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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2015.0-0. Møde den 18.5.2015. Dagsordenspunkt 1 
 
Tematisk punkt: 10. Puls, mål, metoder, resultater 
 
Baggrund og formål 
Ungdomsskolen har i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning udviklet 
uddannelsesforløbet 10. Puls for op til 16 unge mellem 16-19 år.  Målgruppen er pri-
mært normaltbegavede ikke-skolepligtige unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, 
er socialt marginaliserede og kan være kriminalitetstruede. De har typisk lavt selvværd 
og en manglende tro på deres evner i forhold til uddannelse og deres fremtidsmulighe-
der.  
 
Et forløb på 10. Puls skal udvikle de unges sociale, personlige og faglige kvalifikatio-
ner, så de udvikler sig mod en større grad af uddannelsesparathed. De unge skal opbyg-
ge selvværd, kropsbevidsthed, selvindsigt, viden om egne potentialer og en bevidsthed 
om glæden ved at dygtiggøre sig fagligt og socialt, så de på sigt bliver i stand til at gen-
nemføre en ungdomsuddannelse. Målet er, at de unge bliver så dygtige, at de kan gen-
nemføre FP10 i fagene dansk, engelsk og matematik. 

Uddannelsesforløbet blev udviklet i forlængelse af Borgerrepræsentationens beslutning 
om udmøntning af ungepakkemidlerne 25. april 2013. Det har eksisteret siden oktober 
2013 og holder til i lokaler hos Ressourcecenter Ydre Nørrebro. Undervisningstilbuddet 
er normeret til 16 elever og har 3 medarbejdere. 
 
Indhold og metoder 
På 10. Puls bliver eleverne undervist i fagene dansk, engelsk og matematik. Der er fo-
kus på fysisk aktivitet som en del af skoledagen, både i form af daglig morgentræning 
og en hel dag ugentligt, hvor eleverne træner med uddannede idrætsinstruktører. Som en 
del af forløbet tilbydes eleverne individuelle brobygnings- og praktikforløb og mulighed 
for hjælp til at søge et fritidsjob. Der er endvidere fastholdelsesvejledning tilknyttet sko-
len. 
 
10. Puls har i arbejdet med eleverne fokus på at ændre deres vaner, deres relation til ud-
dannelsessystemet og hjælpe dem til at se succeser på et personligt og et uddannelses-
mæssigt plan. Det sker bl.a. ved at der i den faglige undervisning også er fokus på at ar-
bejde med de personlige og sociale vanskeligheder, der står i vejen for de unges ønske 
om uddannelse.  
 
En evaluering af skoletilbuddet viser, at skolens arbejde med skabelse af positive lærer-
elevrelationer er afgørende for undervisningen og arbejdet hen imod tilbuddets målsæt-
ninger. For lærerne har relationen betydning for deres mulighed for at kunne stille krav 
til eleverne, og for eleverne betyder en positiv relation lyst til at komme i tilbuddet og 
en positiv tilknytning til stedet.  
 
Lærerne i dette skoleforløb er sat på en stor opgave, hvor store dele af arbejdsdagen går 
med håndtering udfordrende adfærd, fastholdelse af fokus, fastholdelse af elverne i til-
buddet, kontakt til instanser omkring de unge, konfliktløsning mv. 
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Resultater 
I skoleåret 2013/14 (okt. 2013- juni 2014) var i alt 19 elever tilknyttet 10. Puls, heraf 
gennemførte 13 forløbet.  
 
Udslusningstal  
 
Uddannelsesaktivitet Uddannelsesplan, 

 forår 2014 
Status, 
 ultimo september 2014 

Gymnasium 38 % 38 % 
Erhvervsuddannelse 31 % 31 % 
Uddannelsesforberedende 
aktivitet 

23 % 
 

23 % 
 

Ved ikke 8 % 8 % 
 
 
Karaktergennemsnit  
 
Fag Gennemsnit Spredning Antal elever til prøve 
Dansk skriftligt 4,1 02- 7 7 
Dansk mundtligt 5,6 00-12 7 
Matematik skriftligt 7,7 02-10 6 
Matematik mundtligt 5,2 02-7 6 
Engelsk skriftligt 5,2 4-7 5 
Engelsk mundtligt 6,5 02-12 6 
 
 
Økonomi 
Det samlede budget er på 1.600.000 kr. Tilbuddet har hidtil været helt eller delvist fi-
nansieret gennem Ungpakkemidler, idet ungdomsskolen modtog en bevilling på 
1.600.000 kr. for skoleåret 2013/2014, og en bevilling på 1.000.000 kr. for skoleåret 
2014/2015. Fra skoleåret 2015/2016 står ungdomsskolen for den fulde finansiering.  
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Beslutningsprotokol for møde i ungdomsskolens bestyrelse onsdag den 
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1. Ledelsesinformation med fokus på effektmåling 
 

Med denne indstilling orienterer ungdomsskolen bestyrelsen om status for 

arbejdet med effektmåling i heltidsundervisningen samt om de foreløbige 

resultater. Projektleder Sisse Liv Lausen vil på mødet uddybe de bagved-

liggende tanker samt de foreløbige resultater og erfaringer. 
  

 

Indstilling og beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

Problemstilling 

 

Bestyrelsen godkendte på møde 11.12.2013, at ungdomsskolen udvikler og 

igangsætter et effektmålingssystem i heltidsundervisningen. Ungdomssko-

len er nu i fuld færd med implementering af systemet, som leverer fælles og 

systematisk dokumentation af effekten af elevernes skolegang i heltidsun-

dervisningen på en række faktorer.  

 

Effektmålingen bygger på tre målenedslag: Før-, midtvejs- og slutmåling, 

hvor eleverne vurderes på en række personlige, sociale og faglige kompe-

tencer. 

 

På bestyrelsesmødet d. 3. december 2014 blev bestyrelsen orienteret om 

resultaterne af effektmålingens førmåling, som gav viden om status ved 

tilbuddenes start, om elevernes karakteristika og dermed om hvilke områ-

der, der krævede ekstra fokus eller ændringer i den pædagogiske indsats.  

 

Anden måling blev lavet ultimo november i forbindelse med den foreløbige 

uddannelsesparathedsvurdering. Trods den tidlige placering i skoleåret fun-

gerer denne måling som en midtvejsmåling, idet den giver viden om den 

foreløbige udvikling. Midtvejsmålingens resultater er beskrevet i rapporter 

på ungdomsskole, afdeling-, klasse- samt elevniveau.  

Hver afdeling måler på 5-10 af nedenstående kompetencer alt efter relevans 

i forhold til målgruppe og praksis. Rapporteringen på ungdomsskoleniveau 

omfatter de 9 første målepunkter, idet disse målepunkter går igen i målin-

gen i de fleste af afdelingerne. 

 

Der måles på følgende områder (målepunkter): 

1. Bevidsthed om egne styrker og udfordringer 

2. Motivation 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

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

ling i heltidsundervisningen til efterretning. 
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3. Selvstændighed  

4. Ansvarlighed 

5. Situationsfornemmelse  

6. Samarbejdsevner 

7. Relationsevner 

8. Deltagelse 

9. Studieteknik 

10. Sprogkompetencer 

11. Afklaring 

12. Niveau i linjefaget 

 

Løsning 

Rapporterne fra midtvejsmålingen viser elevernes foreløbige udvikling og 

giver overblik over den procentmæssige andel af elever, som har rykket sig 

positivt i forhold til førmålingen ved skoleårets start. Midtvejsmålingen er 

dermed den første og foreløbige effektmåling af elevernes tid på ungdoms-

skolen. 

 

Resultater 

Procentmæssig andel af elever, der har rykket sig i en positiv retning 

Bevidsthed om egne styrker og udfordringer 55 %  

Motivation 54 % 

Selvstændighed  58 % 

Ansvarlighed 52 % 

Situationsfornemmelse  52 % 

Samarbejdsevner 58 % 

Relationsevner 73 % 

Deltagelse 55 % 

Studieteknik 59 % 

 

Midtvejsmålingen viser at den positive udvikling ligger relativt jævnt på 

tværs af målepunkterne. Godt halvdelen af eleverne har rykket sig i en po-

sitiv retning indenfor samtlige af de ovenstående målepunkter. Særligt er 

det lykkedes at rykke en stor andel af eleverne i en positiv retning, når det 

gælder relationsevner. På tværs af de afdelinger, der måler på relationsev-

ner, har 73 % af eleverne udviklet sig positivt.  

 

Kigger man på de enkelte afdelinger er der større variation i, hvor stor en 

andel af eleverne, der har rykket sig positivt inden for hvert enkelt måle-

punkt. Dette formodes at hænge sammen med de forskellige afdelingers 

profil, fokusområder og pædagogiske tilgange. Et eksempel på dette er, at 

Ungdomsskolens 8+9. klasses målgruppe er elever, som ikke har kunnet 

indgå og profitere af grundskolens tilbud. Dette har ofte at gøre med svage 

samarbejdsevner og relationsevner hos eleverne, og derfor arbejder afde-

lingen fokuseret med disse områder. Dette fokus afspejler sig i midtvejsmå-

lingen, hvor 92 % af eleverne har rykket sig i en positiv retning indenfor 

hvert af de to målepunkter.     

 

Samlet set viser midtvejsmålingen, at ungdomsskolens arbejde har haft en 

effekt i forhold til elevernes sociale og personlige kompetencer, og at over 
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halvdelen af eleverne har taget skridt i den rigtige retning. Samtidig skal 

den procentmæssige andel af elever, der har rykket sig positivt indenfor de 

forskellige målepunkter, gerne være steget yderligere ved målingen ved 

skoleårets afslutning.   

 

På baggrund af midtvejsmålingen er lærere, skoleledere og ledelsen i gang 

med at vurderer, hvorvidt man er på rette spor i forhold til de ønskede mål 

eller om der skal igangsættes ændringer. 

 

Det videre arbejde 

Slutmålingen finder sted sidst i maj. Når resultaterne af slutmålingen sam-

menholdes med førmålingen står ungdomsskolen med viden om elevernes 

udvikling i hele den periode, de har deltaget i det pågældende heltidstilbud, 

og derved om effekten. Resultatet af effektmålingen indgår i drøftelser lo-

kalt og på tværs i heltidsundervisningen med henblik på at foretage eventu-

elle justeringer i indsatserne. 

 

Til at understøtte brugen af målingerne er ungdomsskolen i foråret 2015 i 

gang med afholdelse af en møderække, hvor projektleder, skoleleder og 

hele lærerteamet på de enkelte afdelinger arbejder med, hvordan afdelingen 

kan implementere effektmålingens resultater. I fokus er dialog om, hvordan 

effektmålingen kan bruges i de didaktiske overvejelser og i undervisnings-

planlægningen. Møderne handler også om, hvordan eleverne i højere grad 

kan blive aktive medspillere ved fastsætte individuelle udviklingsmål for 

dem selv som en del af effektmålingen. 

 

I forlængelse af de lokale møder afholder ungdomsskolen en temadag om 

effektmålingen i midten af marts måned. Dagen er tilrettelagt af en arbejds-

gruppe bestående af medarbejdere og projektlederen, og fokus er på øget 

anvendelse samt inspiration og videndeling på tværs af heltidsundervisnin-

gen.  

 

Faktabaseret ledelsesinformationssystem   

Effektmålingssystemet og det kontinuerlige arbejde med det udgør en del af 

ungdomsskolens faktabaserede styringsmodel. Styringsmodellen indehol-

der data, der er relateret til de fire styringsdimensioner i Børne- og Ung-

domsforvaltningen: Styr på økonomien, Attraktiv arbejdsplads, Faglig kva-

litet samt Oplevet kvalitet. Effektmålingens resultater indgår sammen med 

tal for elevernes fremmøde, karakterer, uddannelsesparathedsvurderinger, 

udslusnings- og uddannelsesstatistik under styringsdimensionen Faglig 

kvalitet.   

 

International dimension   

Fokus på fakta og effekt er ligeledes i centrum i det internationale projekt 

”Second Chance Schools Working with Systematic Measurement of Outco-

mes” (SMART). Her arbejder ungdomsskolen med at videreudvikle og op-

timere arbejdet med effektmålingen gennem videndeling. Ungdomsskolen 

har udarbejdet en guide til udvikling af et effektmålingssystem, som i løbet 

af marts vil blive afprøvet og udrullet på flere af partnerskolerne. Erfarin-
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gerne vil blive brugt til at udforme en Best Practice model til brug for både 

partnere i projektet, øvrige Second Chance skoler og andre organisationer. 

 

   

Videre proces 

Slutmålingen med resultater om den endelig effekt ligger i slutningen af 

maj.  

 

I slutningen af skoleåret vil projektleder, skoleleder og lærerteamet i de 

enkelte afdelinger sammen evaluere effektmålingssystemet. Evalueringen 

vil have fokus på optimering af brugervenlighed og anvendelse i skoleåret 

2015-2016 

 

 

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet den 29. 

oktober 2014 
 

Indstilling og beslutning 

 

 

Ungdomsskolen indstiller,  

 

1. at bestyrelsen godkender udkast til beslutningsprotokollen fra mødet 

den 29. oktober 2014. 

 

 

 

 

3. Børne- og Ungdomsforvaltningens analyse af ungdoms-

skolen 
 

Børne- og Ungdomsforvaltningen har gennemført en analyse af ungdoms-

skolen, som skal indgå i arbejdet med at skabe en udviklingsplan for ung-

domsskolen. Analysens koncept blev drøftet med ungdomsskolens besty-

relse på mødet i marts 2014. På mødet fremlægger souschef Søren Hegnby, 

Fagligt Center, fremlægge analysens observationer, vurderinger og konklu-

sioner. Søren Hegnby oplyste, at analysen bekræfter et billede af, at ung-

domsskolen er velfungerende og veladministreret. 

 

Indstilling og beslutning 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen drøfter analysen og tager orienteringen til efterretning. 
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Problemstilling 

Formålet med analysen er at opnå større indsigt i ungdomsskolens opgave-

varetagelse og ressourceforbrug med henblik på at skabe grundlag for sty-

ring og udvikling af det samlede ungeområde. Analysen danner grundlag 

for justering i Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed 

(virksomhedsplan) og beslutning om styringsmodel for ungdomsskolen.  

 

Løsning 

Analysen følger det styrings- og dokumentationskoncept, der anvendes i 

BUF. Analysen leverer væsentlige nedslag i data, informationer og op-

mærksomhedspunkter. Analysen udgør et grundlag for forvaltningens og 

ungdomsskolens videre arbejde med at udvikle 

 

 Styringskonceptet for KKU 

 KKU’s rolle i forhold til folkeskolereformen (FSR) 

 KKU’s potentiale til at påtage sig nye opgaver 

 Kvaliteten af især KKU’s heltidsundervisning 

 Fritidsundervisningens nye betingelser efter FSR 

 Effektivisering af KKU med fokus på administration og ledelse 

 KKUs integration i BUF’s almene supportsystemer til skoler 

 

Analysen supplerer sit undersøgelsesfelt med et yderligere forhold, som 

vedrører grundlaget for organiseringen af 10. klasse i København.  

 

Analysen er inddelt i fem kapitler og beskriver: 

1. Ledelse og styringsgrundlag 

2. Økonomistyring, omkostninger og effektiviseringspotentiale 

3. Arbejdspladsens elevtrivsel, medarbejdertilfredshed og sygefravær 

4. Faglig og oplevet kvalitet 

5. Samarbejde med eksterne interessenter, særligt med UU-København 

 

I det følgende refererer ungdomsskolen nogle hovedkonklusioner fra analy-

sen med henvisning til analysens side 7-11: 

 

Ledelse og styringsgrundlag 

Hvad angår ledelse og styringsgrundlag konkluderer analysen, at der er 

behov for at tydeliggøre ledelsesreferencerne i ungdomsskolen, og at der 

kan opnås en effektivisering gennem samling af ledelsesmæssige admini-

strative funktioner. Det anbefales, at det decentrale ansvar for koordinering 

og ressourcestyring centraliseres, og at de decentrale led skal fokusere mere 

på pædagogisk ledelse. 

 

Økonomistyring 

Analysen finder, at ungdomsskolens økonomistyring generelt er tilfredsstil-

lende. Analysen fremhæver det forhold, at ungdomsskolens enheder er om-

kostningstunge på grund af mange lokationer. 

 

Elevtrivsel og medarbejdertilfredshed 
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Den generelle trivsel viser i analysen ingen signifikante forskelle i sam-

menligning med folkeskoler, specialskoler. Sygefraværet i ungdomsskolen 

ligger under sygefraværet i folkeskolen. 

 

Faglig kvalitet 

I relation til trivsels- og tilfredshedsmålinger bør ungdomsskolen arbejde 

mere systematisk fx gennem udbredelsen af 10. klassetermometeret. Analy-

sen omtaler ungdomsskolens effektmålingsarbejde som et brugbart redskab 

til at dokumentere effekten af tilbuddene, og som samtidig bevidstgør læ-

rerne om effekten af deres prioriteringer. 

 

Eksternt samarbejde 

I forhold til samarbejdet med folkeskolen efterspørger analysen klarere 

rammer. I forhold til ungdomsskolens vejledningsopgave anbefaler analy-

sen en fortsat opmærksomhed på roller og ansvar i forhold til UU-

København. 

 

Analysens anbefalinger indgår i det videre arbejde i Børne- og Ungdoms-

forvaltningen med etablering af et mere præcist styringsgrundlag for ung-

domsskolen, herunder resultatkontrakt og arbejdet med at revidere ung-

domsskolens virksomhedsplan. 

 

Som led i dette arbejde skal forvaltningen og ungdomsskolen finde konkre-

te svar på følgende problemstillinger: 

 

1. Heltidsundervisningens rolle og samspil med forvaltningens øvrige 

indsats i forhold til både undervisningspligtige elever og ikke under-

visningspligtige elever. 

 

2. Tydeliggørelse af forudsætningerne for fritidsundervisningen kan ud-

vikle en leverandørprofil til folkeskolerne i regi af folkeskolereformen, 

herunder tilbud om valgfag og understøttende undervisning. 

 

3. Organisering af 10. klasserne og de styringsmæssige og processuelle 

udfordringer, som kan føre til bedre resultater, herunder beskrivelse af 

mål, succeskriterier og samspillet med såvel folkeskolerne, UU-

København, heltidsundervisningen og ungdomsuddannelserne. 

 

 

Videre proces 

Direktionen fastlægger i marts 2015 et styringskoncept for ungdomsskolen. 

 

 

4. Forslag til fordeling af ungdomsskolens budgetramme 

2015 
 

Med denne indstilling redegør ungdomsskolen for forslag til fordeling af 

budgetrammen for 2015. 
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Indstilling og beslutning 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender forslag til fordeling af ungdomsskolens bud-

getramme for 2015, som det fremgår af bilaget Ungdomsskolen - virk-

somhed og budget 2015, 

 

2. at bestyrelsen tager orienteringen om effektivisering på lærernes ar-

bejdstid til efterretning, 

 

3. at bestyrelsen tager orientering om effektiviseringsstrategi 2015-2018 

til efterretning, 

 

4. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens regnskab 2014 

til efterretning. 

 

 

Problemstilling 

Borgerrepræsentationen skal sikre, at kommunens unge har et alsidigt ung-

domsskoletilbud. Hvert år fastsættes der derfor en beløbsramme til opga-

ven, som på baggrund af ungdomsskolebestyrelsens beslutning fordeles på 

ungdomsskolens forskellige tilbud. Det er herunder bestyrelsens opgave at 

fastlægge indhold og omfang af beløbsrammen. Indstillingens forslag til 

fordelingen af rammen sker ud fra de vedtagne mål og rammer for ung-

domsskolens virksomhed.  

 

I 2015 er ungdomsskolens budgetramme på 80.994.207 kr. inklusive bud-

get til 10. klasse. Rammen forventes tilført 1.946.477 kr. i overførte midler 

fra 2014 (mindreforbrug). Den samlede budgetramme er derfor 82.940.684 

kr. 

 

Ungdomsskolens blev pålagt en effektivisering på lærernes arbejdstid på i 

alt 3,3 mio. kr. fuldt indfaset, hvoraf der skulle findes 1,3 mio. kr. i 2014 og 

2 mio. kr. i 2015. Børne- og Ungdomsforvaltningen er blevet pålagt at fin-

de mulige effektiviseringsforslag på 5,8 pct. af budgetrammen og dette om-

fatter også ungdomsskolen. 

 

Løsning 

Generelle bemærkninger til forslag til fordeling af budgetramme 2015 

Budgetrammen på 80.994.207 kr. forventes tilført 1.946.477 kr. i overførte 

midler fra 2014. 

 

Fordeling af lønmidler 

Forslag til fordeling af budgetrammen 2015 tager udgangspunkt i princip-

perne for fordeling af lønmidler, som bestyrelsen vedtog i forbindelse med 
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udmøntning af budgetrammen for 2014. Principperne er beskrevet i afsnit 

3.1 Principper for budgetfordelingen i bilag 1. 

Fordeling af driftsmidler 

Forslag til fordeling af budgetrammen 2015 tager udgangspunkt i princip-

perne for fordeling af driftsmidler, som bestyrelsen vedtog i forbindelse 

med udmøntning af budgetrammen for 2014. Principperne er beskrevet i 

afsnit 3.1 Principper for budgetfordelingen i bilag 1. 

Budgetramme til 10. klasse 

Ungdomsskolens budgetramme for 2015 er blevet tillagt 5/12 af budget-

midlerne for 10. klasserne som pt. er fysisk placeret på henholdsvis Kilde-

vældskolen, Vesterbro Ny Skole og Kirsebærhavens Skole. Disse budget-

midler er budgetlagt sammen med budgetmidlerne for 10. klasse på Ama-

ger. 

 

Effektivisering af lærernes arbejdstid 

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

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

gennemsnitlige undervisningstal for lærerne hæves. Da ungdomsskolen 

ikke er omfattet af folkeskolereformens udvidede timetal til eleverne med-

fører det en økonomisk effektivisering på 3,3 mio. kr.  

 

Effektiviseringen på 3,3 mio. kr. svarer til ca. 7 årsværk i ungdomsskolens 

heltidsundervisning. Effektiviseringen skal findes i ungdomsskolens hel-

tidsundervisning, hvilket indbefatter Dagkursus, Ungdomsskolen i Hinde-

gade, Byhøjskolen samt Nye Veje. Effektiviseringsbidraget på 5/12 i 2014 

blev trukket ud af ungdomsskolen budgetramme for 2014 ved budgetud-

meldingen fra forvaltningen. 7/12 i 2015 er igen på forhånd trukket ud af 

budgetrammen for 2015.  

 

Effektiviseringsbidraget er forholdsmæssigt placeret på disse 4 tilbud i hel-

tidsundervisningen som en teknisk beregning.  

 

10. klasserne i København er ikke en del af ungdomsskolens rammebevil-

ling. Finansiering af 10. klasse udmøntes efter taxameter-princippet. Derfor 

er budgettet til 10. klasserne allerede omfattet af en effektivisering via ta-

xameter-udmeldingen. 

 

Ungdomsskolens 8+9. klasse er ikke omfattet af effektiviseringen, da bevil-

lingen til tilbuddet gives som en særbevilling direkte fra budgetforhandlin-

gerne.  

 

Både 10. klasserne og 8+9. klassen skal på lige fod med de andre tilbud i 

heltidsundervisningen levere mere undervisning pr. læreransat. 

 

Effektiviseringsstrategi 2015-2018 

Børne- og Ungdomsforvaltningen har bedt ungdomsskolen om at udarbejde 

et ”katalog” på Effektiviseringsstrategien 2015-2018 svarende til 5,8 pct. af 

budgetrammen på lige fod med de øvrige bydækkende institutioner. 
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Ungdomsskolen har indsendt dette til forvaltningen, som skal bearbejde 

samtlige forslag med henblik på politisk behandling i Børne- og Ungdoms-

udvalget til udvalget budgetseminar. 

 

Det er uvist i hvilken grad effektiviseringsstrategien vil påvirke ungdoms-

skolen. Bestyrelsen vil blive orienteret om den videre udvikling i sagen på 

de efterfølgende bestyrelsesmøder. 

 

Regnskab 2014 

Med en samlet budgetramme på 79.494.735 kr. og et endeligt regnskab på 

77.548.258 kr. har ungdomsskolen i 2014 et mindreforbrug på 1.946.477 

kr. 

 

Signifikante afvigelser fra budget 2014 i regnskab 2014 

Nedenfor er ses en oversigt over de poster, der i særlig grad afviger fra 

budgetteringen for 2014. 

 

Budget 79.494.735 kr. 

Mindreforbrug på Ungepakkemidler som skal bruges i 

2015 på 10. Puls 

-600.000 kr. 

Mindreforbrug på de københavnske specialskoler -600.000 kr. 

Mindre aktivitetsniveau på Knallert og færdselslære – 

landsdækkende tendens 

-746.477 kr. 

Mindreforbrug i alt 1.946.477 kr. 

 

Årsagerne til afvigelserne ovenfor er: 

 

1) Ungdomsskolen vil modtage 1 mio.kr. af Ungepakkemidler til finansie-

ringen af tilbuddet på 10. Puls, hvor 7/12 af denne bevilling skal dække 

tilbuddet i 2015, hvilket er ca. 600.000 kr. 

 

2) Tilbuddet til de københavnske specialskoler var under opbygning i 

2013, hvilket medførte et stort mindreforbrug i 2013, hvilket er blevet 

videreført i 2014. Det forventet mindreforbrug i 2014 er på ca. 600.000 

kr. 

 

3) Der har været mindre aktivitet i Knallert og færdselslære. Baggrunden 

er, at der er kommet en forhøjet brugerbetaling for selve knallertkortet. 

Tendensen er landsdækkende.  

 

 

Videre proces 

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

domsskolens LokalMED på møde den 26. februar 2015. LokalMED ind-

drages løbende på møder i 2015 om udviklingen i ungdomsskolens budget 

og regnskab. 

 

Ungdomsskolechefen er ansvarlig for, at Børne- og Ungdomsforvaltningen 

og ungdomsskolens bestyrelse orienteres om udviklingen i ungdomsskolens 

budget og regnskab, og ungdomsskolechefen vil således orientere ung-
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domsskolebestyrelsen, hvis der sker væsentlige afvigelser i forholdet mel-

lem budget og aktivitet. Se uddybning af ungdomsskolens løbende økono-

mistyring i afsnit 3.2 Økonomistyring i bilag 1. 

 

 

5. Orientering om 10. klasse 
 

Borgerrepræsentationen godkendte den 22. januar 2015 Børne- og Ung-

domsudvalgets beslutning om at10. klasseområdet i København, undtaget 

special 10. klasse, skal organiseres under ungdomsskolen. Den ny organise-

ring gælder fra august 2015. Med denne indstilling gør ungdomsskolen 

status for processen 
 

Indstilling og beslutning 

 

 

 

 

 

Problemstilling 

Borgerrepræsentationen godkendte den 22. januar Børne- og Ungdomsud-

valgets beslutning om at hele 10. klasseområdet i København, undtaget 

special 10. klasse, skal organiseres under ungdomsskolen fra august 2015. 

Ændringen angår 10. klassemiljøerne på Kildevældskolen, Vesterbro Ny 

Skole og Kirsebærhavens Skole, idet 10. klasserne på Amager allerede er 

organiseret under ungdomsskolen. Herudover omfatter den nye opgave 

også samarbejde med forvaltningen omkring indgåelse af driftsoverens-

komster med erhvervsskoler om drift af 10. klasse. 

 

Udgangspunktet for beslutningen er et ønske om at styrke koordineringen 

af og kvaliteten i det samlede 10. klassetilbud.  

 

I København fortsætter ca. halvdelen af eleverne i 9. klasse efterfølgende i 

10. klasse. 

Samlet set forventes det, at cirka 600 unge i skoleåret 2015-2016 vil vælge 

10. klasse i kommunalt regi, og at cirka 600 unge vælger 10. klasse på er-

hvervsskolerne i form af nye 20/20-forløb, ny EUD10 og 10. HTX.   

 

Løsning 

Den samlede organisering af 10. klasseområdet iværksættes fra august 

2015.  

 

De kommunale 10. klassetilbud 

10. klasse i det kommende skoleår gennemføres ud fra den planlægning, 

der allerede har fundet sted. Den ny organisation udgør dermed rammen om 

planlægningen af skoleåret 2016-2017. Planlægningen begynder i august 

2015. 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Medarbejdere 

Ungdomsskolens ledelse har i januar og februar 2015 gennemført informa-

tionsmøder og individuelle samtaler med 10. klasselærerne på Kildevælds-

skolen, Kirsebærhavens Skole og Vesterbro Ny Skole. Det er aftalt mellem 

BUF og Københavns Lærerforening, at 10. klasselærerne skal have en reel 

valgmulighed mellem at følge med 10. klasseopgaven over i ungdomssko-

len eller blive i folkeskolen.  

 

Når første ansøgningsrunde til 10. klasse er afsluttet den 15. marts 2015 og 

den aktuelle søgning er kendt, kan ungdomsskolen gå i gang med at plan-

lægge bemandingen. Herefter vil de lærere, der har ønsket at følge med 

over ungdomsskolen modtage endelig besked om ansættelse.  

 

Erfaringsmæssigt sker der i perioden marts til august store ændringer i an-

tallet af elever, der ønsker at gå på de enkelte 10. klassecentre. Det betyder, 

at planlægningen sker på et usikkert grundlag, og at det kan blive nødven-

digt at justere fordelingen af lærerkræfter efter skoleårets start. 

 

Ledelse 

Ledelseskonstruktionen for 10. klasse er ikke afklaret, idet den indgår i 

direktionens arbejde med organisering og ledelse i hele ungdomsskolen.  

 

Fysiske rammer 

Det almene 10. klassetilbud fortsætter foreløbig på de skoler, hvor under-

visningen foregår i dag. Det indgik som et led i udvalgets beslutning den 

19. november 2014, at forvaltningen skal fremlægge en indstilling, så ud-

valget kan drøfte den fysiske placering af 10. klassetilbuddet på længere 

sigt, herunder muligheder, perspektiver mv. 

 

Dimensionering af 10. klasse i skoleåret 2015-2016 

Forvaltningen orienterede den 24. september 2014 Børne- og Ungdomsud-

valget om planlægningsgrundlaget for dimensionering af 10. klasse i skole-

året 2015-2016. 

 

Kapaciteten i de kommunale 10. klasser fremgår nedenfor, idet der en be-

tydelig overkapacitet forhold til det forventede antal elever. Som i tidligere 

år vil det i høj grad være elevernes ønsker, der er bestemmende for hvor 

mange klasser, der oprettes. 

 

Afdeling Kapacitet 

Vesterbro Ny skole inkl. Verdensklassen (visitation) 174 

Ø 10/Kildevældsskolen 130 

Valby 10/Kirsebærhavens skole inkl. Læserække 122 

Amager 10.: Jemtelandsgade inkl. 10. Praktik 98 

Amager 10.: Aktiv 10. (Fremad Valbys lokaler) 83 

Amager 10.: Peder Lykke Skolen 64 

 I alt 682 
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Boldklubben Fremad Valby har opsagt samarbejdsaftalen med ungdoms-

skolen pr. 1. august 2015, hvorfor ungdomsskolen søger at indgå en aftale 

om brug af idrætsfaciliteter med en anden boldklub. Lykkes det ikke at få 

en aftale i stand, vil de elever, der søger fodboldlinjen forsøges integreret i 

idrætslinjerne på Kirsebærhavens Skole og Kildevældsskolen. 

 

10. klasse på erhvervsskoler 

Med overtagelsen af det samlede 10. klasseområde får ungdomsskolen også 

ansvar for at medvirke i forvaltningens kontraktindgåelse med erhvervssko-

ler om indhold, organisering og økonomi i 10. klasseundervisningen i 

EUD-regi. Børne- og Ungdomsforvaltningen har tegnet kontrakter for det 

kommende skoleår med de 5 erhvervsskoler, der pt. varetager 10. klasseun-

dervisning. Ungdomsskolen tager fat på arbejdet med planlægning og kon-

trakter for skoleåret 2016/2017 til august 2015. Kapaciteten fordeler sig 

således: 

 

Type Kapacitet 

Gymnasialt forberedende på erhvervsskoler 208 

20/20 model på erhvervsskoler 192 

EUD10 på erhvervsskoler 168 

 I alt 568 

 

 

10. klasse i heltidsundervisningstilbud i ungdomsskolen 

Dele af ungdomsskolens heltidsundervisning fører frem mod 10. klasseprø-

ven. Den samlede kapacitet fordeler sig således: 

 

Afdeling Kapacitet 

Byhøjskolen 80 

Dagkursus + 10. Puls 60 

Ungdomsskolen i Hindegade 16 

 I alt 156 

 

Kvalitetsudvikling 

Forvaltningen har i indstillingen om, at kommunens 10. klasseundervisning 

samles i ungdomsskolen lagt vægt på at 

 

 at skabe ét centrum for styring og udvikling af det samlede 10. klassetil-

bud 

 at skabe øget fleksibilitet for unges valg og evt. omvalg af 10. klasse 

 at skabe ét samlet pædagogisk miljø for kompetenceudvikling af lærere i 

10. klasse 

 at udnytte synergieffekten mellem 10. klasse og ungdomsuddannelserne 

med fokus på at skabe bedre overgange til ungdomsuddannelse 

 

Udgangspunktet for beslutningen om at samle 10. klasseundervisningen 

under ungdomsskolen er med andre ord et ønske om at styrke koordinerin-

gen af og kvaliteten i det samlede 10. klassetilbud.  
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Styring og udvikling af det pædagogiske indhold i 10. klasse skal blandt 

andet foregå på grundlag af det kvalitetssikringssystem, som Børne- og 

Ungdomsforvaltningen er ved at udvikle. Systemet vil give mulighed for at 

vurdere effekten af de enkelte 10. klassetilbud på basis af elevernes prøve-

resultater, fremmøde, overgang til ungdomsuddannelse, trivsel og tilfreds-

hed. Dette vil suppleres af et stærkt fokus fra ungdomsskolens side på at 

udvikle et godt fundament for et fagligt miljø for lærerne på tværs af geo-

grafisk tilhørsforhold og kollegial sparring omkring fælles problemstillin-

ger og pædagogiske udfordringer. Begge dele indgår i det samlede udvik-

lingsarbejde på 10. klasseområdet, som skal sikre at flere elever får mere ud 

af deres 10. skoleår, samtidig med at 10. skoleår kommer tættere på ung-

domsuddannelserne. 

 

Styring 

I indstillingen til Børne- og Ungdomsudvalget den 19. november 2014 om 

organiseringen af 10. klasse fremgår at 

 

”Beslutningskompetencen vedr. udviklingen af 10. klassesystemet vil ligge 

uændret i Børne- og Ungdomsudvalget og Borgerrepræsentationen. Ung-

domsskolens leder vil have ansvaret for den daglige drift og parallelt med 

skolebestyrelserne for kommunens folkeskoler udarbejder ungdomsskolens 

bestyrelse principper for hele ungdomsskolens virke – herunder 10. klasse 

– indenfor de af BUU fastsatte rammer.” 

 

Økonomi 

Overflytning af 10. klasse til ungdomsskolen er udgiftsneutral. 

 

Finansieringen af de kommunale 10. klasser sker via taxameter, der inde-

holder udgifter til undervisning, administration og ledelse. Det samlede 

beløb pr. elev er knap kr. 40.000 år. 

 

10. klasseundervisning på erhvervsskolerne finansieres via kommunens 

samlede 10. klassebudget. Taxametret er for skoleåret 2015-2016 aftalt til 

at ligge mellem 50.000 kr. og 55.000 kr. afhængig af omfanget af værk-

stedsaktiviteter. Beløbet er inkl. lønninger, materialer, bygning og admini-

stration 

 

Videre proces 

Ledelse og administration af 10. klasse afventer direktionens beslutning og 

indgår i arbejdet med justeringen af ungdomsskolens virksomhedsplan. 

 

 

6. Kombineret Ungdomsuddannelse og sommerkurser for 

elever, der er betinget optaget på en erhvervsuddannelse 

 
Som led i erhvervsuddannelsesreformen har folketinget besluttet at etablere 

forsøg med udbud af sommerkurser for elever, der er betinget optaget på en 

erhvervsuddannelse. Samtidig er det besluttet, at der skal udbydes en ny 

kombineret ungdomsuddannelse til unge, som ikke har en realistisk mulig-
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hed for at gennemføre en erhvervs- eller gymnasial uddannelse. Ungdoms-

skolen indgår i etablering af begge former for uddannelstiltag og orienterer 

om status for arbejdet. 

 

Indstilling og beslutning 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 

 

 

Problemstilling 

Med målet om at få flere unge til at søge og gennemføre en erhvervsuddan-

nelse vedtog folketinget i juni 2014 erhvervsuddannelsesreformen Aftalen 

om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser.  

Som en del af reformen skal ansøgere til erhvervsuddannelserne, som ikke 

har en uddannelsesaftale, fremover have opnået mindst 2,0 i henholdsvis 

dansk og matematik ved 9. eller 10. klasseprøver. Elever, som ikke opfyl-

der dette krav, og som heller ikke består optagelsesprøven på erhvervssko-

len, vil som et forsøg blive tilbudt optagelse, som er betinget af, at de gen-

nemfører et sommerkursus og derefter består en optagelsesprøve.  

Forsøget med sommerkurser skal udbydes af 15 kommuner. Undervis-

ningsministeriet har derfor indkaldt ansøgninger fra kommuner, som ønsker 

at oprette sådanne sommerkurser for en toårig periode. Ungdomsskolen 

indgår i Københavns Kommunes ansøgning om oprettelse af sommerkur-

ser. 

En anden del af reformen er oprettelse af en ny kombineret ungdomsud-

dannelse. Bestyrelsen godkendte på mødet den 2. juni 2014 at ungdomssko-

len sammen med en række andre uddannelsesinstitutioner ansøger om at 

blive godkendt som udbyder af uddannelsen i området Hovedstaden og 

Bornholm. Denne ansøgning er nu blevet imødekommet. 

 

Løsning 

 

Sommerkurser 

Københavns Kommune har mange elever, der ikke opnår karakteren 2 i et 

eller flere af prøverne i niende klasse. Ligeledes er der også en del elever 

som søger optagelse på en erhvervsuddannelse, det vil sige elever, der er 

blevet vurderet ikke-uddannelsesparat, men søger at komme ind via en op-

tagelsesprøve. Kommunen ønsker at benytte alle muligheder for, at flere 

unge bliver optaget på en erhvervsuddannelse, og derfor har Børne- og 

Ungdomsforvaltningen ansøgt om at være udbyder af sommerkurser i sam-

arbejde med Københavns Tekniske Skole, TEC København, KVUC og 

Københavns Kommunes Ungdomsskole. 

 

Indholdet i kommunens ansøgning er i korte træk disse: 
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 Det er uvist, hvor stor en målgruppe sommerkurserne vil have i Køben-

havn. De mange snævre deadlines i sommerferien, samt det faktum, at 

den unge selv skal være aktivt opsøgende i processen gør processen 

sårbar og medvirker til at gøre det potentielle deltagerantal usikkert. På 

baggrund af ovenstående vil man oprette kurset ved minimum 20 elever 

og maksimalt optage 100 elever.  

 

 Sommerkurserne ligger i sommerferieperioden og vil så vidt muligt 

lægges på en sådan måde, at de elever, der består prøven vil have mu-

lighed for at være med fra starten af Grundforløb 1 på erhvervsskolerne 

i starten af august måned. Om dette kan lade sig gøre afhænger af Un-

dervisningsministeriet, som er ansvarlig for at rette de prøver, som ele-

verne aflægger i forlængelse af kurset.    

 

 Kurserne har en varighed af 2-3 uger og indeholder undervisning i 

dansk og matematik. Der opereres med 8 hold med 12 elever på hver. 

 

 Kurserne afvikles alle på den samme institution, TEC, som er centralt 

beliggende. Med denne organisering vil der være volumen nok til at 

sikre et dynamisk lærings-og ungemiljø.  

 

 Kurserne tilrettelægges og afvikles af en lærergruppe med udstrakt erfa-

ring i undervisning af målgruppen.  Underviserteamet består af undervi-

sere fra ungdomsskolens heltidsundervisning, fra KTS, TEC og KVUC. 

Desuden indgår en socialpædagog i teamet, der fungerer som den sam-

lende figur for skabelsen af de sociale rammer, og bl.a. følger op på 

elevernes eventuelle fravær.  

 

Undervisningsministeriet har 3. marts 2015 godkendt ansøgningen. 

 

Kombineret ungdomsuddannelse 

Kombineret ungdomsuddannelse er en kompetencegivende ungdomsud-

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

gennemføre en erhvervs- eller gymnasial uddannelse. Målet er at skabe 

grundlag for, at eleverne efterfølgende kan få beskæftigelse i et lo-

kalt/regionalt arbejdsmarked inden for et nærmere bestemt jobområde (er-

hvervstema).  Uddannelsen kan tillige forberede eleverne til fortsat uddan-

nelse.   

 

Uddannelsen varer maksimalt to år og består af fire dele af 20 ugers varig-

hed, og der er mulighed for påstigning og afstigning undervejs.  

 

Overordnet består uddannelsen af tre former for uddannelseselementer: 

Værkstedsbaseret undervisning, som udvikles specifikt til uddannelsen, 

kompetencegivende undervisning i almene fag og erhvervstræning i virk-

somheder, organisationer el.lign. Klasse- og holdfællesskab er et bærende 

element. Indholdet i alle dele af uddannelsen tones mod et erhvervstema, 
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også indholdet i de almene fag. En mere uddybet beskrivelse af uddannel-

sen kan findes i indstilling til ungdomsskolens bestyrelse på mødet 3.12. 

2014. 

 

Institutionssamarbejdet i området Hovedstaden Bornholm tilbyder uddan-

nelse indenfor følgende erhvervstemaer: 

 

 Børn, unge og ældre 

 Mad og sundhed 

 Genbrug, byg, bolig, design og innovation 

 Service, turisme, kultur og fritid 

 

Institutionssamarbejdet har i alt 346 pladser pr. år. Af disse vil ungdoms-

skolen fungere som værtsskole for 30 elever årligt fordelt på to årlige optag 

(august og januar) indenfor erhvervstemaet Service, turisme, kultur og fri-

tid. Herudover vil ungdomsskolens primære opgave i institutionssamarbej-

det være undervisning i almene fag. Omfanget af dette er endnu ikke kendt. 

 

Udover ungdomsskolen fungerer 5 produktionsskoler og Københavns VUC 

som værtsskoler i samarbejdet. Det er værtsskolerne, der er primus motor i 

det pågående store udviklingsarbejde med at tilrettelægge uddannelsen 

frem mod august 2015. En del af dette arbejde består i at dialog med Ung-

dommens Uddannelsesvejledninger i Hovedstadsområdet og Bornholm, 

idet at det er dem, der skal visitere elever til uddannelsen. 

 

Økonomi 

Sommerkurser: 

Undervisningsministeriet yder et tilskud på 5.600 kr. for hver sommerkur-

susplads, som kommunen tildeles ved godkendelse af ansøgningen.  

 

Kombineret ungdomsuddannelse: 

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

tovholderinstitutionen. Beløbet er et enhedstaxameter og finansierer køb af 

uddannelse og administration ekskl. SU, vidtgående specialundervisning, 

vejledning og transport. Beløbet udbetales efter optalte gennemførte ud-

dannelsesuger/-dage. Evt. ophør modregnes i taxameteret. 

 

 

7. Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter 
 

Under dette punkt har bestyrelsens elevrepræsentanter mulighed for at tage 

forskellige emner op. 

 

Indstilling og beslutning 

 

 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen drøfter de punkter, som elevrepræsentanterne præsente-

rer for bestyrelsen. 

 



 

 

Side 18 af 20 
 

 

 

I bestyrelsens vedtægt er det fastsat, at ungdomsskolens elever har to plad-

ser i ungdomsskolens bestyrelse. For at sikre elevrepræsentanterne mulig-

hed for at bringe problemstillinger op til drøftelse i bestyrelsen, har ung-

domsskolen etableret dette faste punkt på dagsordenen. Der kan ikke træf-

fes beslutninger omkring sager, der bliver taget op under dette punkt, men 

de kan eventuelt sættes på dagsordenen som beslutningspunkt på et senere 

møde. 

 

Informationsdag for elevrådsmedlemmer 

Elevrepræsentanterne i bestyrelsen deltager begge i Ungepanelet, som er et 

fritidshold, der samler elever, der ønsker at lære nyt om demokrati og med-

borgerskab. 

 

Ungepanelet har søsat et projekt, der skal øge folkeskoleelevers bevidsthed 

om mulighederne i ungdomsskolens fritidsundervisning. Projektet omhand-

ler en informationsdag for medlemmer af elevrådene i de københavnske 

folkeskoler. På selve dagen vil Ungepanelet, og dermed også elevrepræsen-

tanterne i bestyrelsen, præsentere en række af ungdomsskolens tilbud for 

elevrådsmedlemmerne, så de efterfølgende kan formidle ungdomsskolens 

tilbud lokalt på skolerne. Ungepanelet har taget fat på planlægningen, og 

elevrepræsentanterne i bestyrelsen vil præsentere en præcis plan for projek-

tet på bestyrelsesmødet i maj 2015. 

 

8. Meddelelser og orientering 

Indstilling og beslutning 

 

 

 

Sygefravær 

Det samlede sygefravær i ungdomsskolen er i 2014 opgjort til gennemsnit-

ligt 11,0 dage pr. medarbejder. I 2013 var det gennemsnitlige sygefravær 

11,8 dage pr. fuldtidsansat medarbejder. Det korte sygefravær har i perio-

den ligget stabilt på under 5 dage pr. medarbejder, mens det lange sygefra-

vær har været højere og er faldet i løbet af perioden. Der ses en sammen-

hæng mellem de afskedigelser af medarbejdere, som ungdomsskolen gen-

nemførte i 2014 og sygefravær. 

 

Til sammenligning er det samlede sygefravær i Børne- og Ungdomsfor-

valtningen i 2014 opgjort til gennemsnitligt 13,2 dage pr. fuldtidsansat 

medarbejder mod 13,6 dage i 2013. 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

2. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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Vårsalong 2015 

Solen, månen, toget og tiden gør det – bevæger sig. Det gør også udtrykket 

i de 350 værker, som gæster til Ungdommens Vårsalong 2015 kan opleve i 

slutningen af marts, når ungdomsskolen slår dørene op til Danmarks største 

censurerede kunstudstilling for unge.  

 

Mere end 700 værker fra Danmark, Sverige og Færøerne er blevet indleve-

ret til censurering. Alle værker er fortolkninger af årets tema – Det bevæger 

sig – og en professionel jury har udvalgt de værker, der skal udstilles. Ud-

stillingen kan besøges af alle interesserede i rådhushallen på Københavns 

Rådhus fra den 26. marts til den 11. april 2015. Der holdes fernisering den 

25. marts, og bestyrelsens medlemmer vil modtage en invitation med po-

sten. 

 

Nuart 2015 

NUART er ungdomsskolens store showforløb, der hvert år sætter en stor 

forestilling op i professionelle rammer. I år gælder det forestillingen En 

begivenhed, der handler om en tragisk begivenhed og de følger, den får for 

relationerne mellem mennesker, medier og samfund. For hvad sker der med 

følelserne, familierne og venskaberne, når noget uigenkaldeligt sker? 

 

NUART samler hvert år elever fra ungdomsskolens fritidsundervisning i et 

show-forløb. Her øver band, dansere og skuespillere i separate sessioner, 

der til sidst samles i en stor forestilling.  

 

NUART: En begivenhed kan opleves i Kulturhuset på Rentemestervej fra 

den 21. til den 24. marts. Billetter kan købes på enkeltbillet.dk. 

 

Besøg af Arbejdstilsynet og systematisk arbejde med APV 

Dagkursus har fået tildelt en grøn smiley af Arbejdstilsynet. En grøn smiley 

gives til virksomheder, hvor det vurderes at arbejdsmiljøet er i orden. Vur-

deringen kan ses på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gæl-

der i fem år, hvis der ikke gives påbud eller lignende i mellemtiden. 

 

Ungdomsskolen Nord har efter uanmeldt besøg fået et påbud fra Arbejdstil-

synet på grund af manglende gældende arbejdspladsvurdering (APV). Af-

delingen er nu pålagt at udarbejde en APV inden 15. maj.  

 

LokalMED har på møde i januar 2015 besluttet, at alle afdelinger fremover 

skal udarbejde APV i forlængelse af trivselsundersøgelserne, der gennem-

føres hvert andet år. Herefter skal handlingsplanerne tilgå LokalMED. På 

den måde sikres det, at alle afdelinger får gennemført den tilbagevendende 

lovpligtige vurdering af arbejdsmiljøet. 

 

Møde i bestyrelsen for European association for Second Chance 

Schools 

E2C-Europe (European Association for Cities, Institutions and Second 

Chance schools) holder bestyrelsesmøde den 23. marts 2015. Bestyrelsen 

består af medlemmer fra Matosinhos i Portugal, Norrköping i Sverige, Mö-
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chengladbach i Tyskland, Chambery i Frankrig, Gijon i Spanien, Budapest 

i Ungarn og København. Formand for bestyrelsen er Guilherme Pinto , der er 

borgmester i Matosinhos, og ungdomsskolens bestyrelsesformand Jan An-

dreasen er kasserer. 

 

På dagsorden er blandt andet, hvordan foreningen fastholder Second Chan-

ce på den politiske dagsorden på lokalt, nationalt og europæisk plan. Her-

udover drøftes planer for kommende ungeudvekslinger og videndeling i 

lærergruppen på tværs af Europa. 

 

Sommeruni 2015 

Lærere i ungdomsskolens heltidsundervisning og 10. klasse har fra i år fået 

mulighed for at deltage i Børne- og Ungdomsforvaltningens efteruddannel-

sesindsats i Sommer-uni. Indholdet fokuserer på to områder: Læ-

ringsmålstyret undervisning og teamsamarbejde om læringsmål. Det gen-

nemgående tema for ungdomsskolens lærere omhandler de nye nationale 

fælles mål for 10. klasse, som blandt andet indebærer, at der kommer større 

fokus på overgangen til ungdomsuddannelserne. Sommeruni gennemføres 

over tre dage, hvoraf en dag er en lokal dag, hvor skolerne selv tilrettelæg-

ger indholdet inden for de to overordnede temaer. 

 

 

9. Evt.  
 

 

 

 

 

 

 
   Jan Andreasen, 

   Bestyrelsesformand 

 

/ Kim Brynaa 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2015.0-0. Møde den 18.05.2015. Dagsordenspunkt 3 
 
Forslag til Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed (virksom-
hedsplan) og justering i ungdomsskolens organisatoriske opbygning 
 
Et forslag til en revideret virksomhedsplan blev drøftet på bestyrelsesmødet den 26. 
marts 2014. Arbejdet med virksomhedsplanen blev efterfølgende sat i bero, da forvalt-
ningen ville afvente dels anbefalingerne i forvaltningens analyse af ungdomsskolen, og 
dels beslutningen om den fremtidige organisering af 10. klasse. 
 
 
INDSTILLING 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen drøfter forslag til revideret Plan for Københavns Kommunes Ung-

domsskolevirksomhed. 

 
 
PROBLEMSTILLING 
 
I følge Lov om ungdomsskoler (LBK nr. 375 af 04/04/2014) skal Borgerrepræsentatio-
nen fastsætte en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed og udarbejde en ved-
tægt, der fastsætter de nærmere regler for ungdomsskolebestyrelsens opgaver og sam-
mensætning. Som følge af lovændringer i Lov om Ungdomsskoler er det nødvendigt at 
revidere Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed (virksomheds-
plan), august 2007. Planen er en rammebestemmelse, som fastsætter kommunens ung-
domsskoleordning.  
 
 
LØSNING 
 
De vigtigste ændringer i lovgivningen er  
 
1) at ungdomsskolen og folkeskolerne skal indgå i forpligtende samarbejder 

 
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 sammensætning 
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Ad1) Forpligtende samarbejde mellem folkeskolerne og ungdomsskolen 
Folkeskolereformen og ændringer i ungdomsskoleloven lægger op til en styrkelse af 
samarbejdet mellem folkeskolen og ungdomsskolen. Ungdomsskolen skal indgå i sam-
arbejder, herunder i form af partnerskaber med folkeskolerne, der kan bidrage til opfyl-
delsen af såvel ungdomsskolens som folkeskolens formål og mål for fag og obligatori-
ske emner jf. ungdomsskolelovens § 2 stk. 3. Bestemmelsen modsvarer bestemmelsen i 
folkeskoleloven, hvorved folkeskolen forpligtes til at søge samarbejde med blandt andre 
ungdomsskolen. Mål og rammer for samarbejdet mellem ungdomsskolen og folkeskolen 
skal indgå i kommunens plan for ungdomsskolevirksomhed, som også danner grundlag 
for ungdomsskolebestyrelsens fastlæggelse af ungdomsskolens indhold og omfang, jf. 
ungdomsskolelovens § 4. 
 
Ungdomsskolen foreslår, at samarbejdet mellem ungdomsskolen og folkeskolerne kan 
omfatte alle de tilbud, som ungdomsskolen efter ungdomsskolelovens § 3 skal eller kan 
omfatte. Der er tale om tilbud, der henvender sig generelt til eleverne i folkeskolen, og 
tilbud der henvender sig til mere specifikke elevgrupper. Mål og rammer for samarbej-
det er indskrevet i forslaget til en ny virksomhedsplan. 
 
Jf. ungdomsskolelovens § 4 og 8 § stk. 1 er det dog ungdomsskolens leder, der beslutter, 
med hvilke folkeskoler og under hvilke nærmere omstændigheder ungdomsskolen skal 
indgå samarbejder eller partnerskaber med folkeskolerne. Denne beslutning træffes un-
der hensyn til ungdomsskolelederens administrative og pædagogiske ansvar for ung-
domsskolens virksomhed jf. ungdomsskolelovens § 10 stk. 2.  
 
Ad 2) Undervisning i folkeskolens fag samt valgfag på 7.-10. klassetrin 
Med folkeskolereformen og ændring i ungdomsskoleloven kan ungdomsskolen udbyde 
undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner samt valgfag til elever på 7.-10. 
klassetrin. Endvidere åbnes mulighed for, at elever – efter tilladelse fra folkeskolens 
leder – kan opfylde sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i fag inden for 
folkeskolens fagrække i ungdomsskolen. Bestemmelsen vil kunne anvendes i forhold til 
kortere eller længerevarende forløb inden for et eller flere fag eller stofområde for en-
kelte elever. Bestemmelsen er indskrevet i forslaget til en ny virksomhedsplan. 
 
Ad 3) Fælles ledelse og fælles bestyrelse for folkeskole og ungdomsskole 
Som led i regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler kan Borgerrepræ-
sentationen beslutte at etablere fælles ledelse og fælles bestyrelse for folkeskoler og 
ungdomsskoler. Børne- og ungdomsforvaltningen har aktuelt ingen planer om dette. 
 
Ad 4) Mulighed for ændring i ungdomsskolebestyrelsens sammensætning 
Ungdomsskolens bestyrelse skal fremover bestå af syv medlemmer eller flere. Hermed 
bortfalder den øvre grænse for antallet af medlemmer. Hensigten er at give kommuner-
ne større frihed til at træffe beslutning om antallet af medlemmer efter lokale ønsker og 
behov. Det er fortsat Borgerrepræsentationen, der fastsætter medlemstallet og den nær-
mere sammensætning i vedtægten for bestyrelsen.  
 
Som noget nyt er lovkravet om, at Borgerrepræsentationen skal være repræsenteret i 
bestyrelsen bortfaldet. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede imidlertid på mødet den 
25. september 2013 at anbefale over for Borgerrepræsentationen, at der ikke ændres ved 
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den politiske repræsentation. Ungdomsskolen foreslår, at den hidtidige sammensætning 
af bestyrelsen videreføres. 
 
Styrelse 
Borgerrepræsentationen fastsætter de overordnede økonomiske og organisatoriske 
rammer og regulerer virksomheden gennem de årlige budgetvedtagelser. Børne- og 
Ungdomsudvalget varetager den overordnede forvaltning af ungdomsskolen. Efter ung-
domsskoleloven udarbejder bestyrelsen budget for ungdomsskolevirksomheden inden 
for den tildelte beløbsramme og fastlægger på denne baggrund ungdomsskolens indhold 
og omfang.  
 
I forbindelse med revisionen af planen tydeliggøres ledelsesreferencerne, som anbefalet 
i Børne- og Ungdomsforvaltningens analyse af ungdomsskolen (januar 2015). Samtidig 
præciserer planen styringsgrundlaget for ungdomsskolen. Børne- og Ungdomsudvalget 
har kompetence til at varetage den overordnede forvaltning af ungdomsskolen, mens 
ungdomsskolens bestyrelse udarbejder principper for ungdomsskolens virke og udmøn-
ter ungdomsskolens budget indenfor de rammer, som Børne- og Ungdomsudvalget har 
fastsat.  
 
Ændringer i ungdomsskolens organisatoriske opbygning 
Ungdomsskolen er organisatorisk bygget op som én skole med en bestyrelse, en ledelse 
og decentral opgavevaretagelse. Ungdomsskolens opgaver er en integreret del af for-
valtningens ungdomsområde og indgår i områdets prioriteringer og indsatsområder. 
Ungdomsskolen indgår – i lighed med skolerne i Københavns Kommune – i Børne- og 
Ungdomsforvaltningens styringsmodel ”dialogbaseret ledelse” med tilhørende resultat-
aftale og kvalitets- og supportsamtaler. 
 
Borgerrepræsentationen har den 22. januar 2015 godkendt Børne- og Ungdomsudval-
gets beslutning om, at 10. klasse i København overføres organisatorisk til ungdomssko-
len pr. 1. august 2015. Beslutningen medfører behov for justering af ungdomsskolens 
struktur.  
 
I forbindelse med revision af planen foretages en tydeliggørelse af ledelsesreferencerne, 
som anbefalet i Børne- og Ungdomsforvaltningens analyse af ungdomsskolen (januar 
2015). Der skal ske en tydeliggøre ledelsesreferencerne, og der skal ske en effektivise-
ring gennem samling af ledelsesmæssige og administrative funktioner.  
 
Den ændrede organisatoriske opbygning afspejler ungdomsskolens hovedaktivitetsom-
råder: 
 
 Almen undervisning 

Ungdomsskolens almene undervisning følger Børne- og Ungdomsforvaltningens 
geografiske områdeinddeling. Tilbuddene skal støtte op om og indbefattes i et for-
pligtende samarbejde med folkeskolen. 

 
 Heltidsundervisning 

Heltidsundervisningen organiseres fleksibelt efter opgaver og forskydninger i mål-
grupperne og indgår i realiseringen af ungeområdets strategiske målsætninger. 
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 10. klasse 

10. klasseområdet organiseres i tæt samarbejde med folkeskolerne, UU-København, 
heltidsundervisningen og ungdomsuddannelserne. 

 
Ansvar for koordinering, ressourcestyring og personaleudnyttelse centraliseres i de tre 
hovedområder samtidig med, at de decentrale led skal fokusere mere på pædagogisk 
ledelse. 
 
Ungdomsskolens organisatoriske opbygning, august 2015: 

 
 
Lederstillinger 
Efter ungdomsskoleloven skal Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirk-
somhed indeholde bestemmelser om lederstillingernes art og antal. 
 
Ungdomsskolechefen har ansvaret for den pædagogiske og administrative ledelse og er 
ansvarlig for ungdomsskolens samlede virksomhed overfor Borgerrepræsentationen, 
Børne- og Ungdomsudvalget og ungdomsskolebestyrelsen.  
 
De nuværende tre stillinger som centerleder omdannes til stillinger som områdeleder for 
henholdsvis almen undervisning, heltidsundervisning og 10. klasse. Områdelederne 
varetager under ansvar over for ungdomsskolechefen opgaver med personale, ressource-
styring og kvalitetsudvikling. Områdelederne kan tillige varetage driftsopgaver i de un-
derliggende tilknyttede afdelinger. En af områdelederne tillægges souscheffunktion og 
varetager tværgående udviklingsopgaver.  
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De nuværende fire stillinger som afdelingsleder videreføres uændret antalsmæssigt. Af-
delingslederne varetager under ansvar overfor områdelederne opgaver med personale og 
pædagogisk ledelse af de tildelte undervisningsområder. Der kan ske ændringer i stil-
lingsindholdet, fx i form af at afdelingslederen bliver tillagt undervisningsforpligtelse. 
Endvidere kan afdelingsledere i ungdomsskolen ansættes efter gældende overenskomst 
inden for den af Borgerrepræsentationen fastsatte beløbsramme til ungdomsskolevirk-
somhed.  
 
En stilling som administrationsleder formaliseres med den ny virksomhedsplan. Admi-
nistrationslederen varetager ledelse af administrative medarbejdere under ansvar over 
for ungdomsskolechefen. 
 
Ledelsesstrukturen og lederstillingernes antal tilpasses fleksibelt ungdomsskolens opga-
veportefølje. 
 
 
VIDERE PROCES 
 
Efter behandlingen i ungdomsskolebestyrelsen af forslaget til ny plan for Københavns 
Kommunes Ungdomsskolevirksomhed og vedtægt for ungdomsskolens bestyrelse ind-
stilles planen til Børne- og Ungdomsudvalget med anbefaling om, at den indstilles til 
godkendelse i Borgerrepræsentationen. 
 
 
BILAG 
 
Forslag til Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed og vedtægt for 
ungdomsskolens bestyrelse til ikrafttræden august 2015 
 
Ungdomsskolens organisationsdiagram, august 2015 
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Efter Lov om ungdomsskoler (LBK nr. 375 af 04/04/2014) skal Borger-
repræsentationen fastsætte en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed og 
udarbejde en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler for ungdomsskolebesty-
relsens opgaver og sammensætning. Nærværende plan erstatter Plan for Køben-
havns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed af 1. august 2007. 
 
 
1. Ungdomsskolens målgruppe 
 
Borgerrepræsentationen skal sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ung-
domsskolevirksomhed. Tilbuddet skal efter lovgivningen stå åbent for unge mellem 
14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister, jf. ungdomsskolelovens § 2. 
Borgerrepræsentationen kan efter lovgivningen beslutte, at unge under 14 år og 
over 18 år kan optages i ungdomsskolen.  
 
Med denne plan viderefører Borgerrepræsentationen de hidtidige bestemmelser om, 
at ungdomsskolens generelle aldersgrænser er fra 13 til 18 år. Den nedre alders-
grænse omfatter elever på 7. klassetrin. Den øvre aldersgrænse i heltidsundervis-
ningen er op til 21 år. Planen viderefører bestemmelsen om, at ungdomsskolen kan 
etablere ungdomsskoleundervisning for de 10-12 årige på Østerbro. 
 
 
2. Ungdomsskoletilbuddet  
 
Ungdomsskoletilbuddet skal efter ungdomsskoleloven omfatte 
 
1) almen undervisning  
2) prøveforberedende undervisning 
3) specialundervisning  
4) undervisning særlig tilrettelagt for indvandrere i dansk sprog og danske sam-

fundsforhold  
 
Ungdomsskoletilbuddet kan efter ungdomsskoleloven endvidere omfatte 
 
1) undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel 
2) heltidsundervisning 
3) andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan 

indgå i kommunens samlede ungdomspolitik 
4) danskuddannelse for nyankomne udlændinge mellem 18 og 25 år 
5) undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner samt valgfag på 7.-10. 

klassetrin 
 
Bortset fra undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem 18 og 25 
år har ungdomsskolen alle de tilbud, som loven giver mulighed for.  
 
Borgerrepræsentationen kan endvidere beslutte, at ungdomsskoletilbuddet skal 
omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed. 
 
Ungdomsskolens virksomhed er opdelt i tre hovedområder: 
 
Almen undervisning 
Almen undervisning er tilbud til målgruppen om fritids- og undervisningsaktiviteter i 
fag og emner, som er i overensstemmelse med ungdomsskolens formål. 
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Heltidsundervisning 
Heltidsundervisning er for elever, der ikke trives i folkeskolens ældste klasser og 
unge, som ikke har de nødvendige faglige, personlige og sociale kompetencer til at 
påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Heltidsundervisningen er led i 
Københavns Kommunes indsats for at nå målsætningen om, at 95 procent af en 
ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse Heltidsundervisningen 
skal stå mål med undervisningen på folkeskolens 8.-10. klassetrin. Heltidsundervis-
ning rettet mod ikke-undervisningspligtige elever organiseres som enkeltfagsunder-
visning med henblik på, at eleverne kan gå til prøve i folkeskolens obligatoriske fag. 
 
10. klasse 
10. klasse organiseres i ungdomsskolen efter folkeskoleloven (LBK nr. 665 af 
20/06/2014 § 22, stk. 7). Undervisningen i 10. klasse er et undervisningstilbud til 
unge, som efter grundskolen har brug for yderligere faglig opkvalificering og afkla-
ring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. 
 
 
3. Mål og rammer for samarbejde med folkeskolen 
 
Ungdomsskolen indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med folke-
skolerne, der kan bidrage til opfyldelsen af såvel ungdomsskolens som folkeskolens 
formål og mål for fag og obligatoriske emner.  
 
Mål og rammer for samarbejdet defineres ved, at samarbejdet mellem ungdoms-
skolen og folkeskolerne kan bestå i alle de tilbud, som ungdomsskolen efter ung-
domsskoleloven skal eller kan omfatte. Der er tale om tilbud, der henvender sig 
generelt til eleverne i folkeskolen og tilbud, der henvender sig til mere specifikke 
elevgrupper.  
 
Med folkeskolereformen og ændringer i ungdomsskoleloven kan ungdomsskolen 
udbyde undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner samt valgfag til ele-
ver på 7.-10. klassetrin. Folkeskolereformen åbner mulighed for, at elever – efter 
tilladelse fra folkeskolens leder – kan opfylde sin undervisningspligt ved at deltage i 
undervisning i fag inden for folkeskolens fagrække i ungdomsskolen. Bestemmelsen 
vil kunne anvendes i forhold til kortere eller længerevarende forløb inden for et eller 
flere fag eller stofområde for enkelte elever. 
 
Inden for de af Borgerrepræsentationen fastsatte rammer og de af ungdomsskole-
bestyrelsens fastsatte principper er det ungdomsskolens leder, der beslutter, med 
hvilke folkeskoler og under hvilke nærmere omstændigheder ungdomsskolen skal 
indgå samarbejder eller partnerskaber med folkeskolerne. Dette af hensyn til ung-
domsskolelederens administrative og pædagogiske ansvar for ungdomsskolens 
virksomhed jf. ungdomsskolelovens § 10 stk. 2. 
 
 
4. Styrelse 
 
Borgerrepræsentationen fastsætter de overordnede økonomiske og organisatoriske 
rammer og regulerer virksomheden gennem de årlige budgetvedtagelser. Efter 
ungdomsskoleloven udarbejder bestyrelsen budget for ungdomsskolevirksomheden 
inden for den tildelte beløbsramme og fastlægger på denne baggrund ungdomssko-
lens indhold og omfang. 
 
Med virksomhedsplanen præciseres styringsgrundlaget for ungdomsskolen. Børne- 
og Ungdomsudvalget har kompetence til at varetage den overordnede forvaltning af 
ungdomsskolen, mens ungdomsskolens bestyrelse udarbejder principper for ung-
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domsskolens virke og udmønter ungdomsskolens budget indenfor de rammer, som 
Børne- og Ungdomsudvalget har fastsat. 
 
 
5. Organisatorisk opbygning 
 
Ungdomsskolen er organisatorisk bygget op som én skole med en bestyrelse, en 
ledelse og decentral opgavevaretagelse. Ungdomsskolens opgaver er en integreret 
del af forvaltningens Ungeområde og indgår i områdets prioriteringer og indsatsom-
råder. Ungdomsskolen indgår – i lighed med de andre skoler i Københavns Kommu-
ne – i Børne- og Ungdomsforvaltningens styringsmodel ”dialogbaseret ledelse” med 
tilhørende resultataftale og kvalitets- og supportsamtaler. 
  
I forbindelse med revision af planen foretages en tydeliggørelse af ledelsesreferen-
cerne, som anbefalet i Børne- og Ungdomsforvaltningens analyse af ungdomsskolen 
(januar 2015). 
 
Den organisatoriske opbygning afspejler ungdomsskolens hovedaktivitetsområder: 
 
1) Ungdomsskolens almene undervisning følger Børne- og Ungdomsforvaltningens 

geografiske områdeinddeling. Tilbuddene skal støtte op om og indbefattes i et 
forpligtende samarbejde med folkeskolen. 
 

2) Heltidsundervisningen organiseres fleksibelt efter opgaver og forskydninger i 
målgrupperne og indgår i realiseringen af ungeområdets strategiske målsæt-
ninger. 

 
3) Organisering af 10. klasserne, herunder beskrivelse af mål, succeskriterier og 

samspillet med såvel folkeskolerne, UU-København, heltidsundervisningen og 
ungdomsuddannelserne. 

 
Ungdomsskolens organisatoriske opbygning, august 2015: 

 

 

 



 

5 
 

Efter ungdomsskoleloven skal Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirk-
somhed indeholde bestemmelser om lederstillingernes art og antal. 
 
Ungdomsskolechefen har ansvaret for den pædagogiske og administrative ledelse 
og er ansvarlig for ungdomsskolens samlede virksomhed overfor Borgerrepræsen-
tationen, Børne- og Ungdomsudvalget og ungdomsskolebestyrelsen.  
 
De nuværende tre stillinger som centerleder omdannes til stillinger som områdele-
der for henholdsvis almen undervisning, heltidsundervisning og 10. klasse. Områ-
delederne varetager under ansvar over for ungdomsskolechefen opgaver med per-
sonale, ressourcestyring og kvalitetsudvikling. Områdelederne kan tillige varetage 
driftsopgaver i de underliggende tilknyttede afdelinger. En af områdelederne tillæg-
ges souscheffunktion og varetager desuden tværgående udviklingsopgaver.  
 
De nuværende fem stillinger som afdelingsleder videreføres numerisk uændret. 
Afdelingslederne varetager under ansvar overfor områdelederne opgaver med per-
sonale og pædagogisk ledelse af de tildelte undervisningsområder. Der kan ske 
ændringer i stillingsindholdet, fx i form af at afdelingslederen bliver tillagt undervis-
ningsforpligtelse. Endvidere kan afdelingsledere i ungdomsskolen ansættes efter 
gældende overenskomst inden for den af Borgerrepræsentationen fastsatte beløbs-
ramme til ungdomsskolevirksomhed.  
 
En stilling som administrationsleder formaliseres med den ny virksomhedsplan. 
Administrationslederen varetager ledelse af administrative medarbejdere under 
ansvar over for ungdomsskolechefen. 
 
Ledelsesstrukturen og lederstillingernes antal tilpasses fleksibelt ungdomsskolens 
opgaveportefølje. 
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Vedtægt for ungdomsskolens bestyrelse 
 
Efter ungdomsskoleloven udarbejder Borgerrepræsentationen en vedtægt, der fast-
sætter de nærmere regler for ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og opga-
ver. 
 
§ 1.  Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning  
 
Stk. 1. Efter ungdomsskoleloven oprettes ved ungdomsskolen en bestyrelse, der 
består af 7 medlemmer eller flere. Borgerrepræsentationen fastsætter medlemstal-
let og den nærmere sammensætning. Der er ikke lovkrav om politisk repræsentati-
on i ungdomsskolens bestyrelse. Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 25. 
september 2013 besluttet at anbefale over for Borgerrepræsentationen, at der ikke 
ændres i den hidtidige repræsentation. 
 
Stk. 2. Ved Københavns kommunes Ungdomsskole oprettes en bestyrelse bestående 
af følgende medlemmer: 
 
1) 3 medlemmer valgt af og blandt Borgerrepræsentationens medlemmer 
2) 2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbej-

det, herunder arbejdsmarkedets parter 
3) 2 repræsentanter for medarbejderne ved ungdomsskolen  
4) 2 repræsentanter for eleverne  
 
Som hidtil kan en repræsentant for Folkeoplysningsudvalget i Københavns Kommune 
samt en repræsentant fra Børne- og Ungdomsforvaltningen tilforordnes bestyrelsen. 
 
Stk. 3. Bestyrelsen kan tillade at andre deltager i møderne, fx medlemmer af lokal-
råd, repræsentanter for 10. klasser og Ungdommens Uddannelsesvejledning, uden 
stemmeret, når behandlingen af særlige spørgsmål gør dette naturligt.  
 
Stk. 4. Ungdomsskolechefen varetager sekretariatsfunktionen og deltager i bestyrel-
sens møder uden stemmeret. 
  
 
§ 2.  Afholdelse af valg 
 
Stk. 1. Der foretages valg af de af Borgerrepræsentationen valgte medlemmer. jf. § 
1, stk. 2, nr. 1 snarest muligt efter hvert kommunalvalg. 
 
Stk. 2. Ungdomsskolechefen udpeger efter indstilling repræsentanterne for organi-
sationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, jf. § 1, stk. 2, nr. 2.  Ud-
pegningen foretages snarest muligt efter hvert kommunalvalg.  
 
Stk. 3. Ungdomsskolechefen forestår valget af repræsentanterne for medarbejder-
ne, jf. § 1, stk. 2, nr. 3. Medarbejderrepræsentanterne vælges for to år af gangen. 
 
Stk. 4. Elevrepræsentanterne vælges af elevrådet / elevforsamlingen ved skoleårets 
begyndelse for et skoleår ad gangen. 
 
 
§ 3.  Bestyrelsens opgaver 
 
Stk. 1. Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og ram-
mer, som Borgerrepræsentationen og Børne- og Ungdomsudvalget fastsætter, her-
under planen for kommunens ungdomsskolevirksomhed. 
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Stk. 2. Inden for de fastsatte rammer for ungdomsskolevirksomheden har ung-
domsskolens bestyrelse kompetence til at fastlægge de overordnede principper for 
ungdomsskolens virksomhed og udmønte skolens budget. 
 
Stk. 3. Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til Borgerrepræsentationen om 
ansættelse og afskedigelse af ungdomsskolechefen. 
 
Stk. 4.  Bestyrelsen har kompetencen til at ansætte og afskedige ledere, lærere og 
andre pædagogiske medarbejdere. Bestyrelsen har uddelegeret denne kompetence 
til ungdomsskolens ledelse. 
 
Stk. 5. Bestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Børne- og ungdomsud-
valget om alle spørgsmål, der vedrører ungdomsskolen. Bestyrelsen skal afgive 
udtalelse om alle spørgsmål, som Borgerrepræsentationen og Børne- og ungdoms-
udvalget forelægger den. 
 
 
§ 4.  Arbejdsgang   
 
Stk. 1.  Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand blandt medlemmerne 
valgt af og blandt Borgerrepræsentationens medlemmer.  
 
Stk. 2. Alle bestyrelsens medlemmer har stemmeret. Eleverne må dog ikke over-
være behandlingen af sager vedrørende enkeltpersoner og har ikke stemmeret i 
disse sager. 
 
Stk. 3.  Der holdes møde så ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det for-
nødent. Der afholdes møde mindst 4 gange om året. 
 
Stk. 4.  Formanden leder forhandlingerne og sørger for, at beslutningerne indføres i 
en beslutningsprotokol. Mindretal kan forlange at få sin afvigende mening indført i 
beslutningsprotokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser. 
 
Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er 
til stede. Beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er forman-
dens stemme udslagsgivende. 
 
Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
 
 
 
 
 

Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed 
og bestyrelsesvedtægt træder i kraft 1. august 2015. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

Sekretariat 
 
Fredericiagade 39, 4. sal 
1310 København K 
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33 36 44 90 
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40 34 44 70 
 
E-mail 
kibryn@buf.kk.dk 
 
www.ungdomsskolen.kk.dk 
 
 

 
Att. Thomas Berlin Hovmand 
 
 
 
Sigtepunkter i effektiviseringsstrategi vedrørende ledelse i ung-
domsskolen 2015-2018 
 
1. Lederstillinger 
 
Efter 2007-strukturen er der oprettet følgende lederstillinger i ungdoms-
skolen: 
 
Ungdomsskolechef, udviklingschef (souschef), administrationsleder. 
Hertil kommer tre stillinger som centerleder og fire stillinger som sous-
chef/afdelingsleder. Stillingerne er finansieret via ungdomsskolens 
rammebevilling. Der er herudover oprettet 2,0 årsværk som daglig leder 
(ad hoc ledelse) af undervisningsområde (8+9. klasse, Byhøjskolen og 
Aktiv 10) finansieret af henholdsvis rammebevilling og taxameterbevil-
ling. Det samlede antal årsværk er 12,0: 
 
AKTIVITET ÅRSVÆRK BEMÆRKNINGER 
Ledelse 10,0 Rammebevilling 
Ad hoc ledelse 1,5 Rammebevilling 
Ad hoc ledelse 10. klasse 0,5 Taxameter 

 
Fra august 2015 tilpasses stillingsstrukturen niveaudelt ledelse inden for 
ungdomsskolens tre hovedområder: 10. klasse, heltidsundervisning og 
almen undervisning. Stillingsstrukturen i ungdomsskolen udgør heref-
ter: 
 
A. 1 stilling som ungdomsskolechef 
B. 3 stillinger som områdeleder og 1 stilling som administrationsleder 
C. 5 stillinger (årsværk) som afdelingsleder 
 
I C-kategorien oprettes herudover stillinger som afdelingsledere ved 10. 
klasse finansieret af 10. klassetaxameter fleksibelt og i takt med antallet 
af indskrevne elever og oprettede afdelinger. 
 
I 2015-strukturen etableres 4 afdelinger med 10. klasse, der bemandes 
med i alt 2 afdelingslederårsværk. Det samlede antal årsværk er 12,5: 
 
AKTIVITET ÅRSVÆRK BEMÆRKNINGER 
Ledelse 5,0 Rammebevilling 
Afdelingsledelse 5,0 Rammebevilling 
Afdelingsledelse 10. klasse 2,0 Taxameter 
Afdelingsledelse KUU 0,5 Ramme/taxameter 

 

Dato: 14.04.2015 
 
J.nr.: 2015.01 
 
 
 
 

NOTAT 
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Effektivisering og omstilling i et 0–12 måneders perspektiv: Effektivi-
seringen opnås gennem reduktion i ledelse på i alt 2,5 årsværk svarende 
til 20 procent. Der tilføres nye opgaver i form af områdeledelse for 10. 
klasse (1 årsværk) og afdelingsledelse (ad hoc ledelse) for 3 nye 10. 
klasseafdelinger med 1,5 årsværk. 
 
I et 13-48 måneders perspektiv opnås en yderligere effektivisering på 
0,5 årsværk gennem en forventet indtægtsdækket virksomhed ved ledel-
sen af Kombineret Ungdomsuddannelse.  
 
Som led i effektiviseringen foretages pr. 1. august 2015 en omstilling af 
ledelsesressourcerne og ændringer i ledernes stillingsindhold med im-
plementeringen af en ny struktur. 
 
Effektivisering og omstilling i et 13–48 måneders perspektiv: Afde-
lingsstrukturen vil være under løbende forandring, påvirket af den aktu-
elle søgning til 10. klasse og tilpasning af tilbudsviften i heltidsunder-
visningen. I takt med at der etableres bygningsmæssige forudsætninger 
for at samle flere afdelinger i større enheder kan der skabes yderligere 
effektivisering i ledelsesudgifter. 
 
 
2. Ledelse, ansvar og opgaver 
 
A. Ungdomsskolechefen er over for Børne- og Ungdomsudvalget og 

ungdomsskolens bestyrelse ansvarlig for virksomheden. Ungdoms-
skolechefen varetager den overordnede ledelse. 
 

B. Områdelederne er over for ungdomsskolechefen ansvarlig for om-
rådets samlede ressourcestyring og har herunder ansvar for effektiv 
udnyttelse af områdets personalemæssige og økonomiske ressour-
cer. Områdelederne har tillige ansvar for opbygning af ledelsesin-
formationssystem og kvalitetsudvikling af undervisningstilbuddet. 
Områdelederne har ansvar for prøvekoordinering. En af områdele-
derne er tillagt souscheffunktion og tværgående projekter.  

 
B. Administrationslederen er sidestillet med områdelederne og har 

personaleansvar for områdernes administrative medarbejdere. Ad-
ministrationslederen har overfor ungdomsskolechefen ansvar for 
ungdomsskolens samlede økonomiske bevillinger samt at admini-
stration af disse overholder gældende regler og overenskomster. 
Administrationslederen har endvidere overfor ungdomsskolechefen 
ansvar for, at ungdomsskolens administration af de økonomiske og 
personalemæssige ressourcer lever op til de bestemmelser, der fast-
sættes af Børne- og Ungdomsforvaltningen 
 

C. Afdelingslederne varetager indenfor områdeledernes ansvar drifts-
ledelse i afdelingerne. De varetager den primære personaleledelse 
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og pædagogisk ledelse i afdelingerne. Der kan til stillinger som af-
delingsleder knyttes undervisningsforpligtelse. 



                                                    
Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2015.0-0. Møde 18.05.2015.  Dagsordenspunkt 4 
 
Udviklingen i budget og regnskab, herunder effektivisering i ledelsesudgifter 
 
Ungdomsskolen redegør for udviklingen i budget og regnskab 2015.  
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Bestyrelsen tiltrådte på mødet den 11. marts 2015 forslag til fordeling af ungdomssko-
lens samlede budgetramme på 82.940.684 kr. inkluderet overførte midler fra 2014 på 
1.946.477 kr. Følgende faktorer har særlig indflydelse på udviklingen i ungdomsskolens 
budget:  
 
 ungdomsskolens budgetramme er tilført midler til henholdsvis fleksjob, bevilling til 

rengøring af nye knallertlokaler samt forvaltningens bidrag til fratrædelsesordning 
på i alt 425.602 kr.  
 

 ungdomsskolens budgetramme er blevet reguleret med en nedjustering af pris- og 
lønfremskrivningen på i alt 526.697 kr. 

 
 den aktuelle budgetramme på 82.839.589 kr. 

 
Som følge af krav fra Børne- og Ungdomsforvaltningens direktion om effektivisering i 
ledelsesudgifter foretages pr. august 2015 en omlægning af ledelsesopbygningen. 
 
 
LØSNING 
 
Udvikling i regnskab 2015 
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-
skolen fremsender kvartalsvise regnskabsprognoser til forvaltningens budget- og regn-
skabsområde. 
 

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

regnskab 2015 til efterretning, og 
 

2. at bestyrelsen tager orienteringen om effektiviseringen i ledelsesudgifter til efter-
retning. 

 
 
 



                                                    
 

 

 
 

 
 

Side 2 af 3 

Pr. 7. maj 2015 er der et samlet forbrug i almenundervisningen på ca. 53 procent af 
budgetterne, hvilket er ca. 7 procent højere end 2014. Dette skyldes primært et øget for-
brug på valgfagsundervisning i folkeskolen, da der ikke er sket afregning for 2015 end-
nu. Heltidsundervisningen tegner sig for et samlet forbrug på ca. 31 procent, hvilket er 
ca. 5 procent lavere end i 2014. Dette skyldes primært, at budgetmidlerne for 10. klas-
serne, som overføres til ungdomsskolen 1. august 2015, allerede er tilført den samlede 
budgetramme, men at forbruget først belaster regnskabet efter sommerferien. 
 
Reguleringen af pris- og fremskrivningsprocenten vil medføre en forholdsmæssig juste-
ring af beløb på alle konti i ungdomsskolen. Justeringen er på 0,73 procent, hvilket sva-
rer til 526.697 kr. for ungdomsskolens samlede budgetudmelding. 
 
Følgende elementer vil få indflydelse på udviklingen i regnskabet for 2015: 
 
 ungdomsskolens budget til 10. klasse-undervisning reguleres på baggrund af det 

faktiske elevtal, der opgøres den 5. september 2015. Reguleringen har virkning fra 
1. august 2015 
 

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

 
 
Effektivisering i ledelsesudgifter 
 
Børne- og Ungdomsforvaltningen har truffet to centrale beslutninger om ledelsen i ung-
domsskolen: 
 
 Ungdomsskolen etablerer en ny lederstilling for det samlede 10. klasse-område 

finansieret gennem ungdomsskolens samlede bevillingsramme. 
 
 Der skal effektiviseres i ungdomsskolens udgifter til ledelse. 
 
Ungdomsskolen har 12 ledelsesårsværk i den nuværende struktur. I den kommende 
struktur vil der være 12,5 ledelsesårsværk. Den kommende ledelsesstruktur indeholder 
en ny stilling som leder af det samlede 10. klasse-område samt et halvt ledelsesårsværk 
til Kombineret Ungdomsuddannelse. Det halve ledelsesårsværk skal kunne finansieres 
af taxameterbevillingen til Kombineret Ungdomsuddannelse efter 12 måneder. 
 
Effektiviseringen opnås gennem en reduktion i ledelse på i alt 2,5 årsværk, hvilket sva-
rer til 20 procent. Der tilføres nye opgaver i form af områdeledelse for 10. klasse på et 
årsværk og afdelingsledelse for tre nye 10. klasse-afdelinger med 1,5 årsværk. Endvide-
re skal der ske en effektivisering på 0,5 årsværk gennem en forventet indtægtsdækket 
virksomhed ved ledelsen af Kombineret Ungdomsuddannelse. 
 
Økonomiske vil dette ikke medføre, at ungdomsskolen kan tilbageføre ledelsesmidler til 
Børne- og Ungdomsforvaltningen, da ledelsesmidlerne, som afstedkommer i effektivise-



                                                    
 

 

 
 

 
 

Side 3 af 3 

ringen, skal benyttes til dækning af ledelsesudgifter til de opgaver, som ungdomsskolen 
tilføres uden ekstra midler. 
 
Den økonomiske effektivisering findes ved, at ungdomsskolen ikke tilføres yderligere 
ledelsesmidler i forbindelse med tilførslen af flere opgaver. Dog skal der tages forbe-
hold for dette, da ungdomsskolen skifter to tjenestemandsstillinger ud med to overens-
komststillinger, som medfører en højere pensionsudgift for ungdomsskolen. 
 
 
BILAG 
 
1. Budget- og regnskabsark 
2. Notat om effektiviseringsstrategi vedrørende ledelse i ungdomsskolen 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2015.0-0. Møde den 18.05.2015. Dagsordenspunkt 5 
 
Resultaterne af trivselsundersøgelsen 2015 
Resultaterne af Københavns Kommunes Trivselsundersøgelse 2015 blev offentliggjort i 
marts måned. Indstillingen beskriver de generelle resultater for ungdomsskolen og pro-
cessen for opfølgning. 
 
 
INDSTILLING 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Resultaterne af Københavns Kommunes Trivselsundersøgelse 2015 kom i marts måned. 
De samlede resultater for ungdomsskolen i trivselsundersøgelsen 2015 ligger nogenlun-
de på linje med resultaterne fra 2013. Ligeledes ligger de på linje med resultaterne for 
Børne - og Ungdomsforvaltningen og med de samlede resultater for alle skoler i for-
valtningen. Bag ved de samlede tal for ungdomsskolen er der dog et vist udsving i vur-
deringerne i de enkelte afdelinger. Alle afdelinger er i færd med at følge op på resulta-
terne og iværksætte handlinger for at forbedre trivslen på områder, der vurderes lavt.   
 
Til at supplere det decentrale arbejde har Børne- og ungdomsudvalget den 29. april 
2015 godkendt forslag om, at forvaltningen frem mod budgetforhandlinger 2016 udar-
bejder budgetforslag til en trivselspakke i Børne- og ungdomsforvaltningen (BUF). Må-
let med trivselspakken er en samlet strategisk indsats for at fremme trivselen hos med-
arbejdere på skoler og institutioner, som kan understøtte implementeringen af de store 
forandringer sektoren skal gennemføre i de kommende år.  
 
 
LØSNING 
 
Trivselsundersøgelsen i Københavns Kommune gennemføres hvert andet år. Alle der 
var fuldtidsansatte i ungdomsskolen pr. 1. september 2014 indgår i trivselsundersøgel-
sen 2015. Til ungdomsskolen er der lavet rapporter over henholdsvis de samlede resul-
tater fra ungdomsskolen, fra de enkelte afdelinger og for ledere i ungdomsskolen. Ung-
domsskolen havde en svarprocent på 94 %. Det tilsvarende tal for den samlede forvalt-
ning er 69 %. 
 
Resultater 
Som det fremgår af oversigten nedenfor ligger resultaterne fra ungdomsskolen tæt op af 
de samlede resultater for alle skoler under BUF og hele BUF. Sammenholdt med alle 
skoler i BUF ligger vurderingerne fra ungdomsskolen enten lidt bedre eller på linje med 
disse.  



 

Side 2 af 4 
 

 

Når det gælder sammenligning med den samlede forvaltning ligger ungdomsskolens 
resultater enten lidt over eller lidt under. Til forskel fra den samlede forvaltning har 
ungdomsskolen områder med fremgang. 
 
 
 

 
 
Oversigten viser de gennemsnitlige scorer for de temaer i trivselsundersøgelsen, der kan beregnes gen-
nemsnit for i henholdsvis ungdomsskolen, alle skoler under forvaltningen og Børne- og Ungdomsforvalt-
ningen. Tallene i firkantede parenteser viser udviklingen siden 2013. Svarkategorier: Resultaterne place-
res på en skala fra 1-7, hvor 1er et meget lavt resultat og 7 et meget højt resultat. 
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Af mere specifikke resultater kan fremhæves, at 
 
• scoren for trivsel og tilfredshed i ungdomsskolen er fastholdt på 5,0, mens den er 

faldet på alle skoler i BUF og i forvaltningen 
 
• den højeste score gælder samarbejdet med nærmeste kolleger  på 6. Det er også 

dette område, der er steget mest siden 2013 (0,3 point) 
 
• vurderingen af indflydelse og roller og ansvar er faldet i ungdomsskolen med hen-

holdsvis 0,1 og 0,2 procent. For alle skoler i BUF er de tilsvarende tal faldet med 0, 
4 og 0,6. En umiddelbar forklaring på tilbagegangen på disse områder kunne være 
ændringen af reglerne for lærernes arbejdstid. 

 
Resultater vedrørende krænkende adfærd 
Trivselsundersøgelsen afdækker også, om der er forekommet krænkende adfærd på ar-
bejdspladsen i form af vold, trusler, mobning og chikane. De samlede resultater fra ung-
domsskolen viser, at det forekommer: 
 
• Fysisk vold: 2 % har svaret Ja, af og til. Ingen har svaret dagligt, ugentligt eller 

månedligt. 
 
• Trusler om vold: 11 % har svaret Ja, af og til. Ingen har svaret dagligt, ugentligt 

eller månedligt. 
 
• Mobning: 2 % svarer månedligt, 4 % ja, af og til. Ingen har svaret dagligt eller 

ugentligt. 
 
• Uønsket seksuel opmærksomhed: 1 % har svaret Ja, af og til. Ingen har svaret dag-

ligt, ugentligt eller månedligt. 
 
 
Resultater på afdelingsniveau 
Bag ved de samlede tal for ungdomsskolen er der forholdsvise store forskelle mellem 
vurderingerne i de enkelte afdelinger. De to afdelinger, der har de laveste vurderinger er 
Amager 10. klasse og Ungdomsskolen i Hindegade. De to afdelinger med de højeste 
vurderinger er Ungdomsskolens 8.+9. klasse og sekretariatet. Udsvinget i vurderingerne 
kan eksemplificeres ved at indflydelse i Amager 10. klasse scores til 4,0, mens det i 
Ungdomsskolens 8+9. klasse scores til 5,7, og at retfærdighed vurderes til henholdsvis 
4,0 i Ungdomsskolen i Hindegade og 5, 9 i Ungdomsskolens 8.+9. klasse. Der er med 
andre ord forskelle i omfanget af behovet for indsatser, ligesom at der selvsagt kan være 
forskel på, hvilke områder, der er behov for at arbejde med i de enkelte afdelinger.  
 
Opfølgning 
Arbejdet med opfølgning på trivselsundersøgelsen foregår lokalt og det er Trioen, som 
er ansvarlig for at det finder sted. Trioen er også ansvarlig for gennemførslen af den 
lovpligtige afdækning af arbejdsmiljøet (arbejdspladsvurdering), som også skal finde 
sted i dette forår. Resultaterne fra Trivselsundersøgelsen indgår som en del af arbejds-
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pladsvurderingen, og der skal laves en samlet handleplan for opfølgning på resultater af 
både arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse.   
 
Alle handleplaner tilgår LokalMED, som følger opfølgningsarbejdet og tager beslutning 
om eventuelle tværgående indsatser. Arbejdet følges ligeledes af ungdomsskolens ledel-
se, der særlig har tæt kontakt til de afdelinger, hvor vurderingerne ligger forholdsvist 
lavt eller hvor der forekommer krænkende adfærd. 
 
Til at supplere det decentrale arbejde har Børne- og ungdomsudvalget godkendt forslag 
fra Børne- og Ungdomsforvaltningen om fremlæggelse af forslag til budgetforhandlin-
gerne om midler til en trivselspakke. Målet med trivselspakken skal være en samlet stra-
tegisk indsats for at fremme trivsel hos medarbejdere på skoler og institutioner, som kan 
understøtte implementeringen af de store forandringer sektoren skal gennemføre i de 
kommende år. Trivselspakken skal bygge videre på og forstærke igangværende indsat-
ser, der støtter skoler og dagtilbud i arbejdet med at gennemføre reformer og forandrin-
ger og samtidig fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø med høj trivsel.        
 
 
VIDERE PROCES 
 
Ungdomsskolebestyrelsen vil på mødet i september blive orienteret nærmere om afde-
lingernes resultater og om de besluttede indsatser. 
 
 
BILAG 
 
Ingen. 
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Evaluering af fritidsundervisningen  
 
 
 

Helårssæsonen 2014-2015 
Total for alle afdelinger 

 
(Uddybende kommentarer er ikke inkluderet i denne udgave) 
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 Procent Antal 

Pige 70% 508 
Dreng 30% 218 

Respondenter 726 
 

 
 
 

 Procent Antal 

10 2,6% 19 
11 2,8% 20 
12 4% 29 
13 17,1% 123 
14 24,3% 175 
15 25,7% 185 
16 12,2% 88 
17 7,8% 56 
18 3,5% 25 

Respondenter 720 
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 Procent Antal 

Facebook 2,7% 19 
Instagram 0% 0 

Ungdomsskolens blad 59,4% 423 
Mine venner 23% 164 

Fra min skole 42,6% 303 
Fra plakaterne ude i byen 7,3% 52 

Ungdomsskolens hjemmeside 12,5% 89 
Mine søskende 10,3% 73 

Min UU-vejleder 3,8% 27 
Mine forældre 23,6% 168 

Respondenter 712 
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 Procent Antal 

Jeg er interesseret i emnet/faget. 62,8% 434 
Jeg ville have en højere karakter 20,4% 141 

Jeg ville føle mig mere sikker på faget 23,7% 164 
Jeg ville lære noget nyt 46% 318 

Mine forældre syntes jeg skulle 9,7% 67 
Jeg savnede noget at lave i min fritid 17,9% 124 

Min UU-vejleder syntes jeg skulle 0,6% 4 
Jeg ville have nye venner 10,4% 72 

Jeg ville blive fysisk stærkere 8,4% 58 
Jeg ville komme i bedre form 10,1% 70 

Jeg ville blive mere smedig 3,5% 24 
For at blive bedre til at koncentrerer mig 3% 21 

Fordi min ven/veninde går i ungdomsskolen 8,8% 61 
Respondenter 691 
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 Procent Antal 

Ja 68,6% 96 
Nej 31,4% 44 

Respondenter 140 
 
 
 
 

 
 
 

 Procent Antal 

Ja 81% 132 
Nej 19% 31 

Respondenter 163 
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 Procent Antal 

Ja 87,3% 62 
Nej 12,7% 9 

Respondenter 71 
 
 
 
 

 
 
 

 Procent Antal 

Ja 81,9% 59 
Nej 18,1% 13 

Respondenter 72 
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 Procent Antal 

Ja 84,5% 49 
Nej 15,5% 9 

Respondenter 58 
 
 
 
 

 
 
 

 Procent Antal 

Ja 84,3% 59 
Nej 15,7% 11 

Respondenter 70 
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 Procent Antal 

Ja 70,8% 17 
Nej 29,2% 7 

Respondenter 24 
 
 
 

 
 
 

 Procent Antal 

Ja 96,2% 305 
Nej 3,8% 12 

Respondenter 317 
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 Procent Antal 

Ja 76,2% 16 
Nej 23,8% 5 

Respondenter 21 
 
 
 
 

 
 
 

 Procent Antal 

Ja 70,6% 481 
Nej 29,4% 200 

Respondenter 681 
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 Procent Antal 

Jeg blev opmærksom på, at jeg er kreativ. 11,1% 53 
Jeg blev opmærksom på, at jeg er dygtig til sport. 5,7% 27 

Jeg blev mere afklaret på, hvad jeg vil efter folkeskolen. 4,4% 21 
Jeg fik nye venner. 17,4% 83 

Jeg lærte mere end jeg havde forventet. 61,4% 293 
Respondenter 477 

 
 
 

 
 
 

 Procent Antal 

Ja 61,4% 415 
Nej 38,6% 261 

Respondenter 676 
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 Procent Antal 

Ja 70% 289 
Nej 30% 124 

Respondenter 413 
 
 
 

 
 
 

 Procent Antal 

Ja 18,6% 125 
Nej 81,4% 546 

Respondenter 671 
 



12 
 

 
 
 

 Procent Antal 

Ja 20,8% 26 
Nej 79,2% 99 

Respondenter 125 
 
 

 
 
 

 Procent Antal 

Ja 57,7% 15 
Nej 42,3% 11 

Respondenter 26 
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 Hver gang Ofte Sjælden
t 

Aldri
g Respondenter 

Jeg var klar til undervisningen 65,8% 31,4% 2,4% 0,5% 666 
Jeg deltog aktivt i timerne 68,9% 27,6% 2,4% 1,1% 666 

Jeg kom altid til tiden 59,2% 35,1% 5% 0,8% 666 
Totalt 666 

 
 
 

 
 
 

 Procent Antal 

Ofte 28,8% 192 
Sjældent 33,3% 222 

Aldrig 37,8% 252 
Respondenter 666 
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 Procent Antal 

Alle virkede glade - også mig. 68,4% 450 
Stemningen var hyggelig. 80,5% 530 

Der var nogle, som blev holdt udenfor. 3,3% 22 
Der var en eller flere, der blev mobbet. 1,1% 7 

Man kunne koncentrer sig. 42,4% 279 
Respondenter 658 

 
 
 

 
 
 

 Hver 
gang 

Ofte Sjælde
nt 

Aldri
g Respondent

er 
Jeg glædede mig til at komme til 

undervisningen. 
50% 40,2% 7,3% 2,4% 656 

Totalt 656 
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 Procent Antal 

Ja 54,3% 356 
Nej 45,7% 300 

Respondenter 656 
 
 
 

 
 
 

 Procent Antal 

Ja - hver gang. 77,5% 276 
Ja - men ikke hver gang. 18% 64 

Nej 4,5% 16 
Respondenter 356 
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 Procent Antal 

- at det være sværere at komme næste gang. 10,7% 38 
- ikke noget. 56,2% 200 

- at jeg glædede mig mere til næste gang. 33,1% 118 
Respondenter 356 

 
 
 
 

 
 
 

 Procent Antal 

Ja 32,2% 211 
Nej 67,8% 445 

Respondenter 656 
 



17 
 

 
 
 

 Procent Antal 

Ja 66,2% 294 
Nej 33,8% 150 

Respondenter 444 
 
 
 
 

 
 
 

 Procent Antal 

Jeg havde ikke telefonnummeret? 35,3% 53 
Jeg vidste ikke hvordan? 64,7% 97 

Respondenter 150 
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 Procen
t 

Antal 

Lange forløb - fra september til slutning af marts. 73,3% 480 
Kortere forløb. 19,5% 128 

Workshops. 26,1% 171 
*Jeg kunne ikke tænke mig at gå i ungdomsskolen fremover fordi: 11,5% 75 

Respondenter 655 
 
 

*Blandt de uddybende kommentarer fremstå det at en del elever har misforstået 
spørgsmålet: Jeg kunne ikke tænke mig at gå ungdomsskolen fremover, fordi:. En del 
har i stedet svaret på hvorfor de gerne vil gå der fremover. Blandt de elever der har læst 
spørgsmålet korrekt, begrunder flere deres fravalg af ungdomsskolen med at de fylder 
18 år og derfor ikke længere kan gå på holdene    
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 Procent Antal 

I hverdagene. Helst efter kl: 92,7% 544 
I weekenderne. 22,8% 134 

Respondenter 587 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2015.0-0. Møde 18.05.2015. Dagsordenspunkt 6 
 
Evaluering af fritidsundervisningen  
 
Med denne indstilling orienterer ungdomsskolen om resultaterne af evalueringen af fri-
tidsundervisningen 2014/2015 samt om planerne for etablering af en fast evaluerings-
plan på området. 
  
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Ungdomsskolen har ved afslutningen af helårssæsonen 2014-15 gennemført en evalue-
ring af samtlige hold i fritidsundervisningen. Det er den første tværgående evaluering 
siden Danmarks Evalueringsinstitut i 2010 lavede en samlet evaluering af ungdomssko-
lens fritidsundervisning.  
 
Ungdomsskolen har hidtil ikke haft en ensartet praksis for indsamling af data og evalue-
ring af fritidsundervisningen. De tidligere evalueringer og dataindsamlinger, som i for-
skellig grad eksisterer på de enkelte afdelinger, har ikke været præget af systematisk, 
men har ofte været resultat af forespørgsler og konkrete tiltag i de enkelte afdelinger el-
ler hold. Med en fast evalueringsplan for det samlede område ønsker ungdomsskolen at 
ændre denne praksis, så dokumentations- og evalueringsopgaven bliver en integreret del 
af planlægningen og foretages på en ensartet måde på tværs af fritidsafdelingerne. 
 
 
LØSNING 
 
Den nyligt gennemførte evaluering er lavet på baggrund af en intern analyse fra 2013, 
som beskrev den eksisterende praksis og belyste behov, metoder og muligheder for 
etablering af en sammenhængende og ensartet monitorering af fritidsområdet. På bag-
grund af analysen gennemførte afdelingen Vesterbro/Valby samme år en evaluering, der 
fungerer som en pilotundersøgelse for den netop gennemførte evaluering. 
 
 
 

 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen om resultaterne for evaluering af fritidsunder-

visningen til efterretning, og 
 

2. at bestyrelsen godkender evalueringsplanen for ungdomsskolens fritidsundervis-
ning.  
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Evalueringens resultater  
Evalueringen for helårssæsonen 2014-15 blev gennemført i februar måned. Det elektro-
niske spørgeskema blev sendt ud til 3111 elever, hvoraf 726 elever har svaret. Det giver 
en svarprocent på 24 %.     
 
Spørgeskemaet indeholder spørgsmål indenfor temaerne: baggrund for tilmelding læ-
ring, medindflydelse og undervisningen. Her trækkes de væsentligste resultater frem: 
 
Baggrund for tilmelding: 

• Evalueringen viser, at eleverne i høj grad vælger hold efter allerede eksisterende 
interesser. Det gør sig gældende for 63 %. 

• Op mod halvdelen af eleverne vælger også hold på baggrund af et ønske om at 
lære nyt, hvilket 96 % efterfølgerne har oplevet, at de har fået indfriet. 

• Mellem 20 og 24 % af eleverne vælger at tilmelde sig fritidshold, fordi de øn-
sker at forbedre deres karakterer eller føle sig mere sikre i et konkret fag. Blandt 
eleverne med dette fokus svarer 69 %, at de efterfølgende har fået højere karak-
terer. 81 % af eleverne svarer, at de efterfølgende føler sig mere sikre i faget.  

• 10 % af de adspurgte valgte at tilmelde sig hold på baggrund af et ønske om at få 
nye venner, hvilket blev indfriet for 82 % af disse elever.   

 
Læring: 

• Udover de forventninger eleverne havde ved tilmelding, svarer 71 % af eleverne, 
at de lærte noget, som de ikke havde forventet. Blandt elevernes uddybende 
kommentarer beskriver flere en øget tro på dem selv og det, de kan. Fx siger en 
ung ”Jeg fik endelige indset, at jeg er bedre end jeg troede.” Andre beskriver, at 
de har oplevet nye sider af sig selv, og at de har fået nye venner eller nye inte-
resser. Fx svarer en elev: ”Jeg brænder for første gang i lang tid for noget”.  

 
Medindflydelse og tilfredshed med undervisningen: 

• Hvad angår elevernes mulighed for medindflydelse svarer 61 %, at de var med 
til at bestemme, hvad de skulle lære.  

• Herudover svarer 19 % af eleverne, at der var noget i undervisningen de var util-
fredse over, men kun 21 % sagde det til læreren. Dette kan dels tolkes som, at 
utilfredsheden ikke var alvorlig nok til at eleven fandt det relevant at involvere 
læreren, men det kan også tolkes sådan, at der er behov for at arbejde med at 
eleverne i højere grad kan føle sig trygge ved at give udtryk for eventuel util-
fredshed med undervisningen. Der vil derfor i den videre proces blive set på, 
hvordan man i forbindelse med en mundtlig midtvejsevaluering i højere grad 
kan sikre dette. Blandt de elever, der henvendte sig til læreren oplevede 58 %, at 
læreren lyttede til dem. 

 
Kendskab til ungdomsskolen: 

• 59 % kender ungdomsskolen fra det fremsendte blad.  
• 43 % af de adspurgte har fået kendskab til ungdomsskolen gennem deres skole  
• 23-24 % har hørt om ungdomsskolen gennem henholdsvis venner og forældre. 
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Udover at besvare spørgsmål indenfor ovenstående temaer, har eleverne haft mulighed 
for at komme med ønsker til hold, forløb og undervisningstidspunkter.  
 
Evalueringens resultater anvendes som afsæt for udvikling, planlægning og prioritering 
til kommende udbud og strukturering. Evalueringens resultater er samlet i rapporter på 
ungdomsskole-, afdelings- og holdniveau og er udsendt til behandling i de enkelte afde-
linger. 
 
Evalueringsplan 
Ungdomsskolen ønsker fremadrettet at implementere ovenstående evalueringsmodel 
som en fast slutevaluering af alle hold. Slutevalueringen skal kombineres med en 
mundtlig midtvejsevaluering. Mundtlige evalueringer praktiseres allerede på nogle hold, 
men der er behov for at de formaliseres, så de kan indgå som en del af det samlede eva-
lueringskoncept. Den mundtlige midtvejsevaluering vil have fokus på lærer-elev-dialog 
og elevernes mulighed for medbestemmelse. Fokus skal desuden være på, at udbyttet 
skal kunne bruges direkte i lærerens videre undervisning på holdet. Slutevalueringen vil 
have fokus på udvikling, proces og planlægning af kommende sæsoner. 
 
Udover midtvejs- og slutevaluering ønsker ungdomsskolen at indsamle viden om bag-
grunden for frafald blandt eleverne. Der arbejdes derfor på udvikling af en procedure, så 
ungdomsskolen kan indsamle viden om dette på systematisk og kvantificerbar vis. Dette 
parameter skal inddrages, da det er en væsentlig indikator for tilfredshed og derfor giver 
vigtig viden i forhold til forbedring og udvikling af tilbuddenes indhold og placering.  
 
Faktabaseret ledelsesinformationssystem   
Evalueringen af fritidsundervisningen vil fremadrettet udgøre en del af ungdomsskolens 
faktabaserede styringsmodel. Styringsmodellen indeholder data, der er relateret til de fi-
re styringsdimensioner i Børne- og Ungdomsforvaltningen: Styr på økonomien, Attrak-
tiv arbejdsplads, Faglig kvalitet samt Oplevet kvalitet. Evalueringens resultater indgår 
sammen med tal for elevernes fremmøde og frafald under styringsdimensionerne Ople-
vet kvalitet.   
 
 
VIDERE PROCES 
 
Resultaterne af den gennemførte evaluering anvendes i den igangværende planlægning 
af den kommende sæson. Ungdomsskolen forventer, at den beskrevne evalueringsplan 
vil være klar til implementering ved holdopstart 2015-16. 
 
 
BILAG 
 
Evaluering af fritidsundervisningen. Helårssæsonen 2014-15 
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Københavns Kommunes Ungdomsskole 
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Ungdomsskolens almene elevprogram 2015-2016 og samarbejder med folkeskoler 
 
Indstillingen indeholder forslag til elevprogram for den almene undervisning 2015-16, 
godkendelse af elevrejser samt en beskrivelse af ungdomsskolens samarbejder med 
folkeskoler. 
 
INDSTILLING 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender forslag til elevprogram 2015-16, 

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

folkeskolerne til efterretning. 
 

 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Jf. Lov om ungdomsskoler skal kommunen sikre unge et alsidigt undervisningstilbud. 
Sæsonen for fritidsundervisning i ungdomsskolen begynder den 12. september. Da det 
endelige holdudbud først bliver færdiggjort i begyndelsen af juni, præsenteres 
bestyrelsen ikke for det samlede program, men for holdene inddelt efter kategorier og 
den procentvise størrelse af den enkelte kategori i det samlede program. 
 
Ungdomsskolens bestyrelse skal godkende elevrejser – jf. cirkulære om tjenesterejser 
udsendt af Børne- og Ungdomsforvaltningen. Ungdomsskolens bestyrelse har på møde i 
marts 2013 besluttet, at elevrejser godkendes i forbindelse med den samlede 
godkendelse af ungdomsskolens program. 
 
Ungdomsskolen og folkeskolen skal indgå samarbejder, der kan bidrage til opfyldelse af 
folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner. Målet er styrke børnenes 
faglige resultater og personlige og sociale udvikling gennem mere praktiske, 
anvendelsesorienterede og varierede læringsformer. Ungdomsskolen har i dette år 
varetaget en række undervisningsforløb i samarbejde med folkeskoler og arbejder 
fortsat med udvikling af indsatserne for at bidrage bedst muligt til målene. 
 
 
LØSNING 
 
Ungdomsskolen er en de centrale aktører på fritidsområdet i København og udbyder i 
den kommende sæson mellem 450 og 500 hold i eftermiddags - og aftentimerne. Som et 
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led i folkeskolereformen kan elever få påført undervisningsaktiviteter i ungdomsskolen 
på deres afgangsbevis fra folkeskolen. 
 
Programmet for fritidssæsonen bliver udarbejdet på baggrund af ideer fra nuværende og 
potentielle elever og med afsæt i drøftelser med ungeaktører fra de lokale skoler, 
klubber og andre samarbejdspartnere om særlige lokale indsatser. Derudover baserer 
programmet for den kommende sæson sig på erfaringer fra sæsonen 2014/2015, hvor 
populære og velfungerende hold typisk også vil være at finde i det nye program side om 
side med nye og uprøvede hold. 
 
Holdene fordeler sig på følgende fagkategorier:  
 

• Sprog  
Ungdomsskolens sprogundervisning byder på fag som dansk, tysk, fransk, 
spansk og andre sprog, som eleverne også har i folkeskolen eller på 
ungdomsuddannelser. Ungdomsskolen tilbyder desuden undervisning i fx 
japansk og arabisk.  
 

• Musik, dans og drama  
Musik, dans og drama er den største kategori i fritidsundervisningen, og dækker 
over musikalske hold som guitar, rap, dans, stomp, teaterprojektet NUART og 
meget mere.  
 

• Sport og friluftsliv  
Ungdomsskolen tilbyder unge i København en række sports- og friluftshold. Det 
gælder bl.a. cross-træning, badminton, klatring, kajak og meget andet, der sætter 
pulsen i gang. 15 procent. 
 

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

• Fysik, kemi, matematik  
Kategorien indeholder de tre primære fag i ungdomsskolens naturvidenskabelige 
kategori. Her kan unge i København få ekstra undervisning som supplement til 
timerne i folkeskolen, de kan blive klar til eksamen eller dyrke deres interesse 
for naturfagene.  
 

• Knallertkørekort  
Ungdomsskolen tilbyder førstehjælp og knallertundervisning til unge, der gerne 
vil have et knallertkørekort. Knallertundervisningen og førstehjælpskurser 
etableres løbende efter interesse.  
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• Debat og samfund  
Både Ungepanelet, ungdomsskolens masterclass-dage og mere er at finde i 
kategorien Debat og samfund. I kategorien bliver eleverne undervist i forhold, 
der omhandler filosofi, politik, retorik og meget mere.  
 

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

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

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

• Ture og rejser  
Ungdomsskolen arrangerer hvert år en række rejser med et fagligt fokus for unge 
i København. Det gælder ture til storbyer som Berlin eller Paris eller den årlige 
skitur i vinterferien.  
 

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

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

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

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

• Boglige hold: 35-40 procent  
• Kreative og musiske hold: 30-35 procent  
• Sports- og friluftshold: 15 procent 
• Knallerthold: 5-7 procent 
• Øvrige hold (blandt andet It og medier, rejser, debat og samfund): 8-10 procent 
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Elevrejser 
Elevrejser skal godkendes af bestyrelsen. I den kommende sæson vil ungdomsskolen 
udbyde følgende rejser: 
 
Ungdomsskolen Amager: 
Tur til London 
Tur til Paris 
 
Ungdomsskolen Nord: 
Skitur i uge 7  
 
 
Særlige indsatser 
I sæsonen 2015/2016 vil der udover det samlede program for fritidsundervisning i 
København være et særligt fokus på de følgende aktiviteter og samarbejder, som 
ungdomsskolens fritidsundervisning er en del af: 
 

• Nyt samarbejde med Dansk Boldspil Union 
Ungdomsskolen har indgået et nyt samarbejde med DBU. Samarbejdet 
omhandler bl.a. en fælles indsats om disciplinen futsal og træneruddannelser for 
unge. 

 
• YARD: Youth Academy for Reggae and Dancehall 

Ungdomsskolen Nord har etableret et nyt akademi for reggae- og dancehall-
interesserede unge. Sammen med to undervisere skal eleverne i akademiet lære 
om musikken i de to genrer, men også om produktion, markedsføring og meget 
andet. 
 

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

Ungdomsskolen udgiver programmer, der sendes via post til samtlige husstande 
med børn mellem 13-17 år. Programmerne sendes desuden via kufferttransport til 
samtlige folkeskoler, privatskoler, biblioteker og andre steder, hvor unge, eller 
voksne med kontakt til unge, jævnligt færdes. Ungdomsskolen sender et særskilt 
program til 10-12-årige, der bor på Østerbro. Derudover vil der være A3-plakater på 
privat- og folkeskoler samt plakater på busstopsteder rundt om i København i uge 
35. 
 

 Skolebesøg 
Lærere fra ungdomsskolen besøger folkeskoleklasserne, og fortæller om 
ungdomsskolen og om, hvordan man tilmelder sig. 
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 Events 
Ungdomsskolen medvirker ved en række events i byen. Det gælder blandt andet: 
Copenhagen Marathon: Ungdomsskolens musik- og danseelever optræder for 
løberne fra en scene i Fælledparken. 
Kulturnatten: Unge fra ungdomsskolen optræder fra en scene på Kultorvet. 
Skills Copenhagen: Ungdomsskolen deltager på årets store uddannelsesmesse i 
Bella Centret. 
 

 
 Digitale platforme 

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

 
 
Samarbejder med folkeskolen 
Ungdomsskolen har i indeværende skoleår varetaget lige omkring 90 forskellige 
undervisningsforløb i samarbejde med folkeskoler over hele byen.  Det er sket i 
forbindelse med folkeskolereformen og ændringer i ungdomsskoleloven, hvor 
ungdomsskolen og folkeskolen indgå samarbejder, der kan bidrage til opfyldelse af 
folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner. Målet er styrke børnenes 
faglige resultater og personlige og sociale udvikling gennem mere praktiske, 
anvendelsesorienterede og varierede læringsformer.  
 
Med baggrund i de foreløbige erfaringer fra folkeskolereformens år 1 er 
ungdomsskolens fritidsafdelinger nu i fuld gang med planlægningen af samarbejder i 
det kommende skoleår. Et eksempel på et nyt tiltag er et partnerskab, hvor 
ungdomsskolen står for udbud af valgfag på tværs af de to skoler Tingbjerg Skole og 
Brønshøj Skole. Om muligt inddrages andre eksterne parter. Partnerskabet skal udbyde 
valgfag for ca. 350 elever på ca. 20 hold. Aftalen sigter mod at afvikle undervisningen 
over 10 hele dage, med undervisning fra kl. 8-14.  Målet med partnerskabet er bl.a. at 
sikre inspirerende og motiverende læringsmiljøer for eleverne, og at give eleverne 
mulighed for at indgå i læringsfællesskaber/ungemiljøer på tværs af kvartererne i 
området Brønshøj-Husum. 
 
Som fundament for dialogen med skolerne anvendes fortsat ungdomsskolens idékatalog, 
der giver eksempler på kortere og længere undervisningsforløb, som skolerne kan 
rekvirere mod betaling. Forløbene er alle knyttet an til dele af de fælles mål for 
folkeskolens fag. Skolerne kan læse om ungdomsskolens ideer til forløb på Børne- og 
Ungdomsforvaltningens platform www.aabenskole.kk.dk. 
 
Undervisningen finansieres som udgangspunkt af folkeskolerne, jf. Børne- og 
Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 26. februar 2014 om at ungdomsskolens 
undervisning i forbindelse med folkeskolereformen skal ske efter bestiller-udfører 
princippet.  
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VIDERE PROCES 
 
Tilmeldingen til ungdomsskolens fritidsundervisning åbner mandag den 12. august. I 
samme uge – uge 33 – omdeles det trykte program til elever og skoler. Selve 
undervisningen begynder mandag den 14. august. 
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Orientering om 10. klasse og aktuel status 
 
Med denne indstilling gør ungdomsskolen status for den aktuelle elevsøgning til 10. 
klasse, kapacitet og lærerbehov. 
 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
I København fortsætter ca. halvdelen af eleverne i 9. klasse efterfølgende i 10. klasse. 
Elevsøgningen til 10. klasse i skoleåret 2015-16 indikerer et fald på ca. 10 procent. 
Faldet berører primært søgningen til det kommunale 10.-klassetilbud. 
 
Erfaringsmæssigt sker der i perioden april til august store ændringer i antallet af ele-
ver, der ønsker at gå på de enkelte 10.-klassecentre. Det betyder, at planlægningen 
sker på et usikkert grundlag. 
 
På baggrund af faldet i elevsøgningen er det imidlertid nødvendigt at nedjustere elev- 
og lærerkapaciteten. På trods af den nedjusterede kapacitet i det kommunale 10.-
klassetilbud viser beregninger, at ungdomsskolen kan få plads til at ansætte de lærere 
fra folkeskolen, som ønsker beskæftigelse i 10. klasse i forbindelse med den organi-
satoriske overflytning af det samlede 10.-klasseområde til ungdomsskolen. 
 
 
LØSNING 
 
Den samlede søgning til 10. klasse er faldet fra 1.016 elever i maj 2014 til 913 elever 
i maj 2015. Altså et fald på 103 elever svarende til 10 procent. Faldet er størst i søg-
ningen til de kommunale 10. klasser. Her er søgningen faldet fra 572 elever i maj 
2014 til 398 elever i maj 2015. Altså et fald på 174 elever svarende til godt 30 pro-
cent. 
 
Elevsøgningen til 10. klasse på erhvervsskolerne er steget fra 368 elever i maj 2014 
til 442 i maj 2015, en stigning på 74 elever svarende til 20 procent. Søgningen er 
størst inden for gruppen af gymnasieforberedende tilbud, mens eleverne i mindre 
omfang end forventet vælger de erhvervsrettede tilbud EUD10 og den nye 20/20-
model. 
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Søgningen til 10. klasse enkeltfag i ungdomsskolens heltidsundervisning er aktuelt 
på 73 elever. 
 
10.-klassecentre/afdeling kommunal Justeret kapacitet 
Vesterbro Ny Skole, inkl. Verdensklassen (visitation) 130 (105) 
Ø 10/Kildevældsskolen 130 (117) 
Valby 10/Kirsebærhavens Skole, inkl. læserække 110 (79) 
Amager 10. klasse, inkl. 10. Praktik 140 (97) 
Aktiv 10. (Fremad Valbys lokaler) Oprette ikke 
 I alt 510 (398) 

 
 
10. klasse på erhvervsskoler Justeret kapacitet 
Gymnasial forberedende 10. klasse på erhvervsskoler 196 (191) 

20/20 model på erhvervsskoler 182 (137) 
EUD10 på erhvervsskoler 210 (114) 
 I alt 588 (442) 

 
Tallene i parentes er elevsøgningen opgjort primo maj 2015. 
 
Lærerkapacitet 
På Vesterbro Ny Skole er behovet for lærere baseret på en kapacitet på 130 elever, i 
alt 8,0 årsværk. 4 lærere fra folkeskolen, som ønsker at følge med opgaven, ansættes 
i ungdomsskolen. 
 
På Ø10/Kildevældeskolen er behovet for lærere baseret på en kapacitet på 130 ele-
ver, i alt 8,5 årsværk. 7 lærere fra folkeskolen, som ønsker at følge med opgaven 
samt 1 afdelingsleder ansættes i ungdomsskolen. 
 
På Valby 10/Kirsebærhavnes Skole er behovet for lærere baseret på en kapacitet på 
110 elever, i alt 6,7 årsværk. 6 lærere fra folkeskolen, som ønsker at følge med opga-
ven, ansættes i ungdomsskolen. 
 
På Amager 10. klasse er behovet for lærere baseret på en kapacitet på 140 elever, i 
alt 8,5 årsværk. 
 
Hvis elevsøgningen afviger negativt i forhold til den justerede kapacitet, kan det bli-
ve nødvendigt at nedjustere lærerbehovet. 
 
10.- klassebarometer 
Børne- og Ungdomsforvaltningen, Fagligt Center, gennemfører i maj måned en må-
ling på 10.-klasseelevernes trivsel og tilfredshed. Målingen omfatter eleverne i alle 
10. klasser på tværs af folkeskoler, ungdomsskole og erhvervsskoler. Resultaterne 
udgør en baseline, som lægges til grund i det videre arbejde med at udvikle 10.-
klassesystemet. 
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Forvaltningen forelægger første kvalitetsrapport for 10.-klassesystemet i efteråret 
2015. Denne rapport vil udgøre baseline for arbejdet med 10. klasse 
 
 
VIDERE PROCES 
 
Ungdomsskolen forventer at ansætte en leder for det samlede 10.-klasseområde pr. 1. 
august 2015. 
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Forslag om studiebesøg i ungdomsskolerne i Randers og Silkeborg 
 
I bestyrelsens årsplan for 2015 indgår forslag til et studiebesøg i uge 44. Ungdomssko-
len foreslår et studiebesøg onsdag den 28. oktober 2015. 
 
 
INDSTILLING 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen drøfter forslag til studiebesøg, og at ungdomsskolen udarbejder et 

program og tidsplan for studiebesøg i Randers og Silkeborg. 

 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Formålet med studiebesøg i ungdomsskolerne Randers og Silkeborg er at søge inspirati-
on til udviklingsinitiativer inden for ungdomsskolens tre hovedområder: 
 
- almen undervisning, organisering, inddragelse af unge 
- 10. klasse 
- heltidsundervisning 
 
Der afsættes en dag til besøg i de to ungdomsskoler. Transport tur/retur fra Københavns 
Hovedbanegård. Ungdomsskolerne ligger i en afstand af 45 km fra hinanden.  Transport 
fra Randers til Silkeborg foregår med bus. 
 
 
LØSNING 
 
Ungdomsskolen i Randers er valgt, fordi skolen har en stærk heltidsundervisning. Sko-
len har valgt en elev som bestyrelsesformand og talsmand. Desuden har skolen et JA-
kontor, hvor unge kan få støtte til at gennemføre deres egne projekter. Endelig har be-
styrelsen ønsket igangsat en strategiproces med fokus på synlighed. 
 
Ungdomsskolen i Silkeborg er valgt, fordi skolen har gode erfaringer med inklusion af 
unge udlændinge, en velfungerende 10. klasse og erfaring med partnerskaber med er-
hvervsskoler og erhvervsliv. Ungdomsskolen har læringsledelse som indsatsområde. 
 
I forbindelse med begge besøg planlægges et møde med repræsentanter for henholdsvis 
bestyrelse og forvaltning. Der planlægges afgang fra Københavns Hovedbanegård kl. 
6.02 med ankomst til Randers kl. 10.19. 
 
BILAG 
Ingen. 
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Meddelelser og orientering 
 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
     
1. Showtime 2015 

Der var god stemning, lyd, spotlight, fotografer og over 200 gæster, da der lørdag 
d.11. april var Showtime i Nord.  
 
Unge fra ungdomsskolens afdelinger indtog på skift scenen i Kulturhuset på Ren-
temestervej og optrådte med sang, rap, dans og musik. Fotografer fra fritidsholdet 
Young Stringers forevigede de unge kunstnere på scenen – og de publikummer, 
der ønskede at stille op til portrætfoto. Nogle af fotografierne fra Showtime skal 
indgå i Young Stringers´ udstilling på Copenhagen Photo Festival, der kan ople-
ves d. 4. -15. juni. 
 

2. Ungdomsskolen ved Copenhagen Marathon 
Ungdomsskolens elever optræder igen i år ved Copenhagen Marathon. Her har 
ungdomsskolen fået en scene i Fælledparken, hvorfra bands, rappere og dansere 
fra forskellige hold vil optræde for løberne. Det sker lørdag d.24. maj. 

 
3. To ledere går på pension 

De to centerledere Kirsten Vyum og Jørgen Roed Jensen har valgt at gå på pensi-
on fra sommeren 2015. Begge har været en del af ungdomsskolen gennem en år-
række, Jørgen Roed Jensen senest som leder af Byhøjskolen og Nye Veje og Kir-
sten Vyum som leder af fritidsundervisningen i Vesterbro/Valby. De tager afsked 
med ungdomsskolen op til sommeren. 
 

4. Ildsjælepris til lærerne på 10. Puls 
D.10. maj. 2015 modtog lærerne på ungdomsskolens 10. Puls Ungdomsskolefor-
eningens ildsjælepris for deres arbejde med unge i København. Det skete på 
Ungdomsskoleforeningens landsmøde i Odense.  
 
Det er ungdomsskolens ledelse, der har indstillet lærerne Hanne Holm Jakobsen, 
Martin Hermansen og Adrian Thulani fra 10. Puls til prisen. Som begrundelse for 
indstillingen siger udviklingschef Frank Størup bl.a.: Som udenforstående tænker 
man - dette er umuligt - når man frekventerer 10. Puls. Men det lykkes for Han-
ne, Thulani og Martin. De vil gerne lege med dem, som ingen andre vil, og de vil 
også have dem til at lykkes. De vil have at de unge får succes, og de insisterer på, 

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



    
                                                    
 

 

Side 2 af 2 
 

at de unge skal skifte kurs, og at de ser alle de kvaliteter, der ligger dybt gemt i 
den enkelte elev, og som skal helt frem i lyset som det fundament, der skal bygges 
på. Hanne, Thulani og Martin gør den forskel som ungdomsskolen gerne vil gøre. 
 

5. Ungdomsskolens 8+9. klasse får god vurdering af Sikker By 
Ungdomsskolens 8+9. klasse går ligesom sidste år i grønt i effektmålingen fra 
den tværkommunale indsats Sikker By, hvilket betyder at skolens indsats får en 
god vurdering. Skolen scorer 16 ud af 20 mulige point i kategorierne: Arbejde 
med risiko- og beskyttelsesfaktorer, Styrke og omfang af evidens, der understøt-
ter aktiviteterne, Positive resultater samt Evidens for resultaterne.  
 
8+9. klassen indgår i Sikker Bys effektmålingssystem, da dele af finansieringen 
kommer fra Sikker By Programmet. 
 

6. Møde i SMART- projektet 
Ungdomsskolen deltog i april i det andet transnationale møde i projektet SMART 
- Second Chance Schools Working with Systematic Measurement of Outcomes, 
som denne gang foregik i Palermo. 
 
Projektet SMART er en overbygning på ungdomsskolens effektmålings- og le-
delsesinformationssystem, som i dette skoleår er blevet implementeret i heltids-
undervisningen. Gennem SMART ønsker ungdomsskolen dels at forbedre sit 
eget system, dels at udvikle et system for Second Chance-skoler i samarbejde 
med de øvrige partnere og organisationer med lignende målgrupper, og dermed 
skabe et fælles sprog og en fælles viden om, hvad der virker og hvorfor. Mødet 
var det andet møde blandt partnerne og havde denne gang fokus på, hvad der er 
interessant for Second Chancce Skoler at måle på – og hvordan det kan gøres. 
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	Bilag - Notat om sigtepunkter i effektiviseringsstrategi vedr. ledelse i ungdomsskolen 2015-2018
	Att. Thomas Berlin Hovmand
	Sigtepunkter i effektiviseringsstrategi vedrørende ledelse i ungdomsskolen 2015-2018
	1. Lederstillinger
	Efter 2007-strukturen er der oprettet følgende lederstillinger i ungdomsskolen:
	Ungdomsskolechef, udviklingschef (souschef), administrationsleder. Hertil kommer tre stillinger som centerleder og fire stillinger som souschef/afdelingsleder. Stillingerne er finansieret via ungdomsskolens rammebevilling. Der er herudover oprettet 2,...
	Fra august 2015 tilpasses stillingsstrukturen niveaudelt ledelse inden for ungdomsskolens tre hovedområder: 10. klasse, heltidsundervisning og almen undervisning. Stillingsstrukturen i ungdomsskolen udgør herefter:
	A. 1 stilling som ungdomsskolechef
	B. 3 stillinger som områdeleder og 1 stilling som administrationsleder
	C. 5 stillinger (årsværk) som afdelingsleder
	I C-kategorien oprettes herudover stillinger som afdelingsledere ved 10. klasse finansieret af 10. klassetaxameter fleksibelt og i takt med antallet af indskrevne elever og oprettede afdelinger.
	I 2015-strukturen etableres 4 afdelinger med 10. klasse, der bemandes med i alt 2 afdelingslederårsværk. Det samlede antal årsværk er 12,5:
	Effektivisering og omstilling i et 0–12 måneders perspektiv: Effektiviseringen opnås gennem reduktion i ledelse på i alt 2,5 årsværk svarende til 20 procent. Der tilføres nye opgaver i form af områdeledelse for 10. klasse (1 årsværk) og afdelingsledel...
	I et 13-48 måneders perspektiv opnås en yderligere effektivisering på 0,5 årsværk gennem en forventet indtægtsdækket virksomhed ved ledelsen af Kombineret Ungdomsuddannelse.
	Som led i effektiviseringen foretages pr. 1. august 2015 en omstilling af ledelsesressourcerne og ændringer i ledernes stillingsindhold med implementeringen af en ny struktur.
	Effektivisering og omstilling i et 13–48 måneders perspektiv: Afdelingsstrukturen vil være under løbende forandring, påvirket af den aktuelle søgning til 10. klasse og tilpasning af tilbudsviften i heltidsundervisningen. I takt med at der etableres by...
	2. Ledelse, ansvar og opgaver
	A. Ungdomsskolechefen er over for Børne- og Ungdomsudvalget og ungdomsskolens bestyrelse ansvarlig for virksomheden. Ungdomsskolechefen varetager den overordnede ledelse.
	B. Områdelederne er over for ungdomsskolechefen ansvarlig for områdets samlede ressourcestyring og har herunder ansvar for effektiv udnyttelse af områdets personalemæssige og økonomiske ressourcer. Områdelederne har tillige ansvar for opbygning af led...
	B. Administrationslederen er sidestillet med områdelederne og har personaleansvar for områdernes administrative medarbejdere. Administrationslederen har overfor ungdomsskolechefen ansvar for ungdomsskolens samlede økonomiske bevillinger samt at admini...
	C. Afdelingslederne varetager indenfor områdeledernes ansvar driftsledelse i afdelingerne. De varetager den primære personaleledelse og pædagogisk ledelse i afdelingerne. Der kan til stillinger som afdelingsleder knyttes undervisningsforpligtelse.
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	Ungdomsskolen har ved afslutningen af helårssæsonen 2014-15 gennemført en evaluering af samtlige hold i fritidsundervisningen. Det er den første tværgående evaluering siden Danmarks Evalueringsinstitut i 2010 lavede en samlet evaluering af ungdomsskol...
	Ungdomsskolen har hidtil ikke haft en ensartet praksis for indsamling af data og evaluering af fritidsundervisningen. De tidligere evalueringer og dataindsamlinger, som i forskellig grad eksisterer på de enkelte afdelinger, har ikke været præget af sy...
	LØSNING
	Den nyligt gennemførte evaluering er lavet på baggrund af en intern analyse fra 2013, som beskrev den eksisterende praksis og belyste behov, metoder og muligheder for etablering af en sammenhængende og ensartet monitorering af fritidsområdet. På baggr...
	Evalueringens resultater
	Evalueringen for helårssæsonen 2014-15 blev gennemført i februar måned. Det elektroniske spørgeskema blev sendt ud til 3111 elever, hvoraf 726 elever har svaret. Det giver en svarprocent på 24 %.
	Spørgeskemaet indeholder spørgsmål indenfor temaerne: baggrund for tilmelding læring, medindflydelse og undervisningen. Her trækkes de væsentligste resultater frem:
	Baggrund for tilmelding:
	 Evalueringen viser, at eleverne i høj grad vælger hold efter allerede eksisterende interesser. Det gør sig gældende for 63 %.
	 Op mod halvdelen af eleverne vælger også hold på baggrund af et ønske om at lære nyt, hvilket 96 % efterfølgerne har oplevet, at de har fået indfriet.
	 Mellem 20 og 24 % af eleverne vælger at tilmelde sig fritidshold, fordi de ønsker at forbedre deres karakterer eller føle sig mere sikre i et konkret fag. Blandt eleverne med dette fokus svarer 69 %, at de efterfølgende har fået højere karakterer. 8...
	 10 % af de adspurgte valgte at tilmelde sig hold på baggrund af et ønske om at få nye venner, hvilket blev indfriet for 82 % af disse elever.
	Læring:
	 Udover de forventninger eleverne havde ved tilmelding, svarer 71 % af eleverne, at de lærte noget, som de ikke havde forventet. Blandt elevernes uddybende kommentarer beskriver flere en øget tro på dem selv og det, de kan. Fx siger en ung ”Jeg fik e...
	Medindflydelse og tilfredshed med undervisningen:
	 Hvad angår elevernes mulighed for medindflydelse svarer 61 %, at de var med til at bestemme, hvad de skulle lære.
	 Herudover svarer 19 % af eleverne, at der var noget i undervisningen de var utilfredse over, men kun 21 % sagde det til læreren. Dette kan dels tolkes som, at utilfredsheden ikke var alvorlig nok til at eleven fandt det relevant at involvere læreren...
	Kendskab til ungdomsskolen:
	 59 % kender ungdomsskolen fra det fremsendte blad.
	 43 % af de adspurgte har fået kendskab til ungdomsskolen gennem deres skole
	 23-24 % har hørt om ungdomsskolen gennem henholdsvis venner og forældre.
	Udover at besvare spørgsmål indenfor ovenstående temaer, har eleverne haft mulighed for at komme med ønsker til hold, forløb og undervisningstidspunkter.
	Evalueringens resultater anvendes som afsæt for udvikling, planlægning og prioritering til kommende udbud og strukturering. Evalueringens resultater er samlet i rapporter på ungdomsskole-, afdelings- og holdniveau og er udsendt til behandling i de enk...
	Evalueringsplan
	Ungdomsskolen ønsker fremadrettet at implementere ovenstående evalueringsmodel som en fast slutevaluering af alle hold. Slutevalueringen skal kombineres med en mundtlig midtvejsevaluering. Mundtlige evalueringer praktiseres allerede på nogle hold, men...
	Faktabaseret ledelsesinformationssystem
	Evalueringen af fritidsundervisningen vil fremadrettet udgøre en del af ungdomsskolens faktabaserede styringsmodel. Styringsmodellen indeholder data, der er relateret til de fire styringsdimensioner i Børne- og Ungdomsforvaltningen: Styr på økonomien,...
	Resultaterne af den gennemførte evaluering anvendes i den igangværende planlægning af den kommende sæson. Ungdomsskolen forventer, at den beskrevne evalueringsplan vil være klar til implementering ved holdopstart 2015-16.
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