse i forhold til 
ved skoleårets start. Succeskriterium: 40 % 

 39  % af eleverne er blevet bedre til at tage ansvarlige valg i 
forhold til ved skoleåret start. Succeskriterium: 50 % 

 35 % af de elever, der blev vurderet som kriminalitetstruede 
er blevet mindre truede. Succeskriterium: 30 % 

Derudover opfyldes målene for gennemførsel af aktiviteter 
indenfor skole/hjem-samarbejde, fritidsliv og misbrug. 
Indsatsen scorer 4 point, da den har opnået positive resultater og 
tilnærmelsesvis har opnået de opstillede succeskriterier for 
resultatmål og effekter og har opnået de opstillede succeskriterier 
for resultater. 

Lokal viden – hvilket 
dokumentationsniveau er 
der for aktivitetens virke 
og resultater? 

Skolen foretager før- og eftermålinger dels på baggrund af 
registreringer, dels ved vurderinger fra lærer og vejleder på 
baggrund af samtaler med den enkelte elev indenfor tidsrammen 
af skoleåret. Der følges desuden op ved at se på den unges 
uddannelsesstatus 5 måneder efter afsluttet forløb på skolen. 
Der måles på: 
Resultater indenfor: 
Prøvetilmelding og videre uddannelsesaktivitet 
Effekter indenfor: 
Skolekompetencer 
Sociale kompetencer 
Personlige kompetencer 
Kriminalitet 
Desuden gennemførsel af aktiviteter indenfor: 
Skole/hjem-samarbejde 
Fritidsliv 
Misbrug 
Indsatsen scorer 4, da der foretages før - og eftermålinger samt 
opfølgning efter endt forløb. 
 

3 4 

Samlet Vurdering    

Betydning for samarbejde 
og koordinering med andre 
indsatser/forvaltninger i KK  

Skolen har udvidet kontakt til andre instanser omkring eleven. Det gælder fx SOF,U-
turn og Den korte snor.  

Graden af inddragelse af 
frivillige og lokale aktører  

- 
 
 



Udviklingspotentiale Ungdomsskolen igangsætter fra efteråret 2014 egne effektmålinger, som også dækker 
ungdomsskolens andre heltidstilbud. Hensigten med tiltaget er at skabe fælles og 
systematisk dokumentation af elevernes udvikling mens de er indskrevet i tilbuddene, 
som skal fungere som grundlag for en fortsat pædagogisk udvikling af tilbuddene. 

Videre anbefalinger Indsatsen anbefales videreført i nuværende form:   
8+9.klassen er et væsentligt element i indsatsen for at få skolepligtige med meget løs 
tilknytning til skolesystemet tilbage i uddannelse. Skoletilbuddet har i år vist fremgang i 
forhold til opnåelse af de fastsatte mål og arbejder systematisk med udvikling af 
indsatsen gennem målinger, fra 2014 også i eget regi.  
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Udkast til beslutningsprotokol af mødet i ungdomsskolens bestyrelse 

onsdag den 26. marts 2014 kl. 15-17. 

 

Mødet afholdtes i ungdomsskolens sekretariat, Fredericiagade 39, 1310 

København K.  

 

Mødedeltagere: Rikke Lauritzen, Henrik Svendsen, Jan Andreasen, Stefan 

Ingerslev, Bo Kjærulf, Jens Toft, Søren Brinch, Hinde Hadj 

Abderrahmane, Mathias Nielsen, Else Sommer 

 

Afbud:         

 

Øvrige: Jacob Zeberg Eberholst, Frank Størup, Kim Brynaa 

_____________________________________________________________ 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Konstituering, valg af formand og næstformand (indstilling) 

 

3. Bestyrelsens kompetence, opgaver og arbejde samt forslag til forret-

ningsorden (indstilling) 

 

4. Introduktion til ungdomsskolens virksomhed – indsatsområder og ud-

fordringer (ingen indstilling) 

 

5. Forslag til fordeling af ungdomsskolens budgetramme 2014 (indstil-

ling) 

 

6. Status for udmøntning af folkeskolereformen i forhold til ungdomssko-

len (indstilling) 

 

7. Forslag til revision af Plan for Københavns Kommunes Ungdomssko-

levirksomhed og vedtægt for bestyrelsen (indstilling) 

 

8. Kvalitetsudvikling gennem effektmåling i ungdomsskolens heltidsun-

dervisning (indstilling) 

 

9. Analyse af ungdomsskolens virksomhed og plan for udvikling (indstil-

ling) 

 

10. Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter (indstilling) 

BESLUTNINGS-

PROTOKOLUDKAST 

Dato: 01.04.2014 

 

J.nr.: 2014.0-0 
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11. Forslag til mødeplan 2014 (indstilling) 

 

12. Meddelelser (indstilling) 

 

13. Evt. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden af møde den 26. marts 2014 

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 

 

 

2. Konstituering, valg af formand og næstformand 

 

Indstilling 

 

 

Ungdomsskolen indstiller,  

 

1. at bestyrelsen vælger formand og næstformand blandt medlemmerne 

valgt af Borgerrepræsentationens medlemmer. 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen valgte Jan Andreasen som formand og Rikke Lauritzen som 

næstformand. 

 

 

3. Bestyrelsens kompetence, opgaver og arbejde samt forslag til for-

retningsorden 

 

Indstilling 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen drøfter bestyrelsens opgaver og arbejde og godkender 

forslaget til forretningsorden. 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender dagsorden af mødet den 26. marts 2014. 
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Beslutning 

Bestyrelsen godkendte indstillingen og forslaget til forretningsorden. 

 

Resumé 

Grundlaget for ungdomsskolebestyrelsens virke er fastsat i lovbekendtgø-

relse nr. 997 af 8. oktober 2004. Bestyrelsens sammensætning, kompetence 

og opgaver fremgår af vedtægt for bestyrelsen ved Københavns Kommunes 

Ungdomsskole, som er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 5. februar 

1998. Med afsæt i vedtægten fastlægger ungdomsskolebestyrelsen de over-

ordnede principper og målsætninger for ungdomsskolens virksomhed.  

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Forslag til forretningsor-

den er vedlagt indstillingen. Bestyrelsen udøver sine beføjelser gennem 

møderne. Forretningsorden regulerer bestyrelsens mødevirksomhed og be-

slutningsdygtighed. Der afholdes møde så ofte formanden eller tre af med-

lemmerne finder det fornødent. Dog holdes møde mindst 4 gange om året. 

Mellem bestyrelsesmøderne kan formanden afgøre sager, der ikke tåler 

opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. 

 

 

4. Introduktion til ungdomsskolens virksomhed – indsatsområder og 

udfordringer 

 

Ingen indstilling og beslutning. 

 

 

5. Forslag til fordeling af ungdomsskolens budgetramme 2014  

 

Indstilling 

 

 

 

Beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I punktet deltog administrationsleder Tue Wethje. 

 

Beslutning 
Bestyrelsen godkendte forslaget til fordeling af ungdomsskolens budget-

ramme 2014. Bestyrelsen tog orienteringen om effektiviseringen af lærer-

nes arbejdstid til efterretning. Endelig tog bestyrelsen orienteringen om 

regnskab 2013 til efterretning. 

Ungdomsskolen indstiller,  

 

1. at bestyrelsen godkender forslag til fordeling af ungdomsskolens 

budgetramme for 2014, som det fremgår af bilaget Ungdomsskolen - 

virksomhed og budget 2014, 

 

2. at bestyrelsen tager orienteringen om effektiviseringen af lærernes 

arbejdstid til efterretning, og 

 

3. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens regnskab 2013 

til efterretning. 
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Resumé 

Forslaget til fordeling af budgetrammen 2014 tager udgangspunkt i de prin-

cipper for fordeling af lønmidler og driftsmidler, som bestyrelsen vedtog i 

forbindelse med fordelingen af budgetrammen for 2013. Principperne er 

beskrevet i bilaget Ungdomsskolens virksomhed og budget 2014, afsnit 3. 

 

Som led i udmøntningen af budget 2014 har Børne- og Ungdomsudvalget 

besluttet, at der skal ske en effektivisering på lærernes arbejdstid, så det 

gennemsnitlige undervisningstimetal for lærerne hæves med 11,55 procent.. 

Da ungdomsskolen ikke er omfattet af folkeskolereformens udvidede time-

tal til eleverne, følger heraf en økonomisk effektivisering på 3,3 mio. kr. 

svarende til ca. 7 årsværk i ungdomsskolens heltidsundervisning. 

 

Regnskab 2013 

Med en samlet budgetramme på 78.280.217 kr. og et endeligt regnskab på 

77.260.910 kr. udviser ungdomsskolens regnskab i 2013 et mindreforbrug 

på 1.019.307 kr. Mindreforbruget skyldes primært ikke anvendt løn under 

lockouten i foråret 2013 samt tilførte ungepakkemidler, som videreføres i 

2014. 

 

 

6. Status for udmøntning af folkeskolereformen i forhold til ungdoms-

skolen  

 

Indstilling 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger: 

 

1) Bestyrelsen opfordrede ungdomsskolen at tilstræbe et mere ensartet 

serviceniveau i forhold til folkeskolerne og Børne- og Ungdomsfor-

valtningens geografiske områdeinddelinger. 

 

2) Bestyrelsen opfordrede ungdomsskolen til at finde pragmatiske løsnin-

ger på den såkaldte bestil-og-udfør-model, idet det ellers kan blive 

vanskeligt at indgå samarbejde med folkeskolerne. Som følge heraf 

kan ungdomsskolen anvende ressourcer i samme leje, som tidligere er 

anvendt til målrettet samarbejde med folkeskoler og ungdomsklubber. 

 

Resumé 

Som følge af folkeskolereformen skal folkeskolen og blandt andre ung-

domsskolen indgå forpligtende samarbejder, herunder i form af partnerska-

ber, som kan bidrage til at opfylde såvel folkeskolens som ungdomsskolens 

formål og mål for fag og obligatoriske emner. Konkret kan samarbejdet 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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mellem folkeskoler og ungdomsskolen bestå i alle de tilbud, som ungdoms-

skolen efter ungdomsskoleloven kan omfatte, dvs. både tilbud, der henven-

der sig generelt til eleverne i folkeskolen og til specifikke elevgrupper. 

 

Forvaltningen har foreslået en ressourcemodel efter bestiller-udfører prin-

cippet (BUM), hvor folkeskoler kan købe konkrete ydelser af ungdomssko-

len til opgaver, som folkeskolerne allerede har fået ressourcer til selv at 

udføre. Ungdomsskolen kan dog fortsat i metodeudviklingsperspektiv til-

byde folkeskoler særlige undervisningsforløb, uden at skolerne skal betale 

for det. Prioriteringen af hvilke skoler, der skal have det tilbud, foretages i 

samarbejde mellem det enkelte BUF-område og ungdomsskolens ledelse.  

 

Ungdomsskolen har udarbejdet et idékatalog med eksempler på kortere og 

længere undervisningsforløb, som skolerne kan rekvirere. Forløbene er alle 

knyttet an til dele af de fælles mål for folkeskolens fag. Idékataloget giver 

eksempler på opgaver, som ungdomsskolen kan varetage i samarbejde med 

folkeskolerne. 

 

Undervisningsministeriet har den 4. marts 2014 lanceret en pulje på 3 mil-

lioner kr. til at udvikle folkeskolens samarbejde med andre kommunale 

aktører som ungdomsskoler og musikskoler. Ungdomsskolen er i færd med 

at udfærdige en ansøgning, der sætter fokus på metodeudvikling af ind-

holdsmæssige og organisatoriske elementer i samarbejdet om undervisning 

i folkeskolen. 

 

 

7. Forslag til revision af Plan for Københavns Kommunes Ungdoms-

skolevirksomhed og vedtægt for bestyrelsen  

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

Beslutning 

 

 

Bestyrelsen drøftede indstillingen, idet bestyrelsen tilkendegav følgende 

bemærkninger til forslaget om bestyrelsens sammensætning: 

 

1) Forslaget om at bestyrelsen tiltrædes af en repræsentant for forvaltnin-

gens Ungeområde erstattes af, at en repræsentant for forvaltningens 

Ungeområde kan tilforordnes bestyrelsen uden stemmeret. 

 

2) Forslaget om at valgperioden for medarbejderrepræsentanterne er to år 

ad gangen erstattes af, at medarbejderrepræsentanterne vælges forskudt 

hvert andet år. 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen drøfter forslag til revideret Plan for Københavns Kom-

munes Ungdomsskolevirksomhed med en integreret bestyrelsesved-

tægt. 
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Resumé 

Efter ungdomsskoleloven skal Borgerrepræsentationen fastsætte en plan for 

kommunens ungdomsskolevirksomhed. Planen skal indeholde bestemmel-

ser om kommunens ungdomsskoleordning, herunder lederstillingernes art 

og antal samt antallet af ungdomsskolebestyrelser. Den nuværende plan er 

fra 2007. Som følge af ændringer i såvel lov om folkeskolen som ungdoms-

skoleloven skal Borgerrepræsentationen revidere den gældende virksom-

hedsplan for ungdomsskolevirksomheden. Det samme gælder vedtægten 

for ungdomsskolens bestyrelse fra 1998, der fastsætter de nærmere regler 

om ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og opgaver.  

 

De vigtigste ændringer i lovgivningen er knyttet til bestemmelser om 

 

1) at ungdomsskolen og folkeskolerne skal indgå i forpligtende samarbej-

der 

 

2) at ungdomsskolen kan varetage undervisning i folkeskolens fag samt 

valgfag på 7.-10. klassetrin 

 

3)  at der åbnes mulighed for fælles ledelse og fælles bestyrelse på tværs af 

folkeskole og ungdomsskole 

 

4) at der gives mulighed for ændring af ungdomsskolebestyrelsens sam-

mensætning 

 

Forslag til ungdomsskolebestyrelsens sammensætning 

Ungdomsskolens bestyrelse skal fremover bestå af syv medlemmer eller 

flere. Hermed bortfalder den øvre grænse for antallet af medlemmer. Det er 

fortsat Borgerrepræsentationen, der fastsætter medlemstallet og den nærme-

re sammensætning i vedtægten for bestyrelsen. Som noget nyt er lovkravet 

om, at Borgerrepræsentationen skal være repræsenteret i bestyrelsen bort-

faldet. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede imidlertid på mødet den 25. 

september 2013 at anbefale over for Borgerrepræsentationen, at der ikke 

ændres i den hidtidige politiske repræsentation. 

 

Ungdomsskolen foreslår, at den hidtidige sammensætning af bestyrelsen 

videreføres og suppleres med en repræsentant fra forvaltningens Ungeom-

råde således: 

 

1) 3 medlemmer valgt af og blandt Borgerrepræsentationens medlemmer 

2) 2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomssko-

learbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter 

3) 1 repræsentant for Børne- og Ungdomsforvaltningens Ungeområde 

4) 2 repræsentanter for medarbejderne ved ungdomsskolen  

5) 2 repræsentanter for eleverne  

 

Som hidtil kan en repræsentant for folkeoplysningsudvalget i Københavns 

Kommune samt en repræsentant fra Børne- og Ungdomsforvaltningen (sæd-

vanligvis direktionen) tilforordnes bestyrelsen. 
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Valgperioden følger principielt den kommunale valgperiode på fire år. 

Ungdomsskolen foreslår, at medarbejderrepræsentanterne vælges for to år 

ad gangen. 

 

Forslag til ændringer i ungdomsskolens organisatoriske opbygning 

På bestyrelsesmødet den 17. juni 2013 skitserede ungdomsskolen forslag til 

ændringer i ungdomsskolens organisatoriske opbygning. Ungdomsskolen 

foreslår, at disse ændringer indgår i revisionen af virksomhedsplanen. 

 

Et forslag til en revideret virksomhedsplan inklusiv vedtægt er vedlagt som 

bilag til sagen. Planen er en overordnet ramme for ungdomsskolens opbyg-

ning, der giver mulighed for at indrette ungdomsskolen så fleksibelt og 

dynamisk som muligt. Forslaget fremlægges til drøftelse i bestyrelsen med 

henblik på, at Børne- og Ungdomsforvaltningen efterfølgende indstiller 

planen til godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget og Borgerrepræsenta-

tionen. 

 

 

8. Kvalitetsudvikling gennem effektmåling i ungdomsskolens heltids-

undervisning 

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

Beslutning 

 

 

I punktet deltog projektmedarbejder Sisse Liv Lauesen. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet bestyrelsen tilkendegav 

ønske om at punktet gøres til genstand for en tematisk drøftelse i løbet af 

2014. 

 

Resumé 

Med det mål at skabe den størst mulige viden om resultater og effekter, er 

ungdomsskolen er i færd med at skabe et samlet ledelsesinformationssy-

stem. Systemet skal, gennem løbende indsamling af data fra forskellige 

kilder, måle og dokumentere forskellige områder i elevernes udvikling. 

Data består dels af informationer fra det udviklede effektmålingssystem, 

dels af resultatdata som fx oplysninger om fremmøde, karakterer, uddan-

nelsesparathedsvurdering og om optagelse og gennemførsel af ungdomsud-

dannelse.  

 

Anvendelsen af ledelsesinformationssystemet vil styrke ungdomsskolen 

indenfor tre hovedområder:  

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om status for arbejdet med ledel-

sesinformation og effektmålingssystem i heltidsundervisningen til 

efterretning, 

 

2. at bestyrelsen godkender, at ungdomsskolen ansøger om støtte fra 

EU's uddannelsesprogram Erasmus+ til delvis finansiering af et in-

ternationalt projekt om videreudvikling af effektmålingsarbejde. 
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 Skoleforløb – planlægning og justerig 

 

 Målretning af tilbud til målgruppen – refleksion og udvikling – match 

af metoder og aktiviteter til de unges behov og ressourcer 

 

 Faktabaseret ledelse – prioriteringsanvendelse – ressourceoptimering. 

Effektmålingen skal supplere eksisterende data med viden om elevernes 

løbende udvikling af kompetencer indenfor det personlige, sociale og fagli-

ge område. Effektmålingen vil måle på elevernes udvikling indenfor føl-

gende delkompetencer: Bevidsthed om egne ressourcer og udfordringer, 

motivation, selvstændighed, ansvarlighed, situationsfornemmelse, samar-

bejdsevner, relationsevner, deltagelse og studieteknik.  

 

Udvælgelsen af disse delkompetencer er sket gennem en proces, hvor lede-

re og medarbejdere i ungdomsskolen har arbejdet med at identificere og 

formulere entydige effektmål for heltidsundervisningen igennem udviklin-

gen af en forandringsteori. Effektmålingerne foretages via et elektronisk 

spørgeskema og indsamler vurderinger af hver enkelt elev. Spørgeskema-

erne udfyldes af klasse – eller temalærer i samarbejde med vejlederen på 

skolen.  

 

Effektmålingsarbejde som et internationalt projekt 

Erasmus+ er EU’s nye uddannelsesprogram, der trådte i kraft 1. januar 

2014. Programmet erstatter blandt andet Aktive Unge og Livslang Læring 

og giver mulighed for at udvikle, teste, overføre og udveksle god praksis 

inden for ungdomssektoren og på tværs af sektorer. En af delprogrammerne 

i Erasmus+ omhandler mulighed for ansøgning om støtte til at etablere stra-

tegiske partnerskaber på tværs af uddannelsessektorer. Ungdomsskolen 

ønsker at ansøge Erasmus+ om støtte til etablering af et Europæisk samar-

bejde med institutioner/organisationer om videreudvikling af effektmå-

lingsarbejdet. Ansøgningsfristen er 30. april 2014. 

 

 

9. Analyse af ungdomsskolens virksomhed og plan for udvikling 

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

Resumé 

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Ungdom, gennemfører i første halvår af 

2014 en organisationsanalyse af ungdomsskolen, som skal indgå i arbejdet 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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med at skabe en udviklingsplan for ungdomsskolen. På baggrund af analy-

sen udarbejder ungdomsskolen i andet halvår 2014 i samarbejde med Ung-

dom en udviklingsplan. Analysen skal skabe et vidensgrundlag for Ung-

dom, ungdomsskolens bestyrelse og ungdomsskolens ledelse i forhold til 

 

 styringskonceptet for ungdomsskolen 

 ungdomsskolens rolle i forhold til folkeskolereformen  

 ungdomsskolens potentiale til at påtage sig nye opgaver 

 kvaliteten af især ungdomsskolens heltidsundervisning 

 fritidsundervisningens nye betingelser efter folkeskolereformen 

 effektivisering af ungdomsskolen med fokus på administration og ledelse 

 ungdomsskolens integration i BUFs almene supportsystemer til skoler 

 

Analysen forelægges direktionen i Børne- og Ungdomsforvaltningen og 

bestyrelsen og danner grundlag for beslutning om styringsmodel for ung-

domsskolen. 

 

 

10. Eleverne har ordet v/bestyrelsens elevrepræsentanter 

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Ingen. 

 

Elevrepræsentanterne tematiserede problematik om elevfrafald og gav ek-

sempler på ringe fremmøde og svigtende deltagelse på hold, som eleverne 

har meldt sig til. 

 

Formanden tilkendegav ønske om, at initiativer til at fremme elevernes 

deltagelse og reducere frafald/fravalg gøres til en tematisk drøftelse på et 

bestyrelsesmøde. 

 

 

11. Forslag til mødeplan 2014  

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen drøfter de punkter, der tages op af elevrepræsentanterne. 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

at bestyrelsen godkender forslag til mødedatoer i 2014. 
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Resumé og beslutning 

Efter Vedtægt for bestyrelsen ved Københavns Kommunes Ungdomsskole 

afholder bestyrelsen møde mindst 4 gange om året eller så ofte formanden 

eller 3 af medlemmerne finder det fornødent. Bestyrelsen drøftede forslaget 

til mødeplan og gav formanden mandat til at justere den foreslåede møde-

plan, og at ungdomsskolen efterfølgende udsender mødedatoer. 

 

Mødevirksomhed i 2014: 

 

Onsdag den 26. marts kl. 15.00-17.00 Gennemført 

 

Mandag den 2. juni kl. 15.00-17.00 Ny 

 

Onsdag den 29. oktober kl. 15.00-17.00 

 

Onsdag den 20. august kl. 15.00-17.00 Annulleret 

 

Tirsdag den 16. december kl. 16.00-18.00 Annulleret 

 

Onsdag den 3. december kl. 16.00-18.00 Ny 

 

 

12. Meddelelser og orientering 

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

Resumé 

1. Events i marts 2014 

I marts måned går elever fra ungdomsskolen på scenen flere steder i Kø-

benhavn: Den 22. marts afholder Ungdomsskolen Nord årets Showtime-

event. Her bliver Kulturhuset på Rentemestervej fyldt med elever fra ung-

domsskolens fritidsundervisning, der dagen igennem vil optræde med sang, 

dans, rap, parkour og drama. Der er fri entré til Showtime – og alle er vel-

komne. NUART er ungdomsskolens årlige teaterprojekt, der i år kan ople-

ves i Dansehallerne på Carlsberg fra den 23. marts. Årets stykke hedder 

”Premieren” og omhandler en gruppe teaterfolk, der skal arbejde på opsæt-

ningen af et stykke om fortællinger fra storbyen. I årets NUART-

forestilling medvirker elever fra ungdomsskolens skuespil-, musik- og dan-

sehold.  

 

 

2. Modelkommuneprojektet Unge, alkohol og stoffer 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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Ungdomsskolen deltager i Unge, alkohol og stoffer, et modelkommunepro-

jekt, som har til formål at styrke den forebyggende indsats omkring unges 

misbrug på ungdomsuddannelserne. Projektet er forankret i Socialforvalt-

ningens misbrugsbehandlingstilbud til unge under 25, U-turn, og herudover 

deltager ungdomsskolen, Niels Brock, Det Frie Gymnasium og Hotel- og 

Restaurantskolen. 

 

3. Internationalt samarbejde 

Ungdomsskolen er partner i et internationalt udviklings- og samarbejdspro-

jekt med titlen Europe Citizen: Healthy, Employable and Responsible 

(CHEARS). Projektet gennemføres med second chance skoler fra forenin-

gen E2C Europe (The European Association of Cities, Institutions and 

Second Chance Schools).  Projektet er støttet af EUs udvekslingsprogram, 

Youth in Action og løber i perioden marts 2014 – marts 2016. Projektet 

inkluderer bl.a. afholdelse af 2 lærerseminarer og et Youth Summit, hvor 

elever fra second chance skoler over hele Europa mødes til en uges samvær 

om forskellige workshops og temaer.  

 

4. Eksamenstræning i ungdomsskolen 

Hvert forår udbyder ungdomsskolen en række hold i fritidsundervisningen, 

der skal hjælpe unge til at få en god oplevelse til deres afgangsprøve. I år 

kan unge københavnere bl.a. gå til eksamensyoga, til faglig bootcamp om 

dansk, engelsk og matematik, til en workshop om at kontrollere nerverne 

og meget mere.  

 

Alle hold kan ses i ungdomsskolen nye blad, der er blevet omdelt på sko-

lerne i København. Den digitale udgave af bladet kan læses på ungdoms-

skolens hjemmeside. I uge 11 blev tiden for eksamenstræning i ungdoms-

skolen også markeret med gule plakater ved busstoppesteder i København 

med information om de mange eksamenstilbud. 

 

 

13. Evt. 
 

 

København, den 2. april 2014 

 

 

 

Jan Andreasen 

     

    / Kim Brynaa 
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Budget- og regnskabsudvikling 2014 

 

Ungdomsskolen redegør for udviklingen i budget og regnskab 2014.  

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Bestyrelsen tiltrådte på mødet den 26. marts 2014 forslag til fordeling af ungdomssko-

lens samlede budgetramme på 74.863.313 kr. inkluderet overførte midler fra 2013 på 

1.019.307 kr. Følgende faktorer har særlig indflydelse på udviklingen i ungdomsskolens 

budget:  

 

 ungdomsskolens budgetramme er blevet tilført midler til henholdsvis fleksjob og 

regulering af besparelsen på administrationen på i alt 428.397 kr. Den aktuelle bud-

getramme er derfor nu på 75.291.710 kr. 
 

 den aktuelle budgetramme på 75.291.710 kr. er blevet justeret i forhold til ungdoms-

skolens effektiviseringsbidrag på lærernes arbejdstid. 

 

 

LØSNING 

 

Udvikling i regnskab 2014 

Ungdomsskolens sekretariat 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. Ungdoms-

skolens regnskab monitoreres i øvrigt/desuden af forvaltningens område for budget og 

regnskab, der modtager kvartalsvise regnskabsprognoser fra ungdomsskolen.  

 

Pr. 19. maj 2014 er der et samlet forbrug i almenundervisningen på ca. 46 pct. af bud-

getterne, hvilket svarer til niveauet sidste år. Heltidsundervisningen tegner sig for et 

samlet forbrug på ca. 36 pct., hvilket svarer til niveauet fra 2012 og er ca. 8,5 pct. højere 

end sidste år. Det lave forbrug i 2013 på dette tidspunkt af året var grundet lockout af 

lærerne i april måned. 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

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

regnskab 2014 til efterretning, og 

 

2. at bestyrelsen tager orienteringen om effektiviseringen af lærernes arbejdstid til 

efterretning. 
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Følgende elementer vil få indflydelse på udviklingen i regnskabet for 2014: 

 

 ungdomsskolens budget til 10.-klasse-undervisning reguleres på baggrund af det 

faktiske elevtal, der opgøres den 5. september 2014. Reguleringen har virkning fra 

1. august 2014 

 

 huslejeudgifterne i ungdomsskolen budgetreguleres af forvaltningen, så det modsva-

rer en eventuel mer- eller mindreudgift 

 

 forventet tilførsel af Ungepakkemidler fra forvaltningen 

 

Effektivisering af lærernes arbejdstid 

Ungdomsskolen skal i 2014 og i 2015 effektivisere lærernes arbejdstid svarende til syv 

stillinger (årsværk). 

 

Ungdomsskolen har gennemført afskedigelser på i alt fem lærere. Desuden kunne ned-

læggelsen to vakante stillinger indgå i effektiviseringen. På grund af opsigelsesvarsler 

på de afskedigede lærere er det ikke muligt at opnå effektiviseringen i 2014. Derfor vil 

ungdomsskolens mindreforbrug fra 2013 blive bragt i spil for at sikre en sund økonomi 

på de enkelte tilbud i ungdomsskolen. 

 

Bestyrelsen godkendte på mødet i marts 2014, at effektiviseringen på lærernes arbejds-

tid blev budgetteknisk placeret på henholdsvis Byhøjskolen, Nye Veje, Dagkursus samt 

Ungdomsskolen i Hindegade. 

 

For at sikre den mest hensigtsmæssige bemanding af de enkelte tilbud skal der ske en 

rokade blandt lærerne, så ungdomsskolens brugere kan modtage den undervisning, som 

de enkelte tilbud indeholder. Med de tiltag som ungdomsskolen har foretaget med hen-

holdsvis afskedigelserne samt de kommende rokeringer af nogle af lærerne, vil ung-

domsskolen opnå effektiviseringen på lærernes arbejdstid i 2015. 

 

Ungdomsskolen og UU København er i dialog om en plan for omlægning af de pæda-

gogiske profiler i ungdomsskolens heltidsundervisning. Dette vil blive præsenteret for 

bestyrelsen på mødet den 29. oktober 2014. 

 

 

BILAG 

 

1. Budget- og regnskabsark 
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Forvaltningens analyse af ungdomsskolens virksomhed 

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Ungdom, gennemfører i første halvår af 2014 en 

organisationsanalyse af ungdomsskolen, som skal indgå i arbejdet med at skabe en ud-

viklingsplan for ungdomsskolen. 

 

På mødet vil Ungdom v/ souschef Søren Hegnby redegøre for analysens opbygning og 

fremlægge foreløbige observationer og delkonklusioner. 

 

 

INDSTILLING 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

På mødet den 26. marts 2014 orienterede ungdomsskolen bestyrelsen om, at Ungdom i 

foråret 2014 gennemfører en nærmere analyse af ungdomsskolens virksomhed. 

 

Formålet med analysen er at opnå større indsigt i ungdomsskolens opgavevaretagelse i 

bred forstand med henblik på at skabe grundlag for styring og udvikling af det samlede 

ungeområde. Analysen skal danne grundlag for beslutning om styringsmodel for ung-

domsskolen.  

 

 

LØSNING 

 

Analysen skal skabe et videngrundlag for Ungdom, ungdomsskolens bestyrelse og ung-

domsskolens ledelse i forhold til 

 

 styringskonceptet for ungdomsskolen 

 ungdomsskolens rolle i forhold til folkeskolereformen  

 ungdomsskolens potentiale til at påtage sig nye opgaver 

 kvaliteten af især ungdomsskolens heltidsundervisning 

 fritidsundervisningens nye betingelser efter folkeskolereformen 

 effektivisering af ungdomsskolen med fokus på administration og ledelse 

 ungdomsskolens integration i BUFs almene supportsystemer til skoler 

 

På baggrund af analysen og dens anbefalinger arbejder ungdomsskolens ledelse videre 

med at skabe en udviklingsplan for ungdomsskolen med tilhørende plan for implemen-

tering. Udviklingsplanen udarbejdes med inddragelse af ledere og medarbejdere og i 

dialog med Ungdom. 
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Der indhentes relevante data og dokumenter, og der gennemføres interviews med rele-

vante ledere/medarbejdere og en elektronisk spørgeskemaundersøgelse med medarbej-

dere og elever. 

 

På mødet gør Ungdom v/ Søren Hegnby en kort status for de foreløbige observationer, 

delkonklusioner og potentielle udfordringer. 

 

 

VIDERE PROCES 

 

Analysen drøftes i Børne- og Ungdomsforvaltningens direktion i september 2014 og 

forelægges ungdomsskolens bestyrelse på mødet den 29. oktober 2014.  

 

 

BILAG 

 

Ingen. 
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Status for folkeskolereformen og ungdomsskolen 

 

Med denne indstilling giver ungdomsskolen en status for ungdomsskolens tiltag i 

forbindelse med folkeskolereformen. 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

I ændringer i folkeskoleloven og i ungdomsskoleloven fremgår det, at folkeskolen og 

blandt andre ungdomsskolen indgår forpligtende samarbejder, herunder i form af 

partnerskaber. Dette skal ses som et led i ønsket om at folkeskolen skal åbne sig over 

for det omgivende samfund. I folkeskolereformen indtænkes eksterne kræfter som 

forenings- og idrætsliv, musikskoler og ungdomsskoler i undervisningen, med det 

mål, at det skal bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og fagenes mål og 

dermed styrke elevernes læring og trivsel. 

 

Ungdomsskolen orienterede på bestyrelsesmøde den 26. marts 2014 om Børne- og 

Ungdomsudvalgets beslutninger vedrørende den lokale udmøntning af lovændringer-

ne, herunder at ungdomsskolens undervisning i forbindelse med folkeskolereformen 

skal ske efter bestiller-udfører princippet (BUM). Dette betyder, at folkeskoler kan 

købe konkrete ydelser af ungdomsskolen til opgaver, som folkeskolerne allerede har 

fået ressourcer til selv at udføre. Ungdomsskolen kan dog fortsat i metodeudvik-

lingsperspektiv tilbyde folkeskoler særlige undervisningsforløb, uden at skolerne skal 

betale for det.  
 

Bestyrelsen opfordrede på mødet ungdomsskolen til at finde pragmatiske løsninger 

på bestiller-udfør-modellen, da det ellers kan blive vanskeligt at indgå samarbejde 

med folkeskolerne. Som følge heraf blev det besluttet, at ungdomsskolen kan anven-

de ressourcer i samme leje, som tidligere er anvendt til målrettet samarbejde med 

folkeskoler og ungdomsklubber. Bestyrelsen opfordrede endvidere ungdomsskolen at 

tilstræbe et mere ensartet serviceniveau i forhold til folkeskolerne og Børne- og 

Ungdomsforvaltningens geografiske områdeinddelinger.  
 

 

LØSNING 

 

Status 

Som afsæt for det fremtidige samarbejde med folkeskolen, har ungdomsskolen udar-

bejdet et idékatalog med eksempler på kortere og længere undervisningsforløb, som 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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ungdomsskolen kan varetage i samarbejde med folkeskolerne. Idékataloget har ud-

gjort fundamentet for den dialog, som lederne af de lokale fritidsafdelinger har haft 

med en række skoler henover foråret om mulige samarbejder.  

 

Pr. 21. maj er der lavet aftaler om: 

 25 valgfagsforløb 

 17 forløb med understøttende undervisning 

 7 forløb med undervisning i fransk eller tysk som andet fremmedsprog 

 2 tilbud om lektiehjælp 

 

De i alt 51 undervisningstilbud fordeler sig på 18 skoler. De 18 forløb er finansieret 

af folkeskoler, 28 af ungdomsskolen og 5 ved 50/50 % -finansiering mellem folke-

skolen og ungdomsskolen. En oversigt over undervisningsforløbene er vedlagt i bilag 

1. Det er ungdomsskolens forventning, at der vil blive truffet aftaler om yderligere 

forløb i løbet af tiden frem til sommerferien. 

 

Dialog og oplæg 

Aftalerne om samarbejde er hovedsageligt kommet i stand gennem fritidsledernes 

individuelle møder med skoleledere. Ungdomsskolen Vesterbro/Valby har desuden 

været i dialog med næsten alle skole- og klubledere om samarbejde i forbindelse med 

Område Vesterbro-Valby- Kgs. Enghaves fællesmøde om implementering af folke-

skolereformen og den åbne skole d. 12. maj 2014.  Herudover har ungdomsskolens 

øverste ledelse afholdt en rundbordssamtale med en mindre gruppe skoleledere for at 

få feedback på kataloget og input til videre samarbejde. 

 

Endelig har ungdomsskolen været inviteret til at holde oplæg om samarbejdsmulig-

hederne mellem ungdomsskolen og folkeskolen på dialogmøde med skolebestyrel-

serne i København i april måned og på Kommunernes Landsforenings arbejdssemi-

nar om den åbne skole i maj. 

 

Fælles ansøgning til udviklingspulje 

Undervisningsministeriet lancerede i marts 2014 en pulje på 3 millioner kr. til at ud-

vikle folkeskolens samarbejde med andre kommunale aktører som ungdomsskoler og 

musikskoler. Ungdomsskolen indgår i en fælles ansøgning med Ungdomsskolefor-

eningen og 6 andre ungdomsskoler med et samlet ansøgt beløb på 2,5 millioner kr. 

Ansøgningen har titlen Samarbejde om læring i den åbne skole, og den sætter fokus 

på metodeudvikling af indholdsmæssige og organisatoriske elementer i samarbejdet 

om undervisning i folkeskolen. Der forventes svar på ansøgningen i begyndelsen af 

juni måned 2014. 

 

 

VIDERE PROCES 

Ungdomsskolen fortsætter arbejdet med at indgå aftaler om forløb i samarbejde med 

folkeskolen. 

 

BILAG 

Oversigt over ungdomsskolens aftaler med folkeskoler i forbindelse med folkeskole-

reformen pr. 21. maj 2014. 



Oversigt over ungdomsskolens aftaler med folkeskolen i forbindelse med folkeskolereformen pr. 21. maj 2014. 

 

Skole 

 

Emne Betales af Område 

Guldbergsskole Valgfag, muligvis parkour 

 

Folkeskolen Nørrebro 

 Understøttende undervisning til matematik 

9 kl.  

 

50/50 Nørrebro 

 Understøttende undervisning til dansk 9 kl.  

 

50/50 Nørrebro 

 Valgfag - fransk Folkeskolen Nørrebro 

 

Frederiksgård Skole 

 

Valgfag - tysk eller fransk Ungdomsskolen Nørrebro 

 

Holbergsskolen Valgfag - musik og sammenspil 

 

Folkeskolen Nordvest 

 Valgfag - faglig Nørd Folkeskolen Nordvest 

 

Brønshøj skole Understøttende undervisning til tysk 

 

Ungdomsskolen Husum 

 Understøttende undervisning til fransk 

 

Ungdomsskolen Husum 

 Understøttende undervisning til dansk Ungdomsskolen Husum 

 

Katrinedalskole 11 valgfag 

 

 
 

Folkeskolen Vanløse 

 

Emdrupgård Skole- og 

behandlingshjem 

 

Tysk som 2. fremmedsprog 

 

Skolen Nordvest 

Frederikshøj Skole og 

dagbehandling 

 

Tysk som 2. fremmedsprog  

 

 

 

Skolen Vanløse 



Skole 

 

Emne Betales af Område 

Bavnehøj og  

Ellebjerg Skole 

Valgfag  -arabisk Ungdomsskolen Kgs. Enghave 

 Understøttende undervisning i dansk (rap) Ungdomsskolen Kgs. Enghave 

 

Tove Ditlevsens Skole Valgfag  -  kinesisk (evt. i samarbejde med 

Oehlenschlægersgades skole) 

 

Ungdomsskolen Vesterbro 

 Understøttende undervisning i relation til 

skolens profilfag, bl.a. design og træsløjd, 

medie og evt. andet 

Ungdomsskolen Vesterbro 

Lykkebo Skole Valgfag – sandsynligvis i trafik og 

værksted 

 

Ungdomsskolen Valby 

 Understøttende undervisning i EUD 

 

 

Ungdomsskolen 

 

 

Valby 

Ålholm Skole Understøttende undervisning til sprogfag 

 

Ungdomsskolen Valby 

 Understøttende undervisning til dansk 

  radio /medie) 

 

Ungdomsskolen Valby 

Engskolen Valgfag i yoga 

 

Ungdomsskolen Vesterbro 

 Valgfag i drama 

 

Ungdomsskolen Vesterbro 

 Understøttende undervisning i FSA dansk, 

10 kl. 

Ungdomsskolen Vesterbro 

 Understøttende undervisning i FSA 

matematik 

 

Ungdomsskolen Vesterbro 

 Understøttende undervisning -workshop i 

bl.a. konflikthåndtering og personlig 

udvikling 

Ungdomsskolen Vesterbro 

 Lektiehjælp 

 

Ungdomsskolen Vesterbro 

 



Skole 

 

Emne Betales af Område 

Kirsebærhavens Skole Fransk som 2. fremmedsprog i 7. klasse 

 

Folkeskolen Valby 

Vigerslev Alles Skole Fransk som 2. fremmedsprog i 7. klasse 

 

Ungdomsskolen Valby 

Sønderbro Skole 

 

Valgfag -retorik   Ungdomsskolen Amager 

 

 

Fransk som 2. fremmedsprog 9. klasse Ungdomsskolen Amager 

 Understøttende undervisning – læring på 

andre måder  

 

Ungdomsskolen Amager 

Peder Lykke Skolen 

 

Valgfag - Engelsk pro 

 

50/50 Amager 

  Valgfag - Innovation/design 

 

50/50 Amager 

 Valgfag - Computermatematik 

 

50/50 Amager 

Amager Fælled Skole 

 

Understøttende undervisning -

Medieværksted  

 

Ungdomsskolen Amager 

Højdevangens Skole 

 

Lektiecafe  

 

Ungdomsskolen Amager 

 Tysk som 2. fremmedsprog 9. klasse 

 

Ungdomsskolen Amager 

 Fransk som 2. fremmedsprog 9.klasse  

 

Ungdomsskolen Amager 

 Understøttende undervisning for fagligt 

stærke -Fessor matematik 

 

Ungdomsskolen Amager 

 Understøttende undervisning - IT – 

kompetenceløft ( i samarbejde med Peder 

Lykke skolen) 

 

Ungdomsskolen Amager 
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Ny Kombineret Ungdomsuddannelse (tidligere fleksuddannelse) 

 

Som led i Aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser forventes folketin-

get inden sommerferien at vedtage en lov om oprettelse af en ny Kombineret Ungdoms-

uddannelse. Uddannelsen skal varetages i et institutionssamarbejde med start pr. august 

2015.  

 

Sagen indgår i den orientering til Børne- og Ungdomsudvalget om EUD-reformen, som 

forvaltningen fremlægger for udvalget på mødet den 11. juni 2014. 

 

 

INDSTILLING 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender, at ungdomsskolen indgår i et bredt institutionssamarbejde 

som potentiel udbyder af Kombineret Ungdomsuddannelse. 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Kombineret Ungdomsuddannelse er en ny beskæftigelsesrettet kompetencegivende 

ungdomsuddannelse for de 15 til 24-årige, som ikke har en realistisk mulighed for at 

gennemføre en erhvervs- eller gymnasial uddannelse. Uddannelsen varer maksimalt to 

år og bygges op i fire dele af 20 ugers varighed. Der er mulighed for påstigning og af-

stigning undervejs. Samtidig vil eleverne have mulighed for at skifte til en anden ung-

domsuddannelse, hvis de opnår kompetencer til det. Uddannelsen opbygges fleksibelt 

og rettes mod regionens lokale arbejdsmarked og beskæftigelsesmuligheder. 

 

Etableringen af Kombineret Ungdomsuddannelse sker konkret efter en udbudsrunde. 

Det forventes, at ministeriet udsender udbudsmateriale efter sommerferien. Alle institu-

tionstyper, der arbejder med målgruppen, kan indgå i et institutionssamarbejde omkring 

uddannelsen inden for et geografisk afgrænset udbudsområde. Én af institutionerne i 

institutionssamarbejdet skal påtage sig det overordnede ansvar for organisering og ad-

ministration af uddannelsen (tovholderfunktion).  

 

Ungdomsskolen ønsker at indgå i institutionssamarbejdet, idet ungdomsskolen gennem 

heltidsundervisningen har kendskab til målgruppen og har erfaring med samarbejde på 

tværs af institutioner om elever i målgruppen. Ungdomsskolen udviklede 10. Puls i 

samarbejde med Københavns Tekniske Skole i 2010-2012, som blev forløber for 20/20-

modellen, hvor 10. klasse gennemføres på erhvervsskolerne. 
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LØSNING 

 

Formål 

Formålet med Kombineret Ungdomsuddannelse er at skabe grundlag for, at eleverne 

efterfølgende kan få beskæftigelse i et lokalt/regionalt arbejdsmarked. Målet er at stille 

eleverne relativt bedre end ufaglærte uden en ungdomsuddannelse. Kombineret Ung-

domsuddannelse kan tillige forberede eleverne til fortsat uddannelse.  

 

En afsluttet Kombineret Ungdomsuddannelse giver ret til titlen ”erhvervsassistent” in-

den for et nærmere bestemt jobområde. Flere organisationer har i deres høringssvar kri-

tiseret betegnelsen erhvervsassistent, fordi titlen ligger for tæt på betegnelsen assistent, 

der anvendes på flere erhvervsuddannelser, fx sosu-assistent. 

 

Målgruppe 

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

en erhvervsuddannelse uden realistisk mulighed for at kunne gennemføre og unge, som 

slet ikke er i uddannelse. Eleverne skal have afsluttet 9. eller 10. klasse og må ikke være 

fyldt 25 år. Det skal samtidig være elever, der ikke er, eller ikke kan blive vurderet ud-

dannelsesparate til en anden ungdomsuddannelse. 

 

Struktur og indhold 

Uddannelsen sammensættes, så eleverne opnår kompetenceudvikling i forhold til det 

lokale arbejdsmarked. Uddannelsen opdeles i fire moduler af hver 20 ugers varighed. 

 

Der er i lovudkastet fastsat 10 interessebetonede erhvervstemaer, som udgør uddannel-

sens jobprofil: 

 

 mad & sundhed 

 kommunikation og medier 

 service & transport 

 innovation & produktudvikling 

 byg & bolig 

 motor og mekanik 

 turisme, kultur & fritid 

 miljø & genbrug 

 børn, unge og ældre 

 

Forløbet består af undervisning, som udvikles specifikt til uddannelsen og kompetence-

givende undervisning fra andre uddannelseslovgivninger, for fx produktionsskoler, er-

hvervsuddannelser eller AVU-området. Dertil kommer, at dele af undervisningen skal 

gennemføres via erhvervstræning i virksomheder. Klasse- og holdfællesskab er et bæ-

rende element, og uddannelsen skal samlet tilrettelægges, så undervisningen ikke ople-

ves fagopdelt og fragmenteret. 

 

Den undervisning, der udvikles specifikt til uddannelsen, er kompetencegivende uddan-

nelsesfag. Det er praktiske fag og anvendelsesorienterede forløb, fx kommunikation, 

samarbejde, organisation, mødetid, takt og tone, initiativ, ansvar, adfærd. De faglige 
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kompetencer tilegnes gennem projektundervisning ved deltagelse i forberedende under-

visning på fx en produktionsskole, erhvervsskole, højskole, ungdomsskole, VUC m.v. 

For elever, der gennemfører modul 3 og modul 4 tones uddannelsen mod et konkret 

erhverv. 

 

Eleverne afslutter uddannelsen med D-niveau i mindst et fag. D-niveauet ligger mellem 

10. klasseniveau og det laveste gymnasiale niveau. Mange organisationer har i deres 

høringssvar påpeget en modsætning mellem kravet om karakterniveau sammenholdt 

med målgruppens forudsætninger.  

 

Ungdomsskolen vil særligt byde ind med holdbaserede undervisningsforløb i dansk og 

matematik og forløb, der kan udvikle elevernes sociale og personlige kompetencer. 

 

Organisering og udbud 

De skoler og uddannelsesinstitutioner, der indgår i et institutionssamarbejde, skal sam-

arbejde om at sammensætte det enkelte uddannelsesforløb inden for de overordnede 

erhvervstemaer. Der er i lovforslaget ikke foretaget en prioritering af, hvordan et kon-

kret institutionssamarbejde kan se ud. Der stilles ikke krav om, hvilke skoletyper, der 

kan indgå eller til antallet af institutioner. Institutionssamarbejde kan fx omfatte: 

 

 erhvervsskoler og produktionsskoler 

 højskoler, daghøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler 

 institutioner, der udbyder AVU og eller hf samt VUC-centre 

 kommunale ungdomsskoler 

 

Én institution skal påtage sig det overordnede ansvar for organisering og administration 

af uddannelsen (tovholderinstitution). Ministeriet udbetaler tilskud til tovholderinstituti-

onen. Det er ikke fastlagt, hvilken institutionstype der skal varetage denne opgave. Det 

besluttes inden for institutionssamarbejdet. Samarbejdet forudsætter endvidere et godt 

og udbygget netværk mellem uddannelsesinstitutioner og lokale virksomheder. Det er i 

lovudkastet ikke nærmere præciseret, hvordan det lokale arbejdsmarked involveres i 

uddannelsen. 

 

Etablering af uddannelsen sker konkret efter udbud. Institutionssamarbejdet skal være 

så bredt som muligt. Udbuddet tilrettelægges i 15-20 udbudsområder, som hver tildeles 

et antal pladser med udgangspunkt i det anslåede antal unge, som er i målgruppen for 

uddannelsen. I gennemsnit vil hvert udbudsområde blive tildelt ca. 175 pladser.  

 

Den kombinerede ungdomsuddannelse etableres med et årligt optag på maksimalt 2.500 

elever svarende til 3,5 procent af en ungdomsårgang. Ungdommens Uddannelsesvejled-

ning visiterer til uddannelsen. 

 

ØKONOMI 

 

Uddannelsen finansieres med kr. 100.000 pr. elev pr. år, som udbetales til tovholderin-

stitutionen. Beløbet er et enhedstaxameter og finansierer køb af uddannelse og admini-

stration ekskl. SU, vidtgående specialundervisning, vejledning og transport. 
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Beløbet udbetales efter optalte gennemførte uddannelsesuger/-dage. Evt. ophør modreg-

nes i taxameteret. 

 

VIDERE PROCES 

 

Det forventes, at ministeriet efter sommerferien udsender udbudsmateriale. Ungeområ-

det i Børne- og Ungdomsforvaltningen vil i løbet af maj, juni og august mødes med re-

præsentanter for erhvervsskoler, produktionsskoler, KVUC og daghøjskoler samt de 

lokale beskæftigelsesråd med henblik på at afklare en række udfordringer. 

 

Det skal afklares 

 

 hvilke profiler på uddannelsen arbejdsmarkedet efterspørger, herunder identifikation 

af virksomheders behov for arbejdskraft opnået via uddannelsen 

 

 hvilke institutioner, der vil indgå i institutionssamarbejdet i en københavnsk kontekst 

 

 hvilken/hvilke institutioner, som vil påtage sig tovholderinstitution og som har til-

strækkelig kapacitet til at varetage funktionen 

 

 hvad behovene er i forhold til fysiske rammer for uddannelsen 

 

 hvilke institutioner, der ønsker at indgå i det videre arbejde med dimensionering, 

planlægning og forberedelse af beslutningsoplæg 

 

 

BILAG 

 

Ingen. 
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Ungdomsskolens almene elevprogram 2014-2015 

 

Indstillingen indeholder forslag til elevprogram for den almene undervisning 2014-15. 

 

INDSTILLING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender forslag til elevprogram 2014-15, 

 

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

 

3. at bestyrelsen tager orienteringen om markedsføringen af ungdomsskolens program 

og særlige indsatser i fritidsundervisningen til efterretning. 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Sæsonen for fritidsundervisning i ungdomsskolen begynder medio september. I den 

forbindelse har ungdomsskolen udarbejdet et forslag til et program for den samlede 

sæson. Dette er 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 sig på 

erfaringer fra sæsonen 2013/2014, hvor populære og velfungerende hold typisk også vil 

være at finde i det nye program side om side med nye og uprøvede hold. 

 

Ungdomsskolen udbyder i den kommende sæson en række elevrejser. 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. 

 

 

LØSNING 

 

Ungdomsskolen udbyder i sæsonen 2014-2015 431 hold i den almene undervisning for 

13-18-årige. Dertil kommer 30 hold til 10-12-årige på Østerbro (se bilag).  
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Holdene fordeler sig således på bydelene: 

 
Afdeling Antal hold

1 
13-17-årige opgjort den 1.1.2014 

Amager 89 4.156 

Nord 79
2
 4.135 

Vesterbro/Valby 123 3.837 

Nørrebro 42 4.405 

Østerbro 13-18 år 64 2.753 

Knallerthold
3 

34  

Østerbro 10-12 år 30 1.797 

I alt i København 461 21.083 
 

1. Holdene er bydækkende – dog er der en generel tendens til, at de unge tilmelder sig hold i deres bydel. 
2. Der tilføjes 35-40 hold til Nords portefølje i løbet af juni måned. 

3. Knallertholdene oprettes løbende efter behov, og holdene er førstehjælpshold, som er en forudsætning for at komme på et 

knallerthold. 

 

Holdene henvendt til 13-18-årige fordeler sig således på kategorier: 

 

 
 

Holdudbuddet vil ændre sig, primært frem til oktober, alt efter elevtilslutning. Udbuddet 

justeres således i forhold til tilmeldinger og nye opståede behov og ønsker.  

 

Elevrejser 

Elevrejser skal godkendes af bestyrelsen. I den kommende sæson vil ungdomsskolen 

udbyde følgende rejser (kano- og klippeklatringsholdene figurerer i ovenstående under 

Sport og action): 

 

Amager:  

 Paris – oplev byernes by (a16901) 

 Weekend i Berlin (a16903) 

 

Fordeling af hold på fagkategorier 

Sprog - 82 

Musik, dans og drama - 90 

Sport og action - 60 

Kreative hold - 55 

Matematik og naturvidenskab - 34 

Knallerthold - 34 

Debat og samf. / øvrige - 31 

It og medier - 9 

Eksamenstræning - 23 

Lektiehjælp - 10 

Ture og rejser - 3 
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Vesterbro/Valby:  

 Berlin i påsken (i70000) 

 Kanotur til Esrum Sø (i73701) 

 Klippeklatring Kullen – efterår (i73801) 

 Klippeklatring Kullen – efterår (i73802) 

 Klippeklatring Kullen – forår (i73803) 

 Klippeklatring Kullen – forår (i73804) 

 Kajakweekend – efterår (i73901) 

 Kajakweekend – forår (i73902) 

 Lørdagsski i Sverige (i74001) 

 

Markedsføring 

Informationen om ungdomsskolens fritidstilbud sker gennem en flerstrenget 

kommunikationsindsats, der primært tager sit afsæt i: 

 

 Trykt materiale  

Primært 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 voksne med 

kontakt til unge, jævnligt færdes. Der sendes 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 uge 35. 

 

 Skolebesøg 

Lærere fra ungdomsskolen besøger folkeskoleklasserne, og fortæller om 

ungdomsskolen og om, hvordan man tilmelder sig. 

 

 Digitale platforme 

Primært ungdomsskolens hjemmeside, Facebook og Instagram. Desuden udgives 

programmet digitalt i en bladremodel. I efteråret 2014 vil ungdomsskolen arbejde 

med ambassadør-roller blandt almenunderviserne, så der løbende leveres materiale 

om undervisningstilbuddene i ungdomsskolen – til brug på diverse digitale 

platforme. Derudover sender ungdomsskolen en sms til samtlige tidligere elever, 

hvor der gøres opmærksom på, at der er åbnet for tilmeldingen. Der sendes 

endvidere mails skoleledere, UU-vejledere og andre, der har direkte kontakt med de 

unge. 

 

 

Særlige prioriteringer og nye initiativer 

 

Folkeskolereformen  

Med folkeskolereformen skal alle elever have en længere og mere varieret skoledag. 

Realiseringen af dette skal bl.a. ske i samarbejde med ungdomsskolen, der kan levere 

fleksibel, supplerende undervisning i folkeskolen. Undervisningen kan leveres som 

kortere eller længerevarende forløb eller som konkrete opgaver til eleverne, og vil 

basere sig på erfaringer fra eksisterende samarbejder med folkeskoler samt fra den 

interessebårne fritidsundervisning i ungdomsskolen. 
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I februar 2014 sendte Børne- og Ungdomsforvaltningen et idékatalog udarbejdet af 

ungdomsskolen til skolelederne i København. Kataloget indeholder en række eksempler 

og idéoplæg på undervisningstilbud, som folkeskolerne kan rekvirere hos 

ungdomsskolen. Kataloget indbyder til en øget dialog og et øget samarbejde mellem 

folkeskolen og ungdomsskolen, og udover de præsenterede forslag til undervisning, 

opfordrer ungdomsskolen også folkeskolerne til at byde ind med forslag til, hvilke 

undervisningstilbud, de enkelte skoler kunne have brug for.  

 

I sæsonen 2014/2015 vil ungdomsskolens almenundervisning fortsat fokusere på et øget 

samarbejde og en løbende dialog med folkeskolen, så der etableres nye samarbejder i 

forbindelse mulighederne i folkeskolereformen. 

 

 

VIDERE PROCES 

 

Elevprogrammet offentliggøres og gøres åben for tilmelding på ungdomsskolens 

hjemmeside onsdag den 13. august 2014. I samme uge modtager alle unge mellem 13-

18 år i Københavns Kommunes Ungdomsskoles program. 

 

 

BILAG 

 

1. Forslag til elevprogram 2013-14 
 

 



Kategori Fagtekst Holdnr Afdeling Skole

Ungdomsskolen 

Vesterbro/Valby

Debat og samfund 10. kl. erhvervsdag I13601 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Debat og samfund 10. kl. erhvervsdag I13602 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Debat og samfund Space - Rum og forskning I53601 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Fredericiagade 39

Debat og samfund I Snowdens fodspor I60000 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Fredericiagade 39

Debat og samfund Kaos i Ukraine I60001 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Fredericiagade 39

Debat og samfund Dino-mani I60002 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Fredericiagade 39

Debat og samfund Mig og min hjerne I60003 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Fredericiagade 39

Eksamenstræning Dansk eksamenstræning, skrftlig I81101 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Eksamenstræning Dansk eksamenstræning, 

mundtlig

I81102 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Eksamenstræning Engelsk eksamenstræning I81201 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Eksamenstræning Fransk eksamenstræning I81501 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Eksamenstræning Tysk eksamenstræning I81601 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Eksamenstræning Matematik, eksamenstræning I82201 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Eksamenstræning Fysik-kemi , eksamenstræning I82301 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

IT og medier Radio: reportage og 

liveudsendelse

I04501 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

IT og medier Photoshop for begyndere I12701 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

IT og medier Medier og film I25001 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ungdomsgård

IT og medier Station Next I34401 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Filmbyen

IT og medier Fanfiction -Spil og kreativitet I52701 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Fredericiagade 39

IT og medier Medie - Digital kommunikation I55001 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Fredericiagade 39



IT og medier IVærksætter I60004 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Fredericiagade 39

Kreative hold Eventmagere I04702 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Kreative hold Kunstskolen I05601 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Kreative hold Foto I05602 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Kreative hold Tegneserieholdet I05701 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Kreative hold Pakistansk mad I17801 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Kreative hold Pakistansk syning I18901 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Kreative hold Sy og design I18902 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Kreative hold Madlavning I27801 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ungdomsgård

Kreative hold Design og produktion I28901 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ungdomsgård

Kreative hold Madlavning I37801 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vigerslev Alles Skole

Kreative hold Sy & Design I38901 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vigerslev Allé Skole

Kreative hold Forfatterskole I41101 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Fredericiagade 39

Kreative hold Brugsdesign og gaver I45301 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Fredericiagade 39

Kreative hold Skate- & Longboard for drenge 

og pi

I47601 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Fredericiagade 39

Kreative hold Fashion Design I48901 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Fredericiagade 39

Kreative hold Drama - Teater og performance I54401 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Fredericiagade 39

Kreative hold Design - Mode og miljø I58901 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Fredericiagade 39

Kreative hold Bagehold I90781 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Engskolen

Lektiehjælp Lektieværksted I00000 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Matematik og naturvidenskab Matematikværksted I02201 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Matematik og naturvidenskab Elementær fysik/kemi I02301 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole



Matematik og naturvidenskab Fysik og kemi for piger I02302 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Matematik og naturvidenskab Matematik mundtlig/skriftlig 

9./10.

I12201 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Matematik og naturvidenskab Fysik og kemi, 9.- og 10 klasse I12301 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Matematik og naturvidenskab Matematik rep. 6., 7. og 8. kl. I32201 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vigerslev Allé Skole

Matematik og naturvidenskab Problem- og færdighedsregning I42201 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Fredericiagade 39

Matematik og naturvidenskab Matematik for gymnasieelever I42202 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Fredericiagade 39

Musik, dans og drama Guitar og bas med Anders I04301 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Musik, dans og drama DJskills I24201 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ungdomsgård

Musik, dans og drama Zumba I26501 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ungdomsgård

Musik, dans og drama Trommer I04303 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Musik, dans og drama Samspil I04401 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ungdomsgård

Musik, dans og drama Band - Girls only I04402 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ungdomsgård

Musik, dans og drama Livecafe I04701 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Musik, dans og drama Find din drømmesport I06302 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Musik, dans og drama Zumba fitness I06501 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Musik, dans og drama MTV dans og hiphop I06502 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Musik, dans og drama Stomp I06503 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Musik, dans og drama Sang, NUART I14401 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ungdomsgård

Musik, dans og drama Skuespil, NUART I14402 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ungdomsgård

Musik, dans og drama Band, NUART I14403 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ungdomsgård

Musik, dans og drama Dans, NUART I14404 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ungdomsgård

Musik, dans og drama Music-camp I14505 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ungdomsgård



Musik, dans og drama Rap I24101 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ungdomsgård

Musik, dans og drama Drama I24401 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ungdomsgård

Musik, dans og drama MTV-dans I26502 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ungdomsgård

Musik, dans og drama Rap på Bavnehøj I34301 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Bavnehøj Skole

Musik, dans og drama Stomp I36501 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vigerslev Allé Skole

Musik, dans og drama Sangskriverhold I44201 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Fredericiagade 39

Sport og action BørneVægtsCentret I06001 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

BørneVægtsCentret

Sport og action Cricket I06101 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Kløvermarken

Sport og action Yoga I06201 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Sport og action XFit I06301 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Sport og action Gokart, prøvekørsel I07400 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Københavns Gokartbane

Sport og action Onsdagsløb 2015 I07400b Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Københavns Gokartbane

Sport og action Gokart, banekørsel 2015 I07401a Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Københavns Gokartbane

Sport og action Kickboksning I16601 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Svanemøllehallen

Sport og action Gokart - teori og forberedelse 

2015

I17401 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Sport og action Stomp I26503 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ungdomsgård

Sport og action Yoga I36201 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vigerslev Allé Skole

Sport og action Food & Fit I36301 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vigerslev Allé Skole

Sport og action Kanotur til Esrum sø I73701 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Esrum sø

Sport og action Klippeklatring Kullen - efterår I73801 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Kullen i Sverige

Sport og action Klippeklatring Kullen - efterår I73802 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Kullen i Sverige

Sport og action Klippeklatring Kullen - forår I73803 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Kullen i Sverige



Sport og action Klippeklatring Kullen - forår I73804 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Kullen i Sverige

Sport og action Kajakweekend - efterår I73901 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Esrum sø

Sport og action Kajakweekend - forår I73902 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Esrum sø

Sport og action Lørdagsski i Sverige I74001 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Sverige

Sport og action Så gives bolden op! I90601 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Engskolen

Sport og action Yoga Engskolen I90622 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Engskolen

Sprog Dansk stave- og læsetræning I00101 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Sprog Skriftlig dansk I00111 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Sprog Lær dansk I00301 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Sprog Dansk for udvekslingsstudenter I00304 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Sprog Lær dansk - fortsættere I00306 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Sprog Basic English I00501 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Sprog Engelsk for 7.-8. klasse I01201 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Sprog Fransk 7.-8. klasse I01501 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Sprog Tysk, begyndere I01601 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Sprog Kinesisk for begyndere I01701 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Sprog Engelsk for 9.-10. klasse I11201 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Sprog Fransk, 9. -10. klasse I11501 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Sprog Tysk, mundtlig/skriftlig 9./10. kl. I11601 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Sprog Fransk FSA, 9. klasse I21501 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Matthæusgades Skole

Sprog Fransk, 7. klasse I21502 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Matthæusgades Skole

Sprog Dansk specialundervisning I30101 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vigerslev Allé Skole



Sprog Dansk som 2. sprog I30301 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vigerslev Allé Skole

Sprog Engelsk I31201 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vigerslev Allé Skole

Sprog Spansk for begyndere I31401 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vigerslev Allé Skole

Sprog Spansk for fortsættere I31402 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vigerslev Allé Skole

Sprog Dansk grammatik I40101 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Fredericiagade 39

Sprog Engelsk grammatik I41201 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Fredericiagade 39

Sprog Tysk grammatik I41601 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Fredericiagade 39

Sprog Kinesisk - Sprog og kultur I51701 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Fredericiagade 39

Ture og rejser Berlin i påsken I70000 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Øvrige sociale områder Teenlife I09001 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Øvrige sociale områder Find fritidsjobbet I43601 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Fredericiagade 39

Øvrige sociale områder Præstationsteknik I49001 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Fredericiagade 39

Øvrige sociale områder Eksamensyoga I86201 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Vesterbro Ny Skole

Øvrige sociale områder Hjælp, jeg skal til eksamen I89001 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Fredericiagade 39

Øvrige sociale områder Tag en veninde med! I90901 Ungdomsskolen  

Vesterbro/Valby

Engskolen

Ungdomsskolen Amager

Debat og samfund Journalistik A11114 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Eksamenstræning Dansk  9 - 10 kl. 

eksamenstræning

A11106 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Eksamenstræning Bootcamp dansk, engelsk og 

mat.

A11113 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Eksamenstræning Engelsk 9 - 10 kl. 

eksamenstræning

A11202 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Eksamenstræning Matematik 9 - 10 kl. 

eksamenstrænin

A12209 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

IT og medier Photoshop A12802 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade



IT og medier Lær at designe  hjemmesider A12803 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Kreative hold Foto - kreativ billedfortælling A12801 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Kreative hold Beauty Class A13001 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Kreative hold Tegneserietegning A14301 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Kreative hold 3D og Animation til spil og film A14303 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Kreative hold Illustrator - undervisning på PC A14304 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Kreative hold Lav dine smykker selv A14305 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Kreative hold Mal og tegn A14317 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Kreative hold Pop/Street og Uban- Art A14318 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Kreative hold Madhold - sundt og sødt A14321 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Kreative hold Pakistansk madlavning A14333 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Kreative hold Syning og design A18900 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Kreative hold Pakistansk syning A18901 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Matematik og naturvidenskab Matematik 7.-8. klasse A12200 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Matematik og naturvidenskab Matematik 8.-9. klasse A12202 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Matematik og naturvidenskab Matematik fra grunden A12203 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Matematik og naturvidenskab Trekantsberegning: Pythagores 

mm.

A12205 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Matematik og naturvidenskab Reduktion og ligninger, et-

dagskurs

A12206 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Matematik og naturvidenskab Matematik når det er bedst A12207 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Matematik og naturvidenskab Målestoksforhold og geometri A12208 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Matematik og naturvidenskab Brøk- og procentregning A12213 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Matematik og naturvidenskab Matematik, FSA/FS10 A22201 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade



Matematik og naturvidenskab Matematik, 10.klasse A22202 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Matematik og naturvidenskab Fysik/kemi 10.klasse A222503 Ungdomsskolen 

Amager

Peder Lykke Skolen

Matematik og naturvidenskab Fysik/kemi, FSA A22500 Ungdomsskolen 

Amager

Sønderbro Skole

Musik, dans og drama Guitar, akustisk A14300 Ungdomsskolen 

Amager

Peder Lykke Skolen

Musik, dans og drama Sangteknik/-performance A14314 Ungdomsskolen 

Amager

Sønderbro Skole

Musik, dans og drama Elektronisk musik på Mac A14315 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Musik, dans og drama Teater/drama A14319 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Musik, dans og drama Gys og gru A14320 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Musik, dans og drama Indspil i Greenscreen-

musikstudie B

A14322 Ungdomsskolen 

Amager

Unghuset i Norgesgade

Musik, dans og drama Indspil i Greenscreen-

musikstudie Ø

A14323 Ungdomsskolen 

Amager

Unghuset i Norgesgade

Musik, dans og drama Studieproduktion, øvede A14324 Ungdomsskolen 

Amager

Unghuset i Norgesgade

Musik, dans og drama Studieproduktion, advanced A14325 Ungdomsskolen 

Amager

Unghuset i Norgesgade

Musik, dans og drama Rap for piger A14327 Ungdomsskolen 

Amager

GAIA Ungdomsklub

Musik, dans og drama Bandpratice A14328 Ungdomsskolen 

Amager

Sønderbro Skole

Musik, dans og drama Musikproduktion A14329 Ungdomsskolen 

Amager

GAIA Ungdomsklub

Musik, dans og drama Tekstproduktion og rap A14330 Ungdomsskolen 

Amager

GAIA Ungdomsklub

Musik, dans og drama Sang og sangskrivning A14334 Ungdomsskolen 

Amager

Peder Lykke Skolen

Musik, dans og drama Mavedans A16701 Ungdomsskolen 

Amager

Sønderbro Skole

Musik, dans og drama Bollywood dans A16702 Ungdomsskolen 

Amager

Musik, dans og drama Zumba A16726 Ungdomsskolen 

Amager

Sønderbro Skole

Musik, dans og drama DJ-kursus  - begyndere A18904 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Musik, dans og drama DJ-kursus -  øvede A18905 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade



Sport og action Skatehold A16708 Ungdomsskolen 

Amager

Sport og action Basketball mix A16710 Ungdomsskolen 

Amager

Sønderbro Skole

Sport og action Snorkeldykning A16711 Ungdomsskolen 

Amager

Sundby Bad

Sport og action Apparatdykning A16712 Ungdomsskolen 

Amager

Sundby Bad

Sport og action Basketball for piger A16716 Ungdomsskolen 

Amager

Sønderbro Skole

Sport og action Yoga A16725 Ungdomsskolen 

Amager

Sønderbro Skole

Sport og action Yoga - mindfullness A16727 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Sport og action Amager Freerunners A16728 Ungdomsskolen 

Amager

Amager Fælled Skole

Sport og action Løb på Amager A16729 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Sprog Polsk modersmål A11102 Ungdomsskolen 

Amager

Sprog Arabisk modersmål A11103 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Sprog Dansk grammatik, stav og læs A11107 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Sprog Retorik - Lærat tale og skrive. A11112 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Sprog Engelsk grammatik 7./8.kl. A11200 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Sprog Engelsk grammatik 8.-9. klasse A11201 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Sprog Engelsk samtale A11206 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Sprog Russisk for begyndere A11300 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Sprog Russisk for let øvede A11301 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Sprog Spansk for begyndere A11401 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Sprog Fransk for 7.-8. klasse A11500 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Sprog Fransk for 8.-9. klasse A11501 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Sprog Tysk for 7.-8. klasse A11600 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade



Sprog Tysk for 8.-9 .klasse A11601 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Sprog Portugisisk for rejsende A11801 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Sprog Japansk A12001 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Sprog Japansk for øvede A12002 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Sprog Matematik 9.-10. klasse A12201 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Sprog Dansk, FSA/FS10 A21101 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Sprog Dansk, 10.klasse A21102 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Sprog Engelsk FSA/FS10 A21201 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Sprog Engelsk, 10.klasse A21202 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Sprog Fransk, FSA/FS10 A21501 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Sprog Fransk, 10.klasse A21502 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Sprog Tysk, FSA/FS10 A21601 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Sprog Tysk10.klasse A21602 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Ture og rejser Paris - oplev byernes by A16901 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Ture og rejser Weekend i  Berlin A16903 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Øvrige sociale områder Psykologi A11115 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Øvrige sociale områder Styrk dit selvværd/bekæmp din 

angst

A11901 Ungdomsskolen 

Amager

Jemtelandsgade

Ungdomsskolen Nørrebro

Debat og samfund IHelp B09903 Ungdomsskolen 

Nørrebro

Ressource Center Ydre Nørrebro

Kreative hold Opfinderværksted B03602 Ungdomsskolen 

Nørrebro

Stjerneklubben

Kreative hold Smykkekursus B05607 Ungdomsskolen 

Nørrebro

KKU, Byhøjskolen

Kreative hold Vårsalong B05609 Ungdomsskolen 

Nørrebro

KKU, Byhøjskolen



Kreative hold Foto - kreativ billedfortælling B07300 Ungdomsskolen 

Nørrebro

KKU, Byhøjskolen

Kreative hold Fashion Design B08901 Ungdomsskolen 

Nørrebro

KKU, Byhøjskolen

Kreative hold Pakistansk syning B08904 Ungdomsskolen 

Nørrebro

Rådmandsgades Skole

Lektiehjælp Lektiehjælp B01102 Ungdomsskolen 

Nørrebro

Hoters Plads 2

Lektiehjælp Lektiehjælp B01103 Ungdomsskolen 

Nørrebro

Hoters Plads 2

Lektiehjælp Lektiehjælp B01104 Ungdomsskolen 

Nørrebro

Hoters Plads 2

Lektiehjælp Lektiehjælp B01106 Ungdomsskolen 

Nørrebro

KKU, Byhøjskolen

Matematik og naturvidenskab Matematik, 9.- 10. klasse B02201 Ungdomsskolen 

Nørrebro

KKU, Byhøjskolen

Matematik og naturvidenskab Matematik, 7 - 8. klasse B02205 Ungdomsskolen 

Nørrebro

KKU, Byhøjskolen

Matematik og naturvidenskab Fysik-matematik B02302 Ungdomsskolen 

Nørrebro

Guldberg Skole

Musik, dans og drama Rollespil B03301 Ungdomsskolen 

Nørrebro

KKU, Byhøjskolen

Musik, dans og drama Guitar for begyndere B04301 Ungdomsskolen 

Nørrebro

KKU, Byhøjskolen

Musik, dans og drama Guitar for begyndere B04302 Ungdomsskolen 

Nørrebro

KKU, Byhøjskolen

Musik, dans og drama Guitar let øvede B04303 Ungdomsskolen 

Nørrebro

KKU, Byhøjskolen

Musik, dans og drama Guitar øvede B04304 Ungdomsskolen 

Nørrebro

KKU, Byhøjskolen

Musik, dans og drama Trommer med Mikkel B04305 Ungdomsskolen 

Nørrebro

KKU, Byhøjskolen

Musik, dans og drama Guitar og sang med Nynne B04306 Ungdomsskolen 

Nørrebro

KKU, Byhøjskolen

Musik, dans og drama Rap med Adonis B04307 Ungdomsskolen 

Nørrebro

KKU, Byhøjskolen

Musik, dans og drama Rap B04308 Ungdomsskolen 

Nørrebro

Stjerneklubben

Musik, dans og drama Rap B04309 Ungdomsskolen 

Nørrebro

Kvisten

Musik, dans og drama Akustisk guitar B04310 Ungdomsskolen 

Nørrebro

Osramhuset

Musik, dans og drama Dans B06501 Ungdomsskolen 

Nørrebro

Stjerneklubben



Musik, dans og drama Dans med Joy i Osramhuset B06502 Ungdomsskolen 

Nørrebro

Osramhuset

Musik, dans og drama Dans med Joy/Hiphop 

Commercial

B06503 Ungdomsskolen 

Nørrebro

Osramhuset

Musik, dans og drama Fitness Dans B06505 Ungdomsskolen 

Nørrebro

Ressource Center Ydre Nørrebro

Musik, dans og drama Dans for piger B06508 Ungdomsskolen 

Nørrebro

Ressource Center Ydre Nørrebro

Sport og action Street-fodbold B06507 Ungdomsskolen 

Nørrebro

Svanemøllehallen

Sport og action Yoga B06509 Ungdomsskolen 

Nørrebro

Stjerneklubben

Sport og action Parkour for begyndere B06601 Ungdomsskolen 

Nørrebro

Copenhagen Parkour

Sport og action Parkour, fortsætter B06602 Ungdomsskolen 

Nørrebro

Copenhagen Parkour

Sport og action Kickboksning for piger B06603 Ungdomsskolen 

Nørrebro

Korsgade hallen

Sport og action Funktionel Træning B06608 Ungdomsskolen 

Nørrebro

Ressource Center Ydre Nørrebro

Sport og action Funktionel Træning B06608E Ungdomsskolen 

Nørrebro

Ressource Center Ydre Nørrebro

Sprog Ekstra dansk B01108 Ungdomsskolen 

Nørrebro

KKU, Byhøjskolen

Sprog Engelsk, 9.- 10. klasse B01201 Ungdomsskolen 

Nørrebro

KKU, Byhøjskolen

Sprog Engelsk, 7 - 8 .klasse B01202 Ungdomsskolen 

Nørrebro

KKU, Byhøjskolen

Sprog Tysk, 7.-8. klasse B01601 Ungdomsskolen 

Nørrebro

KKU, Byhøjskolen

Sprog Somalisk B01701 Ungdomsskolen 

Nørrebro

Blågårdskolen

Ungdomsskolen Nord

Kreative hold Youngs stringers Ungdomsskolen Nord Smedetoften

Kreative hold Opfinderværksted Ungdomsskolen Nord Smedetoften

Kreative hold Madlavning (masterchef) Ungdomsskolen Nord Holbergsskolen

Kreative hold foto Ungdomsskolen Nord Tagensbo

Kreative hold Madlavning Ungdomsskolen Nord Bispebjerg skole



Kreative hold Design og kreativ syning Ungdomsskolen Nord Bellahøj skole

Kreative hold Brædtrollespil Ungdomsskolen Nord Korsager skole

Kreative hold young stringers Ungdomsskolen Nord Livsbanen

Lektiehjælp Lektiecafe Ungdomsskolen Nord Tagensbo skole

Lektiehjælp Lektiecafe Ungdomsskolen Nord Tagensbo skole

Matematik og naturvidenskab Faglig Nørd Ungdomsskolen Nord Holbergsskolen

Matematik og naturvidenskab Matematik gymnasie Ungdomsskolen Nord Tagensbo skole

Matematik og naturvidenskab Fysik Ungdomsskolen Nord Tagensbo skole

Matematik og naturvidenskab Matematik 7-9 klasse Ungdomsskolen Nord Bellahøj skole

Matematik og naturvidenskab Fysik og Kemi Ungdomsskolen Nord Bellahøj skole

Matematik og naturvidenskab matematik 1 Ungdomsskolen Nord Korsager skole

Matematik og naturvidenskab matematik 2 Ungdomsskolen Nord Korsager skole

Matematik og naturvidenskab Ekstra Matematik ? Ungdomsskolen Nord Tingbjerg skole

Musik, dans og drama Musik RAP Ungdomsskolen Nord Smedetoften

Musik, dans og drama Klaver øvede Ungdomsskolen Nord Tagensbo skole

Musik, dans og drama Klaver begynder Ungdomsskolen Nord Tagensbo skole

Musik, dans og drama Sammenspil begynder Ungdomsskolen Nord Tagensbo skole

Musik, dans og drama Sammenspil øvede Ungdomsskolen Nord Tagensbo skole

Musik, dans og drama Sammenspil Ungdomsskolen Nord Holbergsskolen

Musik, dans og drama Guitar Ungdomsskolen Nord Holbergsskolen

Musik, dans og drama Musik beskrivelse følger Ungdomsskolen Nord Holbergsskolen

Musik, dans og drama Musical med Joy Ungdomsskolen Nord Holbergsskolen



Musik, dans og drama Musik Ungdomsskolen Nord Kirkebjerg skole

Musik, dans og drama Musik Ungdomsskolen Nord Kirkebjerg skole

Musik, dans og drama Kor Ungdomsskolen Nord Kirkebjerg skole

Musik, dans og drama Dans Ungdomsskolen Nord Kirkebjerg skole

Musik, dans og drama Bas, trommer, guitar Ungdomsskolen Nord Brønshøj skole

Musik, dans og drama Sang og Klaver Ungdomsskolen Nord Brønshøj skole

Musik, dans og drama Dansehold Ungdomsskolen Nord Brønshøj skole

Musik, dans og drama Hiphop Ungdomsskolen Nord Bellahøj skole

Musik, dans og drama Rap i Husum Ungdomsskolen Nord Livsbanen

Sport og action Thaiboxing Ungdomsskolen Nord Smedetoften

Sport og action Selvforsvar Ungdomsskolen Nord Smedetoften

Sport og action Udendørs events/Træning Ungdomsskolen Nord Degnestavnen

Sport og action Basketball for piger Ungdomsskolen Nord Tagensbo skole

Sport og action Volleyball begynder Ungdomsskolen Nord grøndalsvænget Skole

Sport og action Volleyball øvede Ungdomsskolen Nord grøndalsvænget Skole

Sport og action sund mad og motion for piger Ungdomsskolen Nord Brønshøj skole

Sport og action Kampsport Ungdomsskolen Nord Brønshøj skole

Sport og action Boxing Ungdomsskolen Nord Bellahøj skole

Sport og action Fitness Ungdomsskolen Nord Bellahøj skole

Sport og action Svømning Ungdomsskolen Nord Bellahøj Svømmestadion

Sport og action Idræt Ungdomsskolen Nord Korsager skole

Sport og action Fodbold for piger Ungdomsskolen Nord Tingbjerg skole



Sport og action Styrketræning for drenge Ungdomsskolen Nord Tingbjerg skole

Sport og action Styrketræning for piger Ungdomsskolen Nord Tingbjerg skole

Sport og action Boksetræning Ungdomsskolen Nord Tingbjerg skole

Sport og action Svømning for piger Ungdomsskolen Nord Tingbjerg skole

Sport og action Svøminig for drenge Ungdomsskolen Nord Tingbjerg skole

Sport og action Badminton Ungdomsskolen Nord Tingbjerg skole

Sprog Fransk let øvede Ungdomsskolen Nord Tagensbo skole

Sprog Fransk øvede Ungdomsskolen Nord Tagensbo skole

Sprog Dansk – skrive, læse og  stave Ungdomsskolen Nord Tagensbo skole

Sprog Ekstra dansk Ungdomsskolen Nord Tagensbo skole

Sprog Spansk for begyndere og øvede Ungdomsskolen Nord grøndalsvænget Skole

Sprog Faglig fordybelse TYSK Ungdomsskolen Nord Brønshøj skole

Sprog Faglig fordybelse FRANSK Ungdomsskolen Nord Brønshøj skole

Sprog Faglig fordybelse DANSK Ungdomsskolen Nord Brønshøj skole

Sprog Engelsk 9-10 klasse (højniveau) Ungdomsskolen Nord Rødkilde skole

Sprog Engelsk 7-8 klasse (lavniveau) Ungdomsskolen Nord Rødkilde skole

Sprog Tysk 7-8 klasse Ungdomsskolen Nord Rødkilde skole

Sprog Tysk9-10 klasse Ungdomsskolen Nord Rødkilde skole

Øvrige sociale områder Kokkeskole Ungdomsskolen Nord RYAC

Øvrige sociale områder Hold efter aftale Ungdomsskolen Nord RYAC

Øvrige sociale områder Hold efter aftale Ungdomsskolen Nord TK Ungdomsgaard

Øvrige sociale områder Hold efter aftale Ungdomsskolen Nord TK Ungdomsgaard



Øvrige sociale områder Aktivitet efter aftale Ungdomsskolen Nord Klub 348 pigeklub

Øvrige sociale områder Aktivitet efter aftale Ungdomsskolen Nord Smørhullet/garage

Øvrige sociale områder Rollemodel projekt Ungdomsskolen Nord

Øvrige sociale områder Aktivitet efter aftale Ungdomsskolen Nord Energicenter voldparken

Øvrige sociale områder Aktivitet efter aftale Ungdomsskolen Nord Galvhuset

Øvrige sociale områder 11 valgfag Ungdomsskolen Nord Katrinedalskole

Øvrige sociale områder pigevejledningscafe Ungdomsskolen Nord Bellahøj skole

Øvrige sociale områder pigevejledningscafe Ungdomsskolen Nord Bellahøj skole

Ungdomsskolen Østerbro

Debat og samfund Babysitter Ø52217 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Debat og samfund Ungepanelet Ø52221 Ungdomsskolen 

Østerbro

Fredericiagade 39

Eksamenstræning Eksamenstræning, dansk 

fsa/fs10

Ø52430 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Eksamenstræning Eksamenstræning, matematik 

fsa/fs10

Ø52431 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Eksamenstræning Eksamenstræning, engelsk 

fsa/fs10

Ø52432 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Eksamenstræning Workshop: Styr din nervøsitet Ø52433 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Eksamenstræning Workshop: Styr din nervøsitet Ø52434 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Eksamenstræning Workshop: Styr din nervøsitet Ø52434b Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Eksamenstræning Workshop: Styr din nervøsitet Ø52434c Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Eksamenstræning Eksamenstræning i 

gymnasiefransk

Ø52440 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Eksamenstræning Workshop mundtlig 

præsentation

Ø524445 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Eksamenstræning Workshop mundtlig 

præsentation

Ø524445b Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Eksamenstræning Workshop mundtlig 

præsentation

Ø524446 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro



Eksamenstræning Eksamenstræning: Find din 

indre ro

Ø524447 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Hold på Østerbro for 10-12-årige Akustisk guitar med Jeppe 10-

12år

Ø50102 Ungdomsskolen 

Østerbro 10-12 år

Ungdomsskolen Østerbro

Hold på Østerbro for 10-12-årige El-guitar og bas med Peter 10-

12år

Ø50103 Ungdomsskolen 

Østerbro 10-12 år

Ungdomsskolen Østerbro

Hold på Østerbro for 10-12-årige Akustisk guitar med Anders 10-

12år

Ø50104 Ungdomsskolen 

Østerbro 10-12 år

Ungdomsskolen Østerbro

Hold på Østerbro for 10-12-årige Trommer med Simon 10-12år Ø50105 Ungdomsskolen 

Østerbro 10-12 år

Vibenshus Skole

Hold på Østerbro for 10-12-årige Trommer med Snorre 10-12år Ø50106 Ungdomsskolen 

Østerbro 10-12 år

Heibergskolen

Hold på Østerbro for 10-12-årige Klaver med Morten 10-12år Ø50107 Ungdomsskolen 

Østerbro 10-12 år

Ungdomsskolen Østerbro

Hold på Østerbro for 10-12-årige Klaver med  Signe 10-12år Ø50108 Ungdomsskolen 

Østerbro 10-12 år

Ungdomsskolen Østerbro

Hold på Østerbro for 10-12-årige Klaver med Christel Ø50109 Ungdomsskolen 

Østerbro 10-12 år

Ungdomsskolen Østerbro

Hold på Østerbro for 10-12-årige Filmværksted 10-12år Ø50201 Ungdomsskolen 

Østerbro 10-12 år

Ungdomsskolen Østerbro

Hold på Østerbro for 10-12-årige Smykkeværksted 10-12år Ø50202 Ungdomsskolen 

Østerbro 10-12 år

Ungdomsskolen Østerbro

Hold på Østerbro for 10-12-årige Hyggesyning 10-12år Ø50203 Ungdomsskolen 

Østerbro 10-12 år

Ungdomsskolen Østerbro

Hold på Østerbro for 10-12-årige Live rollespil 10-12år Ø50204 Ungdomsskolen 

Østerbro 10-12 år

Ungdomsskolen Østerbro

Hold på Østerbro for 10-12-årige Tegnefilm/filmproduktion 10-

12år

Ø50205 Ungdomsskolen 

Østerbro 10-12 år

Ungdomsskolen Østerbro

Hold på Østerbro for 10-12-årige Modellervoks filmværksted 10-

12år

Ø50206 Ungdomsskolen 

Østerbro 10-12 år

Ungdomsskolen Østerbro

Hold på Østerbro for 10-12-årige Teater 10-12år Ø50207 Ungdomsskolen 

Østerbro 10-12 år

Ungdomsskolen Østerbro

Hold på Østerbro for 10-12-årige Madklubben 10-12år Ø50209 Ungdomsskolen 

Østerbro 10-12 år

Vibenshus Skole

Hold på Østerbro for 10-12-årige Tryllehold Begynder 10-12år Ø50210 Ungdomsskolen 

Østerbro 10-12 år

Ungdomsskolen Østerbro

Hold på Østerbro for 10-12-årige Tryllehold øvede 10-12 Ø50211 Ungdomsskolen 

Østerbro 10-12 år

Ungdomsskolen Østerbro

Hold på Østerbro for 10-12-årige Akrobatik 10-12år Ø50303 Ungdomsskolen 

Østerbro 10-12 år

Vibenshus Skole

Hold på Østerbro for 10-12-årige Badminton 10-12år Ø50304 Ungdomsskolen 

Østerbro 10-12 år

Svanemøllehallen

Hold på Østerbro for 10-12-årige Svømning 10-12år Ø50305 Ungdomsskolen 

Østerbro 10-12 år

Øbro Hallen



Hold på Østerbro for 10-12-årige Svømning 10-12år Ø50306 Ungdomsskolen 

Østerbro 10-12 år

Øbro Hallen

Hold på Østerbro for 10-12-årige Svømning 10-12-år Ø50307 Ungdomsskolen 

Østerbro 10-12 år

Øbro Hallen

Hold på Østerbro for 10-12-årige Svømning 10-12 år Ø50308 Ungdomsskolen 

Østerbro 10-12 år

Øbro Hallen

Hold på Østerbro for 10-12-årige Mini-parkour 10-12år Ø50370 Ungdomsskolen 

Østerbro 10-12 år

Tagensvej 85D

Hold på Østerbro for 10-12-årige Mini-parkour 10-12år Ø50371 Ungdomsskolen 

Østerbro 10-12 år

Tagensvej 85D

Hold på Østerbro for 10-12-årige Mini-parkour 10-12 år Ø50372 Ungdomsskolen 

Østerbro 10-12 år

Tagensvej 85D

Hold på Østerbro for 10-12-årige Engelsk for 10-12-årige Ø50401 Ungdomsskolen 

Østerbro 10-12 år

Ungdomsskolen Østerbro

Hold på Østerbro for 10-12-årige Matematik 10-12år Ø50402 Ungdomsskolen 

Østerbro 10-12 år

Ungdomsskolen Østerbro

Hold på Østerbro for 10-12-årige Ekstra dansk 10-12år Ø50403 Ungdomsskolen 

Østerbro 10-12 år

Ungdomsskolen Østerbro

Kreative hold Foto og digital billedbehandling Ø52201 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Kreative hold Smykkedesign Ø52202 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Kreative hold Design og syning Ø52203 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Kreative hold Madhold Ø52206 Ungdomsskolen 

Østerbro

Kildevældsskolen

Kreative hold Smykkeværksted Ø52207 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Kreative hold Make-up Ø52208 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Kreative hold Nail-Art Ø52209 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Kreative hold Tryllehold begynder Ø52210 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Kreative hold Tryllehold øvede Ø52211 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Kreative hold Friluftsliv mad på bål Ø52218 Ungdomsskolen 

Østerbro

Kreative hold Pizzalørdag Ø52219 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Lektiehjælp Lektiecafé på Kildevældsparke Ø52415 Ungdomsskolen 

Østerbro

Kildevældsparken

Lektiehjælp Lektiecafé, Gefion Ø52422 Ungdomsskolen 

Østerbro

Gefion



Lektiehjælp Lektiecafé, Gefion Ø52423 Ungdomsskolen 

Østerbro

Gefion

Matematik og naturvidenskab Matematik, 7.-8. klasse Ø52410 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Matematik og naturvidenskab Matematik 9.-10. klasse Ø52411 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Matematik og naturvidenskab Matematik, KUBA Ø52417 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Musik, dans og drama Akustisk guitar med Anders Ø52101 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Musik, dans og drama Akustisk guitar med Jeppe Ø52102 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Musik, dans og drama El-guitar og bas med Peter Ø52104 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Musik, dans og drama Trommer med Snorre Ø52105 Ungdomsskolen 

Østerbro

Heibergskolen

Musik, dans og drama Trommer med Simon Ø52106 Ungdomsskolen 

Østerbro

Vibenshus Skole

Musik, dans og drama Klaver med Simon Ø52107 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Musik, dans og drama Klaver med Thomas Ø52108 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Musik, dans og drama Klaver med Signe Ø52109 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Musik, dans og drama Sang og stemmetræning (13-

15år)

Ø52113 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Musik, dans og drama Sang og Stemmetræning (16-18 

år)

Ø52114 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Musik, dans og drama Rap med Lukas Ø52115 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Musik, dans og drama Rapkings Ø52116 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Musik, dans og drama Elektronica Ø52120 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Musik, dans og drama Teater Ø52204 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Musik, dans og drama Ballet Ø50309 Ungdomsskolen 

Østerbro 10-12 år

Ressource Center Ydre Nørrebro

Sport og action Badminton Ø52303 Ungdomsskolen 

Østerbro

Svanemøllehallen

Sport og action Parkour Ø52304 Ungdomsskolen 

Østerbro

Copenhagen Parkour

Sport og action Akrobatik Ø52307 Ungdomsskolen 

Østerbro

Vibenshus Skole



Sprog Ekstra dansk Ø52401 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Sprog Engelsk, 7.-8. klasse Ø52402 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Sprog Engelsk, 9.-10. klasse Ø52403 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Sprog Fransk, begynder 7.-8. klasse Ø52404 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Sprog Fransk, letøvede, 8.-10. klasse Ø52405 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Sprog Japansk begynder Ø52406 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Sprog Japansk, øvede Ø52407 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Sprog Spansk, begynder Ø52408 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Sprog Spansk, fortsætter Ø52409 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Sprog Tysk 9.-10. klasse Ø52416 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Sprog Dansk, KUBA Ø52418 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Sprog Engelsk, KUBA Ø52419 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Sprog Fransk, Gymnasium Ø52420 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ungdomsskolen Østerbro

Sprog Fransk, 7. kl. Ø52425 Ungdomsskolen 

Østerbro

Ryparken Lille Skole

Sprog Fransk 10-12 år Ø50404 Ungdomsskolen 

Østerbro 10-12 år

Ungdomsskolen Østerbro

Knallert

Knallertkørekort Førstehjælp til knallert K53501 ZKnallert Strandmarkens Fritidscenter

Knallertkørekort Førstehjælp til knallert K53502 ZKnallert Strandmarkens Fritidscenter

Knallertkørekort Førstehjælp til knallert K53503 ZKnallert Strandmarkens Fritidscenter

Knallertkørekort Førstehjælp til knallert K53504 ZKnallert Strandmarkens Fritidscenter

Knallertkørekort Førstehjælp til knallert K53505 ZKnallert Strandmarkens Fritidscenter

Knallertkørekort Førstehjælp til knallert K53506 ZKnallert Strandmarkens Fritidscenter

Knallertkørekort Førstehjælp til knallert K53507 ZKnallert Strandmarkens Fritidscenter

Knallertkørekort Førstehjælp til knallert K53508 ZKnallert Strandmarkens Fritidscenter

Knallertkørekort Førstehjælp til knallert K53509 ZKnallert Strandmarkens Fritidscenter



Knallertkørekort Førstehjælp til knallert K53510 ZKnallert Strandmarkens Fritidscenter

Knallertkørekort Førstehjælp til knallert K53511 ZKnallert Strandmarkens Fritidscenter

Knallertkørekort Førstehjælp til knallert K53512 ZKnallert Strandmarkens Fritidscenter

Knallertkørekort Førstehjælp til knallert K53513 ZKnallert Strandmarkens Fritidscenter

Knallertkørekort Førstehjælp til knallert K53514 ZKnallert Strandmarkens Fritidscenter

Knallertkørekort Førstehjælp til knallert K53515 ZKnallert Strandmarkens Fritidscenter

Knallertkørekort Førstehjælp til knallert K53516 ZKnallert Strandmarkens Fritidscenter

Knallertkørekort Førstehjælp til knallert K53517 ZKnallert Strandmarkens Fritidscenter

Knallertkørekort Førstehjælp til knallert K53518 ZKnallert Strandmarkens Fritidscenter

Knallertkørekort Førstehjælp til knallert K53519 ZKnallert Strandmarkens Fritidscenter

Knallertkørekort Førstehjælp til knallert K53520 ZKnallert Strandmarkens Fritidscenter

Knallertkørekort Førstehjælp til knallert K53521 ZKnallert Strandmarkens Fritidscenter

Knallertkørekort Førstehjælp til knallert K53522 ZKnallert Strandmarkens Fritidscenter

Knallertkørekort Knallert 12/8 - 16/9 K57501 ZKnallert Knallertbanen

Knallertkørekort Knallert 22/8 - 9/9 W K57502 ZKnallert Knallertbanen

Knallertkørekort Knallert K57503 ZKnallert Knallertbanen

Knallertkørekort Knallert K57504 ZKnallert Knallertbanen

Knallertkørekort Knallert K57505 ZKnallert Knallertbanen

Knallertkørekort Knallert K57506 ZKnallert Knallertbanen

Knallertkørekort Knallert K57507 ZKnallert Knallertbanen

Knallertkørekort Knallert K57508 ZKnallert Knallertbanen

Knallertkørekort Knallert K57509 ZKnallert Knallertbanen

Knallertkørekort Knaller K57510 ZKnallert Knallertbanen

Knallertkørekort Knallert K57511 ZKnallert Knallertbanen

Knallertkørekort Knallert K57512 ZKnallert Knallertbanen
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Samarbejde med Hygge Factory 

 

Bestyrelsen skal tage orientering om afslutningen af det treårige samarbejde med non-

profit-foreningen Hygge Factory om ungdomskulturprojekter til efterretning og 

godkende at ungdomsskolen tager initiativ til drøftelser med Hygge Factory om 

videreudvikling af samarbejdet. 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Ungdomsskolebestyrelsen godkendte i 2011 en samarbejdsaftale om tre 

ungdomskulturprojekter med non-profit foreningen Hygge Factory. Samarbejdsaftalen 

tog afsæt i et tidligere samarbejde om forfatterhold og bogudgivelsen Ordskælv! i 2009-

10. Hygge Factory er blandt andet støttet af Kulturministeriet og har særlig ekspertise i 

at involvere faglige kapaciteter blandt udøvende kunstnere på frivillig basis i arbejdet 

med at støtte unge elever i at gennemføre egne kunst- og kulturprodukter. 

 

Den tre-årige samarbejdsaftale omfatter projekter inden for disciplinerne forfatterskab 

(Ordskælv!), pladeudgivelse (45! Vinyl) og senest arkitektur (HandleRUM!). Alle tre 

projekter er gennemført planmæssigt. Med afslutningen af det seneste projekt 

Handlerum! er samarbejdsaftalen udløbet, og ungdomsskolen foreslår at mulighederne 

for et videre samarbejde undersøges. 

 

 

LØSNING 

 

Med udløbet af samarbejdsaftalen med Hygge Factory har ungdomsskolen været partner 

i udvikling og gennemførelse af Hygge Factorys model for, hvordan unge kan støttes i 

at skabe egne kulturproduktioner. Det er en model, som Hygge Factory også har 

modtaget støtte fra Kulturministeriet til at udvikle. Hensigten med modellen er, at de 

unge deltagere rustes med netværk og værktøjer til at nå sikkert fra idé til færdigt 

produkt. Med modellen bliver kernen for de unge deltagere et ”coach-forløb”, hvor de 

unge gennemfører et forløb med frivillige mentorer, der støtter de unge i 

produktionsfasen. Hygge Factory er udviklere af modellen, og specialister i 

projektdesign, fundraising og involvering af frivillige. 

Ungdomsskolen indstiller,  

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens treårige samarbejde med 

foreningen Hygge Factory – og herunder det afsluttede projekt HandleRum! – til 

efterretning. 

 

2. at bestyrelsen godkender, at ungdomsskolen tager initiativ til at videreudvikle 

samarbejdet med Hygge Factory om fremtidige ungdomskulturprojekter 
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Hygge Factory har i samarbejde med ungdomsskolen nu gennemført de aftalte 

ungekulturproduktioner, som er udmøntet i en bogudgivelse, en vinylpladeudgivelse og 

indretningen af et udendørs byrum på Nørrebro. 

 

Ungdomsskolens bidrag til projekterne har primært været aflønning af undervisere mens 

Hygge Factory har stået for hele projektledelsen og projektafviklingen, herunder øvrig 

fundraising og rekruttering af frivillige kunstnere. 

 

I det tredje og afsluttende projekt HandleRUM! har de unge deltagere i samarbejde med 

professionelle designere, kunstnere og arkitekter skabt byrum på Nørrebro. Projektet 

bestod af 20 elever, der ugentligt har deltaget i en tre-timers-workshop, hvor de har 

arbejdet frem mod det endelige produkt; et udendørs byrum omkring den tidligere 

Nørrebro Realskole på Ravnsborggade 11. De unge har skabt de kreative rum i 

samarbejde med kunstnere og kreative professionelle, der tæller navne som Superflex, 

Pink Army m.fl. Deltagerne har desuden samarbejdet med frivillige mentorer i 

processen. 

 

Lederen af Hygge Factory, Karen Siercke, deltog på bestyrelsesmødet den 13. oktober 

2013 for at orientere om samarbejdet med ungdomsskolen og erfaringerne med de 

udførte projekter. Samarbejdet har åbnet muligheden for at ungdomsskolens 

undervisning tilføres yderligere muligheder og faciliteter for de unge, da fokus udvides 

fra klasseundervisning til egen produktion støttet af frivillige professionelle kunstnere. 

 

Ungdomsskolens fritidsundervisning udbyder selv en række kreative og kulturelle fag 

med de muligheder og begrænsninger, der ligger inden for ungdomsskolens egen 

ramme. Et fortsat og udviklet samarbejde med Hygge Factory vil give mulighed for at 

supplere ungdomsskolens egen undervisning med de semiprofessionelle rammer, som 

Hygge Factory-modellen giver.  

 

 

ØKONOMI 

 

Ungdomsskolens udgifter i forbindelse med projektet HandleRUM! har samlet set 

udgjort 134.359 kr. Heraf udgør 50.400 kr. udgifter til undervisning, og andre udgifter 

er bl.a. rekruttering af frivillige, produktion, præsentation og fremstillingen af værker. 

Det samlede budget for Hygge Factory-projektet HandleRUM! udgør 940.500 kr.  

 

Hygge Factory står selv for den øvrige fundraising og har skaleret projektet efter den 

aktuelle økonomi. Ungdomsskolens samlede udgifter til den treårige samarbejdsaftale er 

403.200 kr. 

 

 

VIDERE PROCES  

 

Ungdomsskolen tager initiativ til en videreudvikling af samarbejdet med Hygge Factory  

og orienterer om videreudviklingen af dette på et kommende møde.  
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Status for modelkommuneprojektet om rusmiddelforebyggelse 

 

Med denne indstilling orienterer ungdomsskolen bestyrelsen om status for arbejdet med 

modelkommuneprojektet Unge, alkohol og stoffer. 

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROBLEMSTILLING 

 

På mødet den 19. marts 2012 orienterede ungdomsskolen bestyrelsen om Sundhedssty-

relsens godkendelse og bevilling til modelkommuneprojektet Unge, alkohol og stoffer. 

Projektet er et satspuljeprojekt forankret i Socialforvaltningens Center for Unge og 

Misbrug, der fungerer som ansøger og projektleder. Ungdomsskolen er projektdeltager 

sammen med Niels Brock, Hotel- og Restaurantskolen og Det Fri Gymnasium. 

 

Projektets formål er at styrke den forebyggende indsats omkring unges brug af rusmid-

ler. Det er et centralt mål med projektet, at der skabes et fundament med nye rammer og 

metoder i samarbejdet med de kommunale aktører på forebyggelses- og behandlingsom-

rådet indenfor unge og misbrug. Projektet løber til udgangen af 2014, hvor der foretages 

en slutevaluering og regnskabsafslutning. 

 

 

LØSNING 

 

Med deltagelse i projektet vil ungdomsskolen styrke det forebyggende arbejde med un-

ges brug af rusmidler – med særligt fokus på hashrygning. Ungdomsskolen arbejder hen 

imod et rusmiddelforebyggende og rusmiddelfrit skolemiljø gennem udvikling, afprøv-

ning og forankring af: 

 

 Rusmiddelpolitik og handleplaner i heltidsundervisningen 

 Kompetenceudvikling af nøglepersoner og lærergruppen 

 Metoder til generel forebyggelse, tidlig opsporing og tidlig indsats i forhold til unge, 

der er på vej ud i et problematisk forbrug af rusmidler.    

 

Ungdomsskolen har udarbejdet en fælles rusmiddelpolitik på tværs af heltidstilbuddene. 

Herudover har de enkelte skoler udviklet handleplaner for indsatser og procedurer. Til 

støtte for det lokale arbejde er der udarbejdet en kort pjece, der skal give fælles viden og 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om status vedrørende modelkommuneprojektet 

Unge, alkohol og stoffer til efterretning. 
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tilgang til arbejdet med de unge. Dette gælder både i forhold til handleplan, faresignaler, 

pligter og handlemuligheder i håndteringen af unges brug af rusmidler. 

 

Gennem deltagelse i projektet har ungdomsskolen uddannet nøglepersoner, der er for-

delt på skolerne. Med dette sikres en kompetenceudvikling, der understøtter en tidlig 

opsporing og direkte indsats på skolerne – også efter projektets afslutning. Her skabes 

de nødvendige forudsætninger for at lærere såvel som nøglepersoner klædes på til at 

spotte og tage hånd om problematikken. Det er blevet understøttet af en fælles kompe-

tenceudvikling hos lærergruppen, blandt andet gennem arrangementer, der har haft fo-

kus på en fælles viden og introducerende møder med U-turn (Socialforvaltningens 

rusmiddeleksperter). Implementeringen af nøglepersonsordningen gør det desuden nemt 

for medarbejdere altid at søge sparring ved tvivlspørgsmål. 

 

Ungdomsskolen har arbejdet med viden og oplysning som middel til forebyggelse. Det 

glæder både lærergruppen, såvel som eleverne og deres forældre. Gennem samtaler og 

øget viden om området og dets problematikker åbnes også op for opsporing og mulig-

hed for en tidlig indsats. På skoleniveau bliver ungdomsskolens rusmiddelpolitik frem-

lagt for forældre og elever ved skolestart og efterfølgende efter behov og relevans. På 

klasseniveau er der fokus på at skabe rum for dialog om brug og misbrug. Dette sker 

bl.a. ved tematisk undervisning om emnet indenfor rammerne af eksisterende fag, tvær-

fagligt temaarbejde eller ved inkorporering af emnet i øvrig faglig undervisning.  

 

Uungdomsskolen arbejder således med at påvirke elevernes forhold til rusmidler gen-

nem en dialogorienteret tilgang til rusmiddelforebyggelse og en handlingsorienteret 

tilgang til anvendelse af rusmidler. Ungdomsskolen arbejder på at fastholde elever med 

et skadeligt forbrug af rusmidler i skoletilbuddet samtidig med at de udfordres med dia-

log og handlingsplaner. 

 

Ungdomsskolen har i foråret 2014 udviklet et registreringssystem til monitorering af 

initiativer og tiltag, der skal forebygge og håndtere unges brug og misbrug af rusmidler, 

på skole-, klasse- og elevniveau.  

 

Modelkommuneprojektet afsluttes ved udgangen af 2014, hvorefter ungdomsskolen gør 

status over de indhøstede erfaringer og udarbejder procedurer for det fremadrettede ar-

bejde på området. 

 

 

ØKONOMI 

 

Ungdomsskolen modtager 198.122 kr. i støtte fra projektet i perioden. 

 

BILAG 

 

Ungdomsskolens pjece: Elever og rusmidler. Hvad skal vi gøre? 



Elever  
og

rusmidler  
 

Hvad skal 
vi gøre?





Kære medarbejder i  
ungdomsskolen
En elev der har et skadeligt forbrug af hash og andre rusmidler har som 
regel flere og større problemer end forbruget alene.

Den unge har sandsynligvis nogle udfordringer i privatlivet, som han/hun 
ikke umiddelbart kan løse selv. Derfor vil din forstyrrelse af den unge 
være en positiv handling. Et skadeligt forbrug betyder, at elevens chancer 
for at få taget en ungdomsuddannelse bliver forringet.

Du har pligt til at handle, hvis du bliver bekymret, men du behøver ikke 
selv at tage samtalen – sig det videre til en fra dit team, en  
rusmiddelnøgleperson, en vejleder eller leder.

I denne folder kan du læse, hvad du skal gøre, hvis du møder en ung med 
et skadeligt forbrug af rusmidler. 

Ungdomsskolen har et team af nøglepersoner, der kan hjælple 
dig med at håndtere unges misbrugsproblemer



Har du prøvet at spørge?
Brug din nysgerrighed, hvis du har mistanke om, at en elev har et  

skadeligt forbrug af rusmidler. Spørg eleven ved en passende lejlighed. 

Du kan bruge denne liste af spørgsmål,  når du ønsker at indgå i en dia-

log med den unge om et evt. misbrug:

 • Dengang jeg gik i 10. var der mange som røg hash  

 – hvordan er det egentlig nu?

 • Ryger du indimellem hash? 

 • Kommer du af og til på Christiania?

 • Hvad er det gode ved at ryge hash?

 • Hvad tænker du, at det kan gøre ved ens lyst til at gå i skole?

>>  Vær opmærksom på...
Hvis du oplever negative forandringer i en elevs personlighed, kan det 
skyldes et misbrug. 

• Fravær og faldende karakterer 

• Koncentrationsvanskeligheder 

• Ligegyldighed 

• Ændret søvnmønster/træthed 

• Humørsvingninger 

• Eleven isolerer sig 

• Tristhed 

• Usoigneredt/ændrer udseende 

• Ændret adfærd



Rusmiddelpolitik

Formålet med ungdomsskolens rusmiddelpolitik er at forebygge og 

håndtere unges med et skadeligt forbrug af rusmidler.

Et skadeligt forbrug af rusmidler har indvirkning på elevernes frem-

møde, almenvel og udbytte af undervisningen.

Ungdomsskolen ønsker derfor et rusmiddelfrit miljø, og de unge har 

krav på et rusmiddelfrit miljø i ungdomsskolen.



Vores mål
I ungdomsskolen har vi et mål om at skabe et trygt undervisningsmiljø, 

der ikke er påvirket af et skadeligt forbrug af rusmidler. 

Derfor vil vi: 

 • Påvirke elevernes forhold til rusmidler

 • Have en dialogorienteret tilgang til rusmiddelforebyggelse

 • Have en handlingsorienteret tilgang til anvendelse af rusmidler

Med målene forsøger vi at fastholde elever med et skadeligt forbrug af 

rusmidler i ungdomsskolens uddannelsestilbud samtidig med at vi udfor-

drer dem  med dialog og handlingsplaner. 



Brug din kollega

Er du er i tvivl om, hvordan du skal håndtere en ung med et skadeligt 

forbrug af rusmidler? Eller er du i tvivl om, hvorvidt du går til den unge 

på den rette måde i forbindelse med en mulig mistanke om et skadeligt 

forbrug?

Ungdomsskolen har en gruppe af rusmiddelnøglepersoner, som du kan 

kontakte. Nøglepersonerne er medarbejdere i ungdomsskolen, der har 

gennemført et uddannelsesforløb ved U-turn, Københavns Kommunes  

behandlingstilbud til unge under 25, der ryger hash eller tager stoffer. 

Nøglepersonerne kan hjælpe dig med at indgå i dialogen med den unge, 

med at lægge handleplaner for den unge eller med at finde den rette 

kontakt til et behandlingstilbud, hvis dette er nødvendigt.

>>  Ungdomsskolens 
rusmiddelnøglepersoner

Du er altid velkommen til at kontakte en af 

ungdomsskolens rusmiddelnøglepersoner. 

Nøglepersonerne er:

• Byhøjskolen: 

Thomas Baldus,  

thom8880@byhojskolen.dk

• Dagkursus:  

Thomas Ludvigsen, tfl@kku.dk

• Ungdomsskolens 8+9. klasse:  

Rasmus Mazanti, mail: rms@kku.dk

• Nye Veje:  

 Anders Nissen, an@kku.dk



HJÆLP TIL ARBEJDET MED 

UNGE MED ET SKADELIGT 

FORBRUG AF RUSMIDLER

KONTAKT EN AF UNGDOMS-

SKOLENS RUSMIDDELNØGLE-

PERSONER, HVIS DU ER I TVIVL 

OM, HVAD DU SKAL GØRE I 

FORBINDELSE MED EN UNG, 

DER HAR - ELLER MÅSKE HAR 

- ET SKADELIGT FORBRUG AF 

RUSMIDLER.
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Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter 

 

Under dette punkt har bestyrelsens elevrepræsentanter mulighed for at tage forskellige 

emner op. 

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 tages op 

under dette punkt, men de kan eventuelt sættes på dagsordenen som beslutningspunkt på 

et senere møde. 

 

Elevrepræsentanterne i ungdomsskolens bestyrelse er Hinde Hadj Amberrahmane og 

Mathias Nielsen. Begge elevrepræsentanter er med i Ungepanelet, et fritidshold, der 

fungerer som tværgående elevråd for ungdomsskolens elever.  

 

Ved bestyrelsesmødet den 26. marts 2014 pegede elevrepræsentanterne på behovet for at 

arbejde med nye initiativer for i højere grad at mindske fraværet blandt eleverne i 

ungdomsskolens fritidsundervisning. På baggrund af dette har elevrepræsentanterne taget 

initiativ til at udarbejde en præsentationstekst af ungdomsskolen til elevprogrammet, der 

udsendes i august 2014. Hermed ønsker elevrepræsentanterne at møde alle elever i 

ungdomsskolens fritidsundervisning i øjenhøjde, og give læserne af elevprogrammet et 

indtryk af, hvad man som elev kan få ud af at være en del af ungdomsskolens 

almenundervisning. 

 

 
 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen drøfter de punkter, der tages op af elevrepræsentanterne. 
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Meddelelser og orientering 

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

1. Events  

 

Vårsalong 

Rådhushallen på Københavns Rådhus var fyldt med kunstværker i slutningen af 

april, da Ungdommens Vårsalong, ungdomsskolens store censurerede kunstudstilling 

for unge, kunne opleves. Den 23. april var der fernisering med åbningstale af Kultur- 

og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen. Udstillingen var åben for publikum en 

uge. Årets tema var Hemmeligheder, og kunstnernes fortolkning af emnet spændte 

vidt – udstillingen rummede alt fra et stort uhyre i metal til et fuldt møbleret badevæ-

relse. Udstillingen involverer unge fra Danmark og Sverige og havde masser af be-

søgende. Næste års Vårsalong-tema bliver Det bevæger sig. 

 

Future sound 

Den 8. maj var Huset KBH fyldt med musikalske talenter, da Future Sound 2014 

blev afholdt. Arrangementet er et talentudviklingsprojekt for unge bands og solister, 

der gerne vil udvikle sig mod en professionel karriere i musikbranchen. Dagen be-

gyndte med en workshop, og derefter spillede de otte deltagere live foran et veloplagt 

publikum. Efter hver optræden blev der givet konstruktiv kritik til de optrædende fra 

årets Future Sound-panel, der bestod af tre professionelle musikere. 

 

Copenhagen Marathon 

Mere end 11.000 løbere passerede søndag den 18. maj ungdomsskolens scene ved 

Jamers Plads, da der var Copenhagen Marathon. Ungdomsskolens unge bidrog til 

den gode stemning med dans, musik, rap og meget mere. 

 

 

2. Forhåndsaftale 

Ungdomsskolen og Uddannelsesforbundet har indgået en ny forhåndsaftale om af-

lønning for lærere i ungdomsskolen. Aftalen er gældende for det kommende skoleår 

for at få kommende forhåndsaftaler med samme løbetid som overenskomsterne. Af-

talen skal i højere grad understøtte arbejdet med målopfyldelse, udvikling og fokus-

områder. Som led i aftalen er ungdomsskolens LokalMED i gang med at udarbejde 

en lønpolitik og en kompetencestrategi for lærere i ungdomsskolen. 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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3. Fortolkningsnotat om lærernes arbejdstid 

Ungdomsskolen har i regi af LokalMED udarbejdet et fortolkningsnotat om Lov 409 

– Rammer for lærernes arbejdstid. Fortolkningsnotatet ligger i tråd med forståelses-

papiret som er indgået mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns 

Lærerforening. Det betyder, at lærerne i ungdomsskolen skal have 227 arbejdsdage, 

hvoraf 200 dage er undervisningsdage samt en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer 

om ugen for en fuldtidsansat lærer. Endvidere placeres arbejdstiden som hovedregel 

på ungdomsskolen. Fortolkningsnotatet er vedlagt som bilag. 

 

 

4. Comenius-projekt 2012-14 

Den 19.-23. maj havde Dagkursus besøg af lærere og elever fra syv europæiske sko-

ler. Besøget er led i et to-årigt Comenius-projekt med titlen”Historical and cultural 

richness assures a peaceful future”. Foruden Dagkursus deltager syv skoler fra Spa-

nien, Grækenland, Tyrkiet, Italien, Polen og Tyskland. Skolerne har på skift været 

vært for et besøg, og i år var det Dagkursus’ tur til at have værtsrollen. Hvert besøg 

har haft to emner, som eleverne har forberedt og fremlagt for hinanden. Emnerne for 

mødet i København var ”tårne” og ”en person, der har gjort en forskel”. Under besø-

get præsenterede eleverne deres arbejde for hinanden og tog på byvandring i Køben-

havn for at se på byens tårne. 

 

 

5. Ny leder for fritidsundervisningen i Nord 

Torben Gundo Rasmussen, der har været leder for fritidsundervisningen i Nord, er 

gået på pension. Derfor søger ungdomsskolen nu en ny leder til Ungdomsskolen 

Nord, der varetager fritidsundervisning i Nordvest. Ansøgningsfristen var den 26. 

maj, og stillingen forventes besat den 1. august 2014.   

 

 

6. SMART  - internationalt projekt om effektmåling  

Bestyrelsen godkendte på mødet den 26. marts 2014, at ungdomsskolen ansøger om 

støtte fra EU's uddannelsesprogram Erasmus+ til et internationalt projekt om videre-

udvikling af effektmålingsarbejdet. Ungdomsskolen har nu indsendt en projektan-

søgning med titlen Second Chance Schools Working with Systematic Measurement of 

Outcomes (SMART). Med projektet ønsker ungdomsskolen at give det igangværende 

effektmålingsarbejdede en international dimension. Samarbejdspartnerne er second 

chance skoler og organisationer i Belgien, Sverige, Italien, Irland. Herudover delta-

ger Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Det samlede ansøgte beløb er 

250.000€. Der forventes svar fra Styrelsen for Videregående Uddannelser ultimo juni 

2014. 

 

 

7. Udviklingen i sygefraværet 

Sygefraværet blandt samtlige ansatte i ungdomsskolen er i perioden januar – april 

opgjort til 3,0 dage pr. fuldtidsansat medarbejder mod 5,0 dage på medarbejder i 

samme periode i 2013. Prognosen for hele året viser 8,4 sygefraværsdage pr fuldtids-

ansat medarbejder. Måltallet er 10,5 dage. 
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8. 10. klassetermometer 

Siden 2008 har Børne- og Ungdomsforvaltningen gennemført målinger af elever på 

4. til 9. klassetrins oplevelse af tilfredshed og trivsel idet såkaldte Københavnerba-

rometer. Kontoret Ungdom har taget initiativ til at gennnemføre en lignende under-

søgelse for 10. klasseområdet og har netop opgjort resultaterne. Undersøgelsen skal 

afdække elevernes tilfredshed med og trivsel i 10. klasse. Undersøgelsen vil sammen 

med karakterdata og fremmødestatistik blive brugt i forvaltningens kvalitetsvurde-

ringssystem for 10. klasser. Ungdomsskolen fremlægger resultaterne på bestyrelses-

mødet i oktober måned.  

 



 

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

Sekretariat 

 

Fredericiagade 39 

1310 København K 

 

Direkte telefon 

33 36 44 90 

 

Mobil 

40 34 44 70 

 

Telefax 

33 36 44 74 

 

E-mail 

kibryn@buf.kk.dk 

 

www.ungdomsskolen.kk.dk 

 

 

 
 
 
 
 

Fortolkningsnotat - Nye rammer for lærernes arbejdstid i ung-

domsskolens heltidsundervisning 

 

 

Formålet med dette notat er at skabe forståelse for administrationen af 

lærernes arbejdstid i ungdomsskolens heltidsundervisning med afsæt i 

Lov 409 og ”forståelsespapiret om værnsregler for lærere og børneha-

veklasseledere i Københavns Kommune”. 

 

Notat er drøftet på møde i ungdomsskolens MED-udvalg mandag den 

7. april 2014. Kommentarer og bemærkninger på mødet er indarbejdet 

i notatet. 

 

 

Ledelse og samarbejde 

En væsentlig forudsætning for unges læring og udvikling er et skole-

miljø med et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem medarbejdere og 

ledelse præget af fair processer. ”Professionel uenighed” er indskrevet 

som begreb i MED-aftalen, og det forventes, at ledere og medarbejde-

re håndterer uenighed på en professionel måde. 

 

Lederen skal være rammesættende og skal tage ansvar for læringsmil-

jø og tydeliggørelse af den pædagogiske profil. Lederen har tillige 

ansvar for at sikre lærerne tid til forberedelse og efterbehandling samt 

at følge og støtte den enkelte lærer. 

 

En yderligere forudsætning for et godt samarbejde er, at lederen ska-

ber plads til refleksion og konstruktiv feedback.  

 

Det forventes, at læreren kan begrunde valg af metode og prioritering i 

forhold til heltidsundervisningens samlede opgaveløsning. Endvidere 

forventes det, at læreren er interesseret i at kommunikere begrundelser 

med kolleger og leder og evner at samarbejde med elever og forældre. 

 

 

Kommunikation og tydelighed 

Et godt og stærkt samarbejde fordrer tæt kommunikation mellem leder 

og lærere, så risikoen for utryghed og usikkerhed minimeres, og der i 

stedet kan arbejdes målrettet med de nye udfordringer. Lederen skal 

være tydelig i sine prioriteringer, således at den enkelte lærer ikke 

lades i tvivl om, hvilke opgaver vedkommende forventes at løse (jfr. 

afsnittet om opgaveoversigten). Solid forventningsafstemning er et 

vigtigt element i samarbejdet. 

Dato: 11.04.2014 

 

J.nr.: 2014.13-3 
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Årsnorm og planlægning af skoleåret 

Udgangspunktet for lærernes arbejdstid er, at arbejdstiden beregnes 

for en periode på 1 år (normperioden).  

 

Nettoårsnormen udgør 1.680 timer. Et skoleår regnes fra den 1. august 

til den 31. juli det efterfølgende år. 

 

Årsnormen fordeles i skoleåret på op til 227 arbejdsdage, hvoraf 200 

arbejdsdage udgør undervisningsdage. 

 

I skoleåret 2014-15 planlægges med afholdelse af ferie i ugerne 28, 

29, 30, 42 og 7. 

 

Principperne for og planlægningen af skoleåret skal drøftes i MED. 

Der skal i drøftelserne i MED tages hensyn til, 

 

 at der er en grænse for omfanget af lærernes arbejdstid, og der er en 

grænse for, hvor mange undervisningstimer den enkelte lærer kan 

påtage sig 

 

 at fuldtidsansatte lærere skal være til stede gennemsnitlig 37 timer 

om ugen 

 

 at arbejdet skal tilrettelægges samlet på den enkelte afdeling i vi-

dest muligt omfang i dagtimerne på hverdage, mandag til fredag i 

tidsrummet kl. 07.30 – 17.00. Undtaget fra dette tidsrum kan være 

ekskursioner, lejrskoler, skolearrangementer, forældremøder, vide-

reuddannelse mv. 

 

 at ansættelsesstedet er Københavns Kommune/ungdomsskolen og 

ikke den enkelte afdeling 

 

 at lærere, der ønsker delt arbejdstid, skal have mulighed herfor, 

hvis lederen vurderer, at det er hensigtsmæssigt 

 

 at der på arbejdsdage, som ikke er skoledage, som hovedregel plan-

lægges med mindst 7,4 og at planlagte aktiviteter, temadage og lig-

nende er undtaget dette hensyn 

 

Arbejdsdage medregnes med tiden fra mødetidspunktet og det tids-

punkt, hvor den enkelte lærer kan forlade arbejdsstedet. 

 

Planlægges der med en arbejdsuge på mere end 45 timer eller med 

mere end 28 lektioner om ugen, skal dette forelægges MED til drøftel-

se i forbindelse med planlægningen af skoleåret. Den endelige beslut-

ning træffes af ledelsen/den lokale leder. 
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Særlige læringsforløb som temauger, turboforløb, lejrskoler mv. kan 

betyde, at der i nogle perioder vil være ekstra behov for bestemte læ-

reres faglige kompetencer og dermed arbejdsindsats. Lederen har 

kompetencen til at tilrettelægge perioder med øget arbejdsindsats. 

 

 

Opgaveoversigt 

Forud for hver normperiode har lederen til opgave at udarbejde en 

opgaveoversigt til de enkelte lærere.  

 

Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, den an-

satte har ansvaret for at løse i normperioden således, at den enkelte 

lærer får et overblik over sine opgavemæssige ansvarsområder ved 

skoleårets start. 

 

I MED/TRIO drøftes blandt andet hvilke principper og kriterier, der 

skal ligge til grund for arbejdstilrettelæggelsen af arbejdet og den en-

keltes opgaveoversigt. Der kan ligeledes i MED/TRIO aftales ret-

ningslinjer for ledelsens konkrete udmøntning af opgaveoversigten. 

 

I forbindelse med fordelingen af arbejdsopgaver skal lederen være 

opmærksom på den enkelte lærers arbejdstid og opgaver. Der anven-

des en fælles skabelon til en opgaveoversigt.  

 

Målet med denne opgaveoversigt er at skabe transparens i forhold til 

lærerens individuelle arbejdsopgaver og de opgaver, som læreren for-

ventes at bidrage til via teamsamarbejde. Opgaveoversigten skal ses 

som et værktøj, der kombineret med et lønadministrativt redskab og 

ungdomsskolens kalender og ferieplan samlet set giver et overblik 

over lærerens arbejdsopgaver. 

 

Opgaveoversigten vil i praksis blive suppleret med en plan for den 

enkelte lærer, hvoraf lærerens møde- og sluttidspunkt fremgår. Behov 

for justeringer/ændringer i den enkelte lærers plan afklares direkte 

mellem læreren og lederen og skal varsles så tidligt som muligt. Ret-

ningslinjer for varsling kan aftales i MED. 

 

 

Opgaveoversigtens indhold 

Opgaveoversigten indeholder kun i mindre udstrækning opgaveløs-

ning via tidsangivelser og er mere baseret på vurderinger af opgavens 

indhold, karakter og omfang. 

 

For så vidt angår antallet af undervisningstimer samt timer med det 

udvidede undervisningsbegreb vil et lønadministrativt redskab inde-

holde et timetal for dette. 
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Opgaveoversigten tager udgangspunkt i en nettoårsnorm på 1.680 

timer for en fuldtidsansat lærer. Nettoårsnormen justeres med følgen-

de: 

 

 dage med ret til fravær med løn (fx 1. maj og Grundlovsdag fra kl. 

12.00, hvis de falder på en hverdag) 

 

 eventuel indregning af 6. ferieuge 

 

 afspadsering fra tidligere normperiode 

 

 aldersreduktion 

 

Den justerede nettoårsnorm angiver den enkelte lærers arbejdstid, der 

planlægges på baggrund af en dialog mellem lederen og den enkelte 

lærer. Planlægningen besluttes endeligt af lederen. 

 

I opgaveoversigten planlægges arbejdstiden ud fra en arbejdstid på 37 

timer om ugen. Arbejdstiden i skoleugerne er herefter som udgangs-

punkt 1.480 timer. 

 

Herudover anføres i opgaveoversigten de opgaver, der ligger ud over 

en ugentlig arbejdstid på 37 timer i skoleugerne og de elevfrie dage fx 

lange arbejdsdage (planlagte forældremøder, andre møder m.v.) samt 

planlagt kompetenceudvikling, lejrskoler, ekskursioner og årsplan-

lægning. 

 

Behov for væsentlige ændringer og løbende justeringer/tilpasninger i 

den enkelte lærers opgaver og/eller arbejdstid opstået på baggrund af 

f.eks. sygdom, akutte forældrehenvendelser mv. afklares direkte mel-

lem lederen og medarbejderen. 

 

 

Tilstedeværelse 

Lærernes arbejde foregår på ungdomsskolen. Arbejdet kan dog udfø-

res på andre lokaliteter end skolen, som f.eks. på en ungdomsuddan-

nelsesinstitution m.v. alt efter opgavens karakter. Er der tale om en 

opgave, der med fordel kan udføres et andet sted, aftales dette med 

skolelederen. 

 

 

De fysiske rammer 

For at gøre heltidsundervisningen klar til øget lærertilstedeværelse og 

teamsamarbejde er der i forbindelse med budget 2014 centralt et beløb 

til at etablere arbejdsfaciliteter for lærerne. Ungdomsskolen vil i de 

kommende år have fokus på at sikre lærerne bedst mulige arbejdsfaci-

liteter og forhold til forberedelse. 
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Forældresamarbejde 

Som følge af kravet om tilstedeværelse og arbejdstidens placering 

mellem kl. 07.30 og 17.00 vil heltidsundervisningens generelle kon-

takt med forældrene som udgangspunkt være placeret i dagtimerne. 

Der kan dog forekomme forældremøder og skolehjemsamarbejde efter 

kl. 17. MED-udvalget og TRIO udarbejder principper for forældre-

samarbejde. 

 

 

MED 

MED-aftalen udgør omdrejningspunktet for dialog mellem medarbej-

dere og ledelse. Ungdomsskolen er opmærksom på, at der i udvik-

lingsåret 2014/2015 vil være et særligt behov for tid til TR og AMR, 

specielt for tid til faste møder med ledelsen og lederne, som understøt-

ter samarbejdet mellem ledere og lærere. 

 

Ungdomsskolen vil sikre den fornødne tid til de funktioner, der er 

tillagt TR og AMR. Der fastsættes derfor i overgangs-/udviklingsåret 

2014/2015 timer til fordeling mellem TR/TR suppleant og AMR. 
 
 
Overgangsordning 

For at skabe bedst muligt grundlag for planlægningen af skoleåret 

2014/2015 anvendes 7,4 time for en fuldtidsansat lærer i indeværende 

skoleår til planlægning af det kommende skoleår. Nettoårsnårmen for 

skoleåret 2014/2015 reduceres med 7,4 time for fuldtidsansatte lærere. 
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