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Valg af formand og næstformand for bestyrelsen 

 

Bestyrelsen skal vælge formand og næstformand. 

 

 

INDSTILLING 

 

Ungdomsskolen indstiller,  

 

1. at bestyrelsen vælger formand og næstformand blandt medlemmerne valgt af Bor-

gerrepræsentationens medlemmer. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning, valgmåde og kompetence fremgår af Ved-

tægten for bestyrelsen ved Københavns Kommunes Ungdomsskole (1998). 

 

Ungdomsskolebestyrelsen består af 9 medlemmer med 3 repræsentanter valgt blandt 

Borgerrepræsentationens medlemmer, 2 repræsentanter for organisationer med særlig 

interesse for ungdomsskolearbejdet, 2 repræsentanter for medarbejderne samt 2 repræ-

sentanter for eleverne. 

 

Endvidere kan en repræsentant for folkeoplysningsudvalget samt en repræsentant for 

Børne- og Ungdomsforvaltningen, som regel en direktør, tilforordnes bestyrelsen. 

 

 

LØSNING 

 

Efter vedtægtens § 4 stk. 1 vælger bestyrelsen sin formand og næstformand blandt med-

lemmerne valgt af og blandt Borgerrepræsentationens medlemmer. 

 

 

BILAG 

 

Vedtægt for bestyrelsen ved Københavns Kommunes Ungdomsskole (1998) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægt 

for bestyrelsen ved Københavns Kommunes Ungdomsskole 
 

 

I henhold til § 7 i Lov om ungdomsskoler (lov nr. 411 af 13. juni 1990 med 

seneste ændring af 14.juni 1995) og Bekendtgørelse om ungdomsskolebestyrel-

ser (Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 790 af 20. november 1990) har Bor-

gerrepræsentationen på sit møde den 5. februar 1998 fastsat følgende vedtægt 

for ungdomsskolebestyrelsen ved Københavns Kommunes Ungdomsskole: 

 

§ 1  Bestyrelsens sammensætning  
 

Ved Københavns kommunes Ungdomsskole oprettes en bestyrelse bestå-

ende af følgende medlemmer: 

 

1) 3 medlemmer valgt af og blandt Borgerrepræsentationens medlemmer 

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

skolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter 

3) 2 repræsentanter for medarbejderne ved ungdomsskolen  

4) 2 repræsentanter for eleverne  

 

Stk. 2.  For hvert af bestyrelsens medlemmer vælges en stedfortræder. 

 

Stk. 3 Endvidere kan der deltage en repræsentant for folkeoplysnings-

udvalget i Københavns Kommune samt en repræsentant fra Skoledirekto-

ratet. Disse repræsentanter har ingen stemmeret. 

 

Stk. 4. Bestyrelsen kan tillade at andre deltager i møderne uden stem-

meret når behandlingen af særlige spørgsmål gør dette naturligt. Dette 

kan f. eks. være repræsentanter for bydelene. 

 

Stk. 5. Ungdomsskolelederen varetager sekretariatsfunktionen og delta-

ger i bestyrelsens møder uden stemmeret. 

  



§ 2  Afholdelse af valg 

 

Der foretages valg af de af Borgerrepræsentationen valgte medlemmer, 

jf. § 1, stk. 1, nr. 1 snarest muligt efter hvert kommunalvalg. 

 

Stk. 2. Uddannelses- og Ungdomsudvalget udpeger repræsentanterne 

for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, jf. § 

1, stk. 1, nr. 2.  Udpegningen foretages snarest muligt efter hvert kom-

munalvalg, første gang dog snarest muligt efter 1. januar 1998. Udpeg-

ningen foretages på grundlag af en indstilling fra ungdomsskolelederen. 

 

Stk. 3. Ungdomsskolelederen forestår valget af repræsentanterne for 

medarbejderne, jf. § 1, stk. 1, nr. 3. Der afholdes valg snarest muligt ef-

ter hvert kommunalvalg.  

 

Stk. 4. Elevrepræsentanterne vælges af elevrådet / elevforsamlingen ved 

skoleårets begyndelse for et skoleår ad gangen. 

 

§ 3  Bestyrelsens opgaver 

 

Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og 

rammer, som Borgerrepræsentationen fastsætter, herunder planen for 

kommunens ungdomsskolevirksomhed. 

 

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder inden for den af Borgerrepræsentationen 

fastsatte beløbsramme ungdomsskolens budget. 

 

Stk. 3. Bestyrelsen fastlægger ungdomsskolens indhold og omfang in-

den for de mål og rammer, som Borgerrepræsentationen fastsætter, jf. 

stk. 1. 

 

Stk. 4. Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til Borgerrepræsen-

tationen / Økonomiudvalget om ansættelse og afskedigelse af ungdoms-

skolelederen, centerchefer og souschefer, lærere og andre pædagogiske 

medarbejdere. Ungdomsskolebestyrelsen ansætter og afskediger time-

lønnede lærere og andre timelønnede pædagogiske medarbejdere. 

 

Stk. 5. Bestyrelsen kan overlade en del af sin beføjelse til at fastsætte 

ungdomsskolens budget til de enkelte ungdomsskolecentre (undervis-

ningsområder) i ungdomsskolen. Bestyrelsen godkender hvordan og til 

hvem beføjelsen kan overdrages. 

 

Stk. 6. Bestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Uddannel-

ses- og ungdomsudvalget om alle spørgsmål der vedrører ungdomssko-

len. Bestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Borgerre-

præsentationen og Ungdoms- og uddannelsesudvalget forelægger den. 

 

§ 4  Arbejdsgang   

 

Stk. 1.  Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt medlemmerne valgt 

af og blandt Borgerrepræsentationen.  

 

Stk. 2. Alle bestyrelsens medlemmer har stemmeret. Eleverne må dog 

ikke overvære 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 fornødent. Der afholdes møde mindst 4 gange om året. 

 

Stk. 4.  Formanden leder forhandlingerne og sørger for, at beslutninger-

ne indføres i en beslutningsprotokol. Mindretal kan forlange at få sin 

afvigende mening indført i beslutningsprotokollen og medsendt besty-

relsens udtalelser. 

 

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af med-

lemmerne er til stede. Beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Ved 

stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

 

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 

 

§ 5  Ikrafttræden 
 

Vedtægten træder i kraft den 1. januar 1998. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
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Bestyrelsens kompetence, opgaver og arbejde samt forslag til forretningsorden 

 

Bestyrelsens formelle kompetence er fastsat i ungdomsskoleloven og i Vedtægt for be-

styrelsen ved Københavns Kommunes Ungdomsskole (1998). Bestyrelsen skal fastsætte 

en forretningsorden, som grundlag for bestyrelsens mødevirksomhed m.v. 

 

 

INDSTILLING 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen drøfter bestyrelsens opgaver og arbejde og godkender forslaget til 

forretningsorden. 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Grundlaget for ungdomsskolebestyrelsens virke er fastsat i lovbekendtgørelse nr. 997 af 

8. oktober 2004. Bestyrelsens sammensætning, kompetence og opgaver fremgår af ved-

tægt for bestyrelsen ved Københavns Kommunes Ungdomsskole, som er vedtaget i 

Borgerrepræsentationen den 5. februar 1998. Med afsæt i vedtægten fastlægger ung-

domsskolebestyrelsen de overordnede principper og målsætninger for ungdomsskolens 

virksomhed. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og et forslag vedlagt som 

bilag. 

 

 

LØSNING 

 

Sammensætning 

 

Ungdomsskolebestyrelsen består af 9 medlemmer: 

 3 medlemmer valgt af og blandt Borgerrepræsentationens medlemmer 

 2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet  

 2 repræsentanter for medarbejderne i ungdomsskolen 

 2 repræsentanter for eleverne 

. 

Folkeoplysningsudvalget i Københavns Kommune og Børne- og Ungdomsforvaltningen 

kan begge udpege en repræsentant til bestyrelsen. Repræsentanterne kan deltage i besty-

relsesmøderne uden stemmeret. Ungdomsskolechefen og dennes stedfortræder (sous-

chef) deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret og varetager sekretariatsfunktionen. 

Bestyrelsen kan tillade andre at deltage i møderne uden stemmeret. 

  

 

Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser 

 

Efter virksomhedsplanen og vedtægten har bestyrelsen kompetencen til  
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 at fastlægge de overordnede principper for ungdomsskolens virksomhed 

 

 at udmønte de årlige budgetter for ungdomsskolen og herigennem fastlægge ung-

domsskolens indhold og omfang 

 

 at godkende ungdomsskolens fagudbud 

 

 at afgive indstilling til den Borgerrepræsentationen om ansættelse og afskedigelse af 

ungdomsskolens leder 

 

 at ansætte og afskedige ledere, lærere og andre pædagogiske medarbejdere, idet be-

styrelsen på mødet den 29. marts 2006 har uddelegeret denne kompetence til ung-

domsskolens leder 

 

 at udpege et medlem til bedømmelsesudvalg ved ansættelse i lederstillinger 

 

 at afgive udtalelser og stille forslag til Borgerrepræsentationen / Børne- og Ung-

domsudvalget om alle spørgsmål, der vedrører ungdomsskolen 

 

 at træffe beslutning om godkendelse af konkrete undervisningstilbud, der forudsætter 

dispensation fra de generelle aldersgrænser. 

 

Ungdomsskolens leder har overfor Borgerrepræsentationen og ungdomsskolebestyrel-

sen ansvar for den økonomiske, administrative, personalemæssige og pædagogiske le-

delse. Ungdomsskolelederen har ansvar for, at ungdomsskolebestyrelsen er orienteret 

om alle væsentlige forhold, der vedrører ungdomsskolen. Børne- og Ungdomsudvalget 

varetager den umiddelbare forvaltning af ungdomsskolen, herunder overordnede strate-

gier og servicemål samt fører tilsyn med ungdomsskolen, herunder økonomisk kontrol.  

 

 

Mødevirksomhed og forslag til forretningsorden 

 

Ungdomsskolens bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden. Der er ikke i lovgiv-

ningen om ungdomsskoler fastsat nærmere krav til form eller indhold. Bestyrelsen ud-

øver sine beføjelser gennem møderne. Forretningsorden regulerer bestyrelsens møde-

virksomhed og beslutningsdygtighed. Der afholdes møde så ofte formanden eller tre af 

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

bestyrelsesmøderne kan formanden afgøre sager, der ikke tåler opsættelse eller ikke 

giver anledning til tvivl. 

 

Forslag til forretningsorden foreslås at træde i kraft straks. 

 

 

BILAG 

 

Forslag til forretningsorden for bestyrelsen ved Københavns Kommunes Ungdomssko-

le. 



 

FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 

 

FOR BESTYRELSEN VED KØBENHAVNS KOMMUNES UNGDOMSSKOLE 

 

VEDTAGET 26. MARTS 2014 

 

Efter § 6 stk. 4 i Vedtægt for bestyrelsen ved Københavns Kommunes Ungdomsskole fastsætter bestyrel-

sen selv sin forretningsorden.  

 

 

Medlemmer og konstituering m.v. 

 

§ 1.   

Stk. 1. Bestyrelsen består af følgende medlemmer: 

 

 3 medlemmer valgt af og blandt Borgerrepræsentationens  medlemmer 

 

 2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejds-

markedets parter 

 

 2 repræsentanter for medarbejderne i ungdomsskolen 

 

 2 repræsentanter for eleverne 
 

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer har alle stemmeret.  

. 

Stk. 3. Folkeoplysningsudvalget i Københavns Kommune kan udpege en repræsentant til bestyrelsen. 

Endvidere kan en eller flere repræsentanter fra Børne- og Ungdomsforvaltningen deltage i bestyrelsesmø-

derne. Begge repræsentanter deltager uden stemmeret. 

 

Stk. 4. Ungdomsskolechefen og dennes stedfortræder (souschef) deltager i bestyrelsens møder uden 

stemmeret og varetager sekretariatsfunktionen. 

 

Stk. 5. Bestyrelsen kan tillade andre at deltage i møderne uden stemmeret. 
 

Stk. 6. Ungdomsskolebestyrelsens formand og næstformand vælges blandt medlemmerne valgt af og 

blandt Borgerrepræsentationens medlemmer. 

 

Bestyrelsens mødevirksomhed m.v. 

 

§ 2 

Stk. 1. Bestyrelsen udøver sin virksomhed gennem møderne.  

 

Stk. 2. Mellem bestyrelsesmøderne kan formanden afgøre sager, der ikke tåler opsættelse eller ikke giver 

anledning til tvivl. Bestyrelsen orienteres efterfølgende om disse sager. 

 

Stk. 3. Ved afgivelse af høringssvar m.v. kan en sag afgøres efter cirkulation blandt udvalgets medlemmer, 

når der er enighed herom. Såfremt der ikke er enighed herom, skal bestyrelsen indkaldes ekstraordinært. 
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Stk. 4. Under særlige omstændigheder, fx. når et høringssvar skal afgives med meget kort frist overlades 

det til bestyrelsens formand at udarbejde høringssvar. Bestyrelsen orienteres efterfølgende herom.  

  

Stk. 5. Ungdomsskolebestyrelsen holder møde så ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det for-

nødent. Der holdes møde mindst 4 gange om året.  

 

Stk. 6. Ved årets begyndelse fastsættes en årsplan med angivelse af dato og tidspunkt for bestyrelsesmø-

derne. Årsplanen udgør et arbejdsgrundlag for planlægningen af ungdomsskolebestyrelsens arbejde.   

 

Stk. 7. Bestyrelsen kan afholde ekstraordinære møder, når formanden skønner det nødvendigt, eller når 

mindst 3 medlemmer fremsætter anmodning herom. 

 

Dagsorden m.v. 

 

§ 3 

Stk. 1. Forud for bestyrelsens møder udsendes en dagsorden. Forslag til dagsordenspunkter skal være for-

manden / bestyrelsens sekretær i hænde senest 9 dage før mødets afholdelse.  

 

Stk. 2. Dagsorden udsendes til bestyrelsens medlemmer 7 dage før mødets afholdelse med angivelse af de 

sager, der vil komme til behandling på mødet. Ekstraordinære møder kan indkaldes med kortere varsel. 

Med udsendelse af dagsorden fremsendes der til brug for bestyrelsens behandling nødvendigt materiale. 

Eventuelt yderligere materiale kan rekvireres i ungdomsskolens sekretariat.  

 

Stk. 3. Der kan ikke træffes beslutning om emner, som ikke er angivet på dagsordenen til det pågældende 

møde, med mindre samtlige tilstedeværende medlemmer samtykker i, at punktet skal optages på dagsor-

denen. 

 

Mødeledelse 

 

§ 4  

Stk. 1. Formanden, og i dennes fravær næstformanden, leder møderne og sørger for, at beslutningerne 

indføres i en beslutningsprotokol. Ethvert medlem kan forlange at få sin mening indført i beslutningspro-

tokollen.  

 

Beslutningsdygtighed m.v. 

 

§ 5 

Stk. 1. Ungdomsskolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede 

medlemmer er til stede.  

 

Stk. 2. Et medlem som er forhindret i at møde, skal give bestyrelsens formand eller sekretær besked her-

om. 

 

Stk. 3. Elevrepræsentanterne må ikke overvære behandling af sager vedrørende enkeltpersoner og har ikke 

stemmeret i disse sager. 
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Stk. 4. Formanden formulerer de punkter, der skal træffes beslutning om. Hvis ingen forlanger afstemning, 

kan formanden erklære punktet for afgjort i overensstemmelse med den afgivne opfattelse. 

 

Stk. 5. Beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgiven-

de. 

 

Stk. 6. Bestyrelsens tavshedspligt følger af forvaltningslovens § 27. 

 

Beslutningsprotokol 

 

§ 6 

Stk. 1. Formanden drager omsorg for at der føres en beslutningsprotokol, hvor følgende fremgår: 

 tid og sted for mødet 

 hvem der har meldt afbud til mødet, og hvem der har været fraværende uden afbud 

 medlemmers fravær under behandlingen af enkelte punkter 

 dagsorden for mødet  

 bestyrelsens beslutning ledsaget af et kort resumé af sagen  

 

Stk. 2. Ethvert medlem har ret til at få sit standpunkt ført til protokols med en kort begrundelse. 

 

Stk. 3. Beslutningsprotokollen underskrives af formanden. Herefter udsendes beslutningsprotokollen til 

bestyrelsens medlemmer og til ungdomsskolens ledergruppe inden 7 dage efter mødet.  

 

Stk. 4. Endelig godkendelse af beslutningsprotokollen sker på førstkommende ordinære møde.  

 

Dialog m.v. 

 

§ 7 

Stk. 1. Ungdomsskolebestyrelsen kan nedsætte ad-hoc udvalg. 

 

Stk. 2. Til belysning af enkelte sager eller forhold vedrørende enkelte undervisningsområder eller speci-

fikke aktivitetsområder, kan ungdomsskolebestyrelsen indkalde lærer- og lederrepræsentanter eller andre 

sagkyndige rådgivere. 

 

Ændringer og ikrafttræden m.v. 

 

§ 8 

Stk. 1. Ændringer i og til ungdomsskolebestyrelsens forretningsorden skal behandles på et ordinært besty-

relsesmøde.  

 

Vedtaget på ungdomsskolebestyrelsens møde den 26. marts 2014 med umiddelbar ikræfttrædelse. 
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Ungdomsskolen: formål og ramme 

• Ungdomsskoleloven 
§1Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres 
kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til 
at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til 
aktiv medvirken i et demokratisk samfund. 
 

• Skal understøtte Københavns Kommunes Ungestrategi 2013-15: 
1. at 95 procent af alle unge får en ungdomsuddannelse  
2. at flere unge får en erhvervskompetencegivende uddannelse  
3. at ledighed blandt unge reduceres med 10 procent  
4. at flere unge er aktive i ungdomsklubber, foreninger, kultur- og idrætsliv og 
fritidsjob og på den måde bliver rustet til uddannelse 
 

• Er en del af Ungepakken: Pligtbekendtgørelse og uddannelsesparathed 
 

• Understøtter 95%-målsætningen 

 

 

19-03-2014 
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Ungdomsskolen: Organisation 

• Er forankret i Børne- og Ungdomsforvaltningens Ungeområde – kontorchef Jacob 
Eberholst og souschef Søren Hegnby 

 

• Undervisningen er bydækkende (almenundervisningen er organiseret efter BUF-
områderne) 
 

• Ungdomsskolen har i alt 374 ansatte. Heraf er 83 medarbejdere  
heltidslærere, 261 er almenlærere, ni er ledere og de  
resterende 21 er teknisk/administrativt personale,  
pædagogisk medhjælp. 
 

• Sygefravær (kalenderdage pr. medarbejder)  

      

    2011  2012  2013 

 Ungdomsskolen    5,0 8,6  11,7 

 BUF samlet    9,1  8,6  13,7 

  
 
 

19-03-2014 
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Ungdomsskolen: Organisation 

19-03-2014 
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Ungdomsskolen: Økonomi 

     Budget   Regnskab  

 

Løn (lærere heltidsuv.)   32,9 mio.  32,5 mio.  

Løn (lærere almenuv.)   11,3 mio.  9,7 mio.  

Løn (pæd. medhjælp)   4,5 mio.   4,3 mio.  

Løn (ledelse)    6,0 mio.   5,8 mio.  

Løn (adm. og teknik)   7,5 mio.   7,5 mio.  

Undervisningsmidler og drift   16,1 mio.  16,6 mio  

 

Udgifter i alt    78,3 mio.  76,4 mio. 

 

 

 

19-03-2014 
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Økonomi: Økonomiske udfordringer 

• Effektivisering på lærernes arbejdstid 
KKU skal effektivisere i 2014 for ca. 1,3 mio. kr. og for ca. 3 mio. kr. i 2015 
(fuldt indfaset) 

  
• Lærere uden undervisning 

KKU har en del ansatte (vejledere og daglige ledere) på læreroverenskomsten, 
som ikke varetager undervisning og derved ikke kan bidrage til, at 
undervisningstallet hæves.  

  
• Mange små enheder 

KKU er spredt på lokationer over hele byen, og vi er få ansatte på de enkelte 
steder. Det gør det vanskeligt at opnå storskalafordele. 

  
• Afskedigelsessager 

KKU er i proces med nogle afskedigelsessager, hvor der vil være en lønudgift 
uden arbejdskraft. Det betyder, at KKU vil have udgifter til vikardækning i 
opsigelsesperioderne. 
 

19-03-2014 
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Ungdomsskolen: Organisatoriske udfordringer 

• Der skal udarbejdes en ny og forenklet virksomhedsplan og ændret 
organisatorisk opbygning af ungdomsskolen som følge af ændret lovgivning 
(se forslag til ændret organisatorisk opbygning bagerst i denne præsentation) 

 

• Der skal etableres et klarere fokus på ledelse af kerneopgaven 

 

• Der skal skabes muligheder for optimering af administrative opgaver 

 

• Nye bestemmelser om ændret arbejdstid skal implementeres 

 

• Samarbejdsstrukturerne i Ungdom skal tydeliggøres, og entydige 
samarbejdsflader i almenundervisningen til BUF-områder skal opbygges 

 

19-03-2014 
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Almenundervisning: Fritidstilbud for 13-18-årige 

• Ungdomsskolelovens ”skal-bestemmelse”:  
Fritidsundervisning er for de 13-17-årige i København.  
 

• Tilrettelægges som: 
Åbne forløb: Der udbydes fx ca. 450-500 hold om året - i år 189 boglige hold, 148 kreative og 
musiske hold, 74 sports- og friluftshold, 10 knallerthold og 77 øvrige hold (IT etc., samfund) 
Særlige forløb, der understøtter undervisningen i folkeskolen 
 

• Fire større ungdomskulturelle events inden for kunst, skuespil, dans og musik 
 

• Udvikling i elevtal (og elevpris): 

19-03-2014 

År 2010/11 2011/12 2012/13 

13-17-årige 20.534 20.853 20.865 

CPR-elever 5.770 5.652 5.701 

CPR-elever i % 28,0 27,1 27,3 

Holdelever 11.455 12.181 12.460 

Antal hold pr. elev i gns. 1,99 2,15 2,19 

Elevpris CPR-elev - 1.765 kr. 1.749. kr. 

Elevpris holdelever - 899 kr. 700 kr. 
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Almenundervisningen: Udfordringer 
 
1. Som led i udmøntningen af folkeskolereformen etableres partnerskaber med 

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

2. Kommunen skal fortsat stille et fritidstilbud i ungdomsskolen til rådighed for de  
13-18-årige 
 

3. Almenundervisningen organiseres i tre spor:  

Åbent tilbud 
for de  

13-18-årige 

Særlige tilbud 
til skoler og 

BUF-områder 
om specifikke 

opgaver 

Rekvirerede 
aktiviteter på 

folkeskoler 
efter 

udbudsmodel 

19-03-2014 
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Heltidsundervisningen: For ikke-uddannelsesparate 

• Ungdomsskolelovens ”kan-bestemmelse”:  
Heltidsundervisning skal stå mål med den undervisning, der gives i folkeskolen 
 

• Den overordnede ramme: 

– Skolekontekst (prøver, boglig undervisning etc.) 

– Der er ikke tilknyttet terapeutiske kompetencer 

– Bedre lærernormering og færre elever i klasserne 

– Ungepædagogik og anerkendende pædagogik 

– Fokus på faglig udvikling og afklaring 
 

• Ungdomsskolens heltidsundervisning er forankret i Børne- og Ungdomsforvaltningens 
Ungeområde. Målet er at gøre de unge uddannelsesparate.  
 

• Heltidsundervisningen bidrager til opfyldelsen af 95%-målsætningen og er tilbud 
under ”Pligtbekendtgørelsen” 

19-03-2014 
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Heltidsundervisningen:  
For ikke-uddannelsesparate 

Skole Elevpladser Elevpris kr. 

Dagkursus (9./10. klasse) 64 84.749 

Ungdomsskolen i Hindegade (9./10. klasse) 140 69.949 

Byhøjskolen (9./10. klasse enkeltfag) 
 - 4 kreative linjer, basisklasse, 10. Turbo x 2 

102 77.803 

8+9. klasse for undervisningspligtige (second chance) 75 84.850 

Nye Veje (kollektiv og individuel afklaring) 46 76.250 

10. Puls (projekt under Ungepakken) 16 81.874 

19-03-2014 
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Heltidsundervisningen: udfordringer 

• Andelen af unge med stadig tungere indlæringsvanskeligheder er stadig stigende, og der skal 
derfor ske en tilpasning af undervisningsforløb og kapacitet i forhold til målgruppen 
 

• Relativt små enheder giver høj gennemsnitspris pr. elev 
 

• Ungdomsskolen skal i samarbejde med UU optimere kapacitetsudnyttelsen 
 

• Ungdomsskolen finansierer forsøg med inddragelse af socialrådgiver- ordning 
 

• Ungdomsskolen har igangsat et udviklingsprojekt til måling af  heltidsundervisningens effekt 
og vurdering af kvalitet  
 

19-03-2014 
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10. klasse: Amager 
 
• Ungdomsskolens ”kan-bestemmelse” 

 
• Sammenlægning af 10. klasserne på Amager 

220 elevpladser – elevpris: 37.779 kr. 
 

• Spredt på flere lokationer 
 

• Fokus på ungemiljø og motivation 
 

• Nye måder at lave 10. klasse på: 
20/20-model i samarbejde med KTS 
Undervisning i klubhus (Aktiv 10.) 
 

19-03-2014 
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2014:Aktuelle indsatser og temaer 

Folkeskolereform 
Kommunens folkeskoler skal indgå i forpligtende samarbejder 
Intern arbejdsgruppe, udarbejder konkret katalog over mulige fag, temaer, 
undervisningsforløb og strukturer 
 
Ændring af ungdomsskolens virksomhedsplan og opbygning 
Ny virksomhedsplan og ny organisering (se forslag til fremtidig organisering bagerst i  
denne præsentation) 
 
Implementering af ændret arbejdstidsaftale (jf. økonomiske udfordringer) 
Den nye arbejdstidsaftale skal være implementeret den 1. august 
 
Koncept for evidens og effektmåling i heltidsundervisningen 
Ungdomsskolen har som følge af en analyse af ungdomsskolens  
heltidsundervisning i 2012 igangsat en intern analyse af, om  
ungdomsskolens skoletilbud matcher elevgruppernes behov. 

19-03-2014 
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Ungdomsskolen: Forslag til fremtidig organisation 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2014.0-0. Møde den 26.03.14. Dagsordenens pkt. 5 

 

Forslag til fordeling af ungdomsskolens budgetramme 2014 

 

Med denne indstilling redegør ungdomsskolen for forslag til fordeling af budgetrammen 

for 2014. 

  

INDSTILLING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender forslag til fordeling af ungdomsskolens budgetramme for 

2014, som det fremgår af bilaget Ungdomsskolen - virksomhed og budget 2014, 

 

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

efterretning, 

 

3. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens regnskab 2013 til efterret-

ning. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

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

bud. Hvert år fastsættes der derfor en beløbsramme til det/formålet/opgaven, som på 

baggrund af ungdomsskolebestyrelsens beslutning fordeles på ungdomsskolens forskel-

lige tilbud. Det er herunder bestyrelsens opgave at fastlægge indhold og omfang af be-

løbsrammen. Indstillingens forslag til fordelingen af rammen sker ud fra de vedtagne 

mål og rammer for ungdomsskolens virksomhed.  

 

I 2014 er ungdomsskolens budgetramme på 73.844.006 kr. inklusive budget til 10. klas-

se. Rammen forventes tilført 1.019.307 kr. i overførte midler fra 2013 (mindreforbrug). 

Den samlede budgetramme er derfor 74.863.313 kr. 

 

Ungdomsskolens er blevet pålagt en effektivisering på lærernes arbejdstid på i alt 3,3 

mio. kr. fuldt indfaset, hvoraf der skal findes 1,3 mio. kr. i 2014 og 2 mio. kr. i 2015. 

 

 

LØSNING 

 

Generelle bemærkninger til forslag til fordeling af budgetramme 2014 

Budgetrammen på 73.844.006 kr. forventes tilført 1.019.307 kr. i overførte midler fra 

2013. 

 

Fordeling af lønmidler 

Forslag til fordeling af budgetrammen 2014 tager udgangspunkt i principperne for for-
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deling af lønmidler, som bestyrelsen vedtog i forbindelse med udmøntning af budget-

rammen for 2013. Principperne er beskrevet i afsnit 3.1 Principper for budgetfordelin-

gen i bilag 1. 

 

Fordeling af driftsmidler 

Forslag til fordeling af budgetrammen 2014 tager udgangspunkt i principperne for for-

deling af driftsmidler, som bestyrelsen vedtog i forbindelse med udmøntning af budget-

rammen for 2013. Principperne er beskrevet i afsnit 3.1 Principper for budgetfordelin-

gen i bilag 1. 

 

Særbevilling 

I Budgetaftalen for 2013 blev forligsparterne enige om at bevillingen til Ungdomssko-

lens 8+9. klasse (Second Chance) skulle gøres permanent i forbindelse med Budget 

2014. Dette skete ikke/blev ikke effektueret. Derfor er bevillingen fortsat tidsbegrænset 

og består at 2 bevillinger med forskellige udløbsår, hvilket betyder, at en del af bevillin-

gen til 8+9. klassen skal fornyes i forbindelse med Budget 2015. 

 

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 under-

visningstal for lærerne hæves. Da ungdomsskolen ikke er omfattet af folkeskolerefor-

mens udvidede timetal til eleverne medfører det en økonomiske effektivisering på 3,3 

mio. kr.  

 

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

dervisning. Effektiviseringen skal findes i ungdomsskolens heltidsundervisning, hvilket 

omhandler Dagkursus, Ungdomsskolen i Hindegade, Byhøjskolen samt Nye Veje. Ef-

fektiviseringsbidraget på 5/12 i 2014 er trukket ud af ungdomsskolen budgetramme ved 

budgetudmeldingen fra forvaltningen. 

 

Effektiviseringsbidraget er forholdsmæssigt placeret på disse 4 tilbud i heltidsundervis-

ningen som en teknisk beregning, da ungdomsskolen er i gang med en afklaringsproces, 

der omhandler, hvordan effektiviseringsbidraget konkret skal udmøntes i heltidsunder-

visningen. 

 

10. klasse på Amager er ikke en del af ungdomsskolens rammebevilling. Finansiering af 

10. klasse udmøntes efter taxameter-princippet. Derfor er budgettet til 10. klasserne på 

Amager allerede omfattet af en effektivisering via taxameter-udmeldingen. 

 

Ungdomsskolens 8+9. klasse er ikke omfattet af effektiviseringen, da bevillingen til 

tilbuddet gives som en særbevilling direkte fra budgetforhandlingerne. Da 8+9. klassen 

er et tilbud for undervisningspligtige, er ungdomsskolen i gang med at klarlægge om 

tilbuddet skal følge folkeskolereformen. Er dette tilfældet skal der leveres mere under-

visning til eleverne. 

 

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

heltidsundervisningen levere mere undervisning pr. læreransat. 
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Regnskab 2013 

Med en samlet budgetramme på 78.280.217 kr. og et endeligt regnskab på 77.260.910 

kr. har ungdomsskolen i 2013 et mindreforbrug på 1.019.307 kr. 

 

Signifikante afvigelser fra budget 2013 i regnskab 2013 

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

gen for 2013. 

 

Budget 78.280.217 kr. 

Mindreforbrug på lærerløn som følge af lockouten i april 2013 -1.615.777 kr. 

Mindreforbrug på Ungepakkemidler som skal bruges i 2014 -764.165 kr. 

It-investering til undervisningen i ungdomsskolen 819.000 kr. 

Periodisering af refusioner  541.635 kr. 

Mindreforbrug i alt 1.019.307 kr. 

 

Årsagerne til afvigelserne ovenfor er: 

 

1) Lockout-midler: Da ungdomsskolens elever ikke er flere år i tilbuddene, kan der 

ikke foretages kompenserende undervisning for eleverne i indeværende skoleår. 

 

2) Ungepakkemidler: Ungdomsskolen har fået tilført Ungepakkemidler i 2013 til til-

bud, som skal videreføres i 2014. 

 

 

VIDERE PROCES 

 

Forslaget til fordeling af ungdomsskolens budget har været drøftet i ungdomsskolens 

LokalMED på møde den 17. februar 2014. LokalMED inddrages løbende på møder i 

2014 om udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab. 

 

Ungdomsskolechefen er ansvarlig for, at Børne- og Ungdomsforvaltningen og ung-

domsskolens bestyrelse orienteres om udviklingen i ungdomsskolens budget og regn-

skab, og ungdomsskolechefen vil således orientere ungdomsskolebestyrelsen, hvis der 

sker væsentlige afvigelser i forholdet mellem budget og aktivitet. Se uddybning af ung-

domsskolens løbende økonomistyring i afsnit 3.2 Økonomistyring i bilag 1. 

 

 

BILAG 

 

1. Ungdomsskolen – virksomhed og budget 2014 

2.  Forslag til fordelingen af budgetrammen totalt og fordelt på budgetområder 

3. Regnskab 2013  

 

Der vil kun 

være vedhæf-

tet bilag, 

der er nød-

vendige for 

belysning af 

sagen. Man 

kan aktivt 

vælge bilage-

ne til ved at 

klikke på 

linkene. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

 
Dato: 13.03.2014   Journalnr.: 2014.0-0 

 
 

 

 

 

UNGDOMSSKOLENS VIRKSOMHED OG BUDGET 2014 

 

Ungdomsskolen udarbejder hvert år dette notat, og formålet er at skabe gennemsigtig-

hed og forståelse for, hvordan ungdomsskolen fordeler sine midler på de forskellige 

arbejdsfelter, hvordan ungdomsskolens økonomistyring fungerer, og hvilke økonomiske 

principper og forudsætninger, der udstikker rammerne for ungdomsskolens budgetlæg-

ning. 

 

Notatet danner beslutningsgrundlag for ungdomsskolens bestyrelse, der på det første 

bestyrelsesmøde i 2014 skal vedtage et budget for ungdomsskolen i 2014. Derfor funge-

rer notatet også som slags en operationel rettesnor for den løbende økonomistyring. 

Med andre ord er dette ungdomsskolens økonomiske slag- og køreplan for 2014. 

 

1. Ungdomsskolens arbejdsfelt og virksomhed 

 

1.1 Arbejdsfelt 

Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte almen undervisning, prøveforberedende undervis-

ning, specialundervisning og undervisning i dansk sprog og danske samfundsforhold 

særlig tilrettelagt for indvandrere.  

Herudover kan tilbuddet omfatte undervisning i færdselslære og knallertkørsel, heltids-

undervisning, andre aktiviteter, som kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik, 

undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem 18 og 25 år samt klub- og 

anden fritidsvirksomhed. Ungdomsskolen i København varetager alle ”kan-områderne” 

undtagen dansk som andetsprog for 18 til 25-årige samt klubvirksomhed.  

 

1.2 Organisation og struktur 

Ungdomsskolen er en rammestyret virksomhed forankret i Børne- og Ungdomsforvalt-

ningens fagkontor Ungdom. Det er ungdomsskolens bestyrelse, der fastlægger de over-

ordnede principper for ungdomsskolens virksomhed og udmønter skolens budget. 

 

Den organisatoriske opbygning af ungdomsskolen er fastsat af Borgerrepræsentationen i 

maj 2007, hvor de vedtog Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed. 

Ungdomsskolens virksomhed er organiseret som én skole med én bestyrelse, én ledelse 

og decentral opgavevaretagelse. Ungdomsskolens opgaver er organiseret i tre ungdoms-

skoleområder, 1) City, 2) Nord og Vest og 3) Syd og Øst, og et fælles sekretariat. 
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2. Elevoptag og elevgrundlag 

Nedenstående tabel viser, hvor mange unge der er i ungdomsskolens målgruppe, og 

hvor mange elever der er tilmeldt ungdomsskolen. Det er delt op i CPR-elever og 

holdelever (opgjort pr. skoleår). Målgruppen 13-17-årige er pr. 1. januar 2014 21.023 

unge. Udviklingen i de statistiske oplysninger viser følgende: 

 
 2010 2011 2012 2013 

Antal unge i målgruppen 13-17-årige 20.272 20.853 20.853 20.865 

CPR-elever i almenundervisning 5.808 5.770 5.652 5.701 

Holdelever i almenundervisning 11.502 11.455 12.181 12.460 

CPR-elever i almen i pct. af målgruppen 28,7 28,0 27,1 27,3 

Elever i heltidsundervisning 760 762 742 813 

Elever i heltidsundervisning i pct.  3,7 3,7 3,6 3,9 

Elever i alt  6.568 6.532 6.394 6.514 

 

 

3. Budget og økonomi 

 

3.1. Principper for budgetfordelingen 

Bestyrelsen fastlagde principperne til fordeling af budgetrammen 2014 på mødet i de-

cember 2013. Principperne har udgangspunkt i de samme grundprincipper for så vidt 

angår lønmidler, som blev vedtaget af bestyrelsen i forbindelse med udmøntning af 

budgetrammen for 2014.  

Endvidere har bestyrelsen besluttet, at dækningen af omsorgs- og seniordage udmøntes, 

der hvor forbruget forventes. Principperne er derfor: 

 

 centrale lønudgifter til ledelse, administration og pædagogisk medhjælp fastsættes 

på grundlag af konkrete beregninger 

 decentrale lønudgifter til heltidsundervisning og almen undervisning i de tre ung-

domsskoleområder fastsættes med udgangspunkt i 2013-niveau 

 timepuljer til almen undervisning fastsættes med udgangspunkt i 2013-niveau.  

Ledergruppen træffer beslutning om en intern fordeling på grundlag af det konkrete 

aktivitetsniveau og antallet af unge i målgruppen 

 der afsættes midler til en fællespulje til forsøg og udvikling, it-koordinering, web-

side, kommunikation, elevprogram, pædagogisk grundkursus for nye lærere, efter- 

og videreuddannelse af ledere og medarbejdere. I fællespuljen vil der blive indar-

bejdet beløb til ungdomsskolens fyrtårne og internationale elevudvekslinger 

 Der afsættes midler til omsorgsdage og seniordage, der sikrer, at de budgetområder, 

der har ansatte, som er berettiget til hhv. omsorgs- og seniordage, også modtager 

midler, der dækker eventuelle omkostninger.  

 

Principper for driftsmidler 

Principperne for fordeling af driftsmidler blev ændret i forbindelse med godkendelsen af 

budget 2012 og videreført i fordelingen af budget 2014.  

 

Principper for fordeling af driftsmidler i heltidsundervisningen: 

 Administrative pc’ere betales centralt, hvilket medfører en nedjustering af de decen-

trale budgetter 
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 Budgetmidlerne fordeles i forhold til antal elevpladser i den ”almindelige” under-

visning og i værkstedsundervisningen 

 

Der er opnået en harmonisering på 100 pct. med forslaget til fordeling af budgetrammen 

2013 hvilket er videreført i 2014 

 

Principper for fordeling af driftsmidler i almenundervisningen: 

 Administrative pc’ere betales centralt, hvilket medfører en nedjustering af de decen-

trale budgetter 

 ”Grundbevilling på budgetområde” fordeles ud fra procentfordeling af målgruppen 

 Der gives en elevafhængig bevilling ud fra antal CPR-elever i den afsluttede sæson 

 Der afsættes midler i en fælles pulje, som almenundervisningen kan søge om til  

udvikling af tilbud, som kræver en hurtig indsats. Tilsagn eller afslag skal gives  

inden for en uge 

 

Der er opnået en harmonisering på 100 pct. med forslaget til fordeling af budgetrammen 

2013 hvilket er videreført i 2014. 

 

For begge områder gælder det, at:  

1) Satserne vil blive reguleret i samme omfang som fremskrivningsprocenten for 

driftsmidler, som ungdomsskolen får udmeldt fra forvaltningen, og at  

2) driftsmidlerne ville kunne være udsat for besparelser, som alle øvrige poster på ung-

domsskolens ramme. 
 

3.2 Økonomistyring 

Historisk set har ungdomsskolen ikke præsenteret et regnskabsresultat med et merfor-

brug, hvilket blandt andet skyldes, at ungdomsskolen har en løbende økonomistyring, 

der fungerer på flere niveauer. 

  

Da det er bestyrelsen, der udmønter ungdomsskolens budget, holder ungdomsskolen 

løbende bestyrelsen orienteret om udviklingen i budget og regnskab ved alle bestyrel-

sens møder (fire årlige møder). Indstillinger, økonomiske bilag og beslutningsreferater 

er offentligt tilgængelige på ungdomsskolens hjemmeside. 

 

Ungdomsskolen indberetter tre årlige regnskabsprognoser samt det endelige regnskab til 

forvaltningens fagkontor Budget og Regnskab (BuR). Ungdomsskolen har endvidere en 

løbende dialog med BuR om budget og faktiske udgifter til husleje og afledte udgifter af 

de adresser, hvor ungdomsskolen har til huse. 

 

Udover de kvartalsvise møder i bestyrelsen og prognoser til forvaltningen følger ung-

domsskolens sekretariat udviklingen i forbruget på både lønkonti samt driftskonti hver 

måned for at sikre, at der ikke sker en utilsigtet anvendelse af budgetrammen. Endvidere 

afholder ungdomsskolens sekretariat kvartalsvise økonomimøder med ungdomsskolens 

undervisningstilbud. Disse møder har til formål at sikre en sund økonomi i de enkelte 

tilbud samt at sikre, at der er økonomisk grundlag for udviklingen af de enkelte tilbud. 
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3.3 Økonomiske forudsætninger 

Budgetrammen for 2014 indeholder en lønfremskrivning på 1,04 pct. Den andel af bud-

getrammen, som vedrører drift, er fremskrevet med 0,15 pct.  

 

Udgangspunktet for lønfremskrivningen er den generelle fremskrivning på 1,19 pct., 

som er udmeldt af Kommunernes Landsforening. Der er indarbejdet en række besparel-

ser og effektiviseringer mv. i fremskrivningsprocenten på 1,04 pct. Udgangspunktet for 

fremskrivningen af driftsmidler er den generelle fremskrivning på 1,62 pct., som også er 

udmeldt af Kommunernes Landsforening. Der er indarbejdet en række besparelser og 

effektiviseringer mv. i fremskrivningsprocenten på 0,15 pct. 

 

Det betyder, at ungdomsskolen har fået en fremskrivning på 1,04 pct. i lønnen samt en 

fremskrivning på 0,15 pct. i driften. Budgetrammen for 2014 er blevet justeret med ud-

gifter til husleje, der skal afregnes direkte med Københavns Ejendomme.  

 

Ungdomsskolens budgetramme for 2014 er nedjusteret med 516.995 kr. som følge af 

Administrationsplanen, hvor ungdomsskolen overfører 1 årsværk samt et kronebeløb. 

Endvidere er ungdomsskolens budgetramme til løn på undervisningspersonale nedjuste-

ret med 1.305.825 kr. som følge af en effektivisering på lærernes arbejdstid, der er op-

stået ved indførslen af Lov 409. Lov 409 er lovindgrebet i lockouten på undervisnings-

området i 2013, hvor lærernes arbejdstid blev sidestillet med det øvrige arbejdsmarked. 

 

3.4. Ungdomsskolens budgetramme for 2014 

Budgetrammen tilføres 1.019.307 kr. i overførte midler fra 2013. De to væsentlige årsa-

ger er et mindreforbrug på:  

1) Lockout-midler. Da ungdomsskolens elever ikke er flere år i tilbuddene kan der ikke 

foretages kompenserende undervisning for eleverne i indeværende skoleår. 

2) Ungepakkemidler. Ungdomsskolen har fået tilføre ungepakkemidler i 2013 til tilbud 

som skal videreføres i 2014. 

 

Budgetrammen forventes reguleret pr. 5. september 2014 på baggrund af det faktiske 

elevtal i 10. klasserne på Amager - herunder 10. Praktik.  

 

Forslag til overordnet fordeling af ungdomsskolens samlede budget: 

 
AKTIVITETSOMRÅDER BUDGETFORDELING   PCT. AF TOTAL BEMÆRKNINGER 

 

Almenundervisning 9.975.764 13,5 Lønudgift til undervisning 

Heltidsundervisning 33.990.540 45,4 Lønudgift til undervisning 

Heltidsundervisning -1.305.825 -1,7 Effektivisering på lærernes 

arbejdstid 

Fællespulje (se nedenfor) 1.939.067 2,6 Bufferpulje, udvikling m.v. 

Adm. og teknisk personale 7.894.110 10,5 Lønudgift 

It, særlig bistand og PM 2.580.789 3,4 Lønudgift 

Ledelse 6.157.903 8,2 Lønudgift 

Drift 12.611.658 16,8 Bygninger, uv-midler m.v. 

Mindreforbrug 2013 1.019.307 1,3 Fordeles i budget 2014 

I alt  74.863.313 100  

 

Ca. 44 pct. af det samlede budget anvendes til lønudgifter i heltidsundervisningen. Det 
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betyder, at gennemsnitslønudgiften pr. elev i heltidsundervisningen er 40.202,60 kr., 

mens ca. 14 pct. anvendes til lønudgifter i den almene undervisning. Lønudgiften i den 

almene undervisning er således 1.749,83 kr. pr. CPR-elev eller 800,62 kr. pr. holdelev. 

 

Udmøntning af fællespulje 

I forslaget til budgetfordeling er der etableret en fællespulje, der disponeres således: 

 

OMRÅDE  KR. 

Forsøgs- og udviklingsarbejde 423.495 

Udvikling og koordinering af information og kommunikation  415.780 

Vårsalong, NUART, Future Sound og internationale elevudvekslinger 370.687 

Midler afsat til udmøntning af lønkorrektioner mm.  117.244 

Kompetenceudvikling og efteruddannelse af medarbejdere 412.020 

Bufferpulje 199.841 

I alt 1.939.067 

 

 

4. Ungdomsskolens kerneområder og opgaver  

 

4.1. Almenundervisning 

Almenundervisningen er defineret ved kommunens forpligtelse til at etablere undervis-

ning i de emner, hvori de unge måtte ønske undervisning i deres fritid, og som er i over-

ensstemmelse med ungdomsskolens formål. De folkeoplysende nøglebegreber som fri-

villig deltagelse, frit emnevalg og frit lærervalg er således fortsat grundlaget for ung-

domsskolevirksomheden.  

 

Den almene undervisning omfatter undervisning og aktiviteter i eftermiddags- og aften-

timerne i en lang række fag. Sammensætningen af fagtilbuddene og fagenes tilrettelæg-

gelse sker primært på baggrund af ungdomsskolens værdigrundlag og de unges ønsker 

og behov. Men behovene for at understøtte en øget faglighed hos de unge, og behovene 

for at stille rammer til rådighed for at de unges egen kultur kan udvikles og afprøves 

(herunder arbejdet med unges indflydelse og demokrati), er også væsentlige faktorer, 

der indgår i tilrettelæggelsen. Herved bidrager den almene undervisning til de to områ-

der i Børne- og Ungdomsforvaltningens delstrategi Ungdom:  

1) Et godt ungdomsliv, aktiv fritid, udsyn og udvikling af demokratiske kompetencer og 

2) uddannelse til alle. 

 

I fagudbuddet udgør boglige fag halvdelen af fagene, de kreative fag en fjerdedel og de 

fritidsprægede fag en fjerdedel. Kategorierne i de boglige fag er sprog og eksamensfag, 

der kan afsluttes med folkeskolens afgangsprøver, it og medier og naturvidenskab. De 

kreative fag omfatter blandt andet syning og design, musik, drama og teater og billed-

kunst. I de fritidsprægede fag er kategorierne blandt andet sport, actionfag (fx gokart, 

stunt og vægklatring), tematiserede kurser mv. 

  

Endvidere tilbydes bydækkende specialundervisning for unge på de københavnske spe-

cialskoler, undervisning i færdselslære og knallertkørsel og radioproduktion ved Ra-

dio1Hour, der tilbydes som et ugekursus til folkeskolernes 8.-10. klasser. 
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Fordeling af budgetrammen til almenundervisningen 

I nedenstående tabel ses fordelingen af budgetrammen for den almene undervisning. 

 

FORDELING  TIMER KR. 

 

UNGDOMSSKOLEOMRÅDE NORD OG VEST 

Ungdomsskolen Vesterbro/Valby 5.785 2.101.748 

- Bydækkende: De københavnske specialskoler 880 319.712 

Ungdomsskolen Nord 5.991 2.176.590 

Knallertundervisning 1.300 472.303 

 

UNGDOMSSKOLEOMRÅDE SYD OG ØST 

Ungdomsskolen Amager 4.313 1.566.956 

- Bydækkende: Radio1Hour (beregnede undervisningstimer) 1.000 363.310 

- Bydækkende: Prøveforberedelse enkeltfag 1.026 372.756 

 

UNGDOMSSKOLEN NØRREBRO OG ØSTERBRO 

 

5.730 

 

2.081.766 

10-12-årige på Østerbro 1.197 434.882 

   

Reserveret fra demografimidler til fordeling 236 85.741 

 

I alt (undervisningstimer) 

 

27.439 

 

9.975.764 

 

Herudover gives der ekstra: 1) 30.949 kr. til pædagogisk medhjælp på knallertområdet 

til hjælp for ledelsen. 

Budgetfordelingen mellem de lokale ungdomsskoler baseres på det faktiske elevgrund-

lag pr. 1. januar 2014. 

 

Elever fordelt pr. område i almenundervisningen 

I nedenstående tabel ses antal elever fordelt pr. område i almenundervisningen. 

 

 2010 2011 2012 2013 

Ungdomsskolen Amager 984 1441 1237 1381 

Ungdomsskolen Nørrebro/Østerbro 985 873 993 1974 

- 10-12-årige på Østerbro   379 461 

Ungdomsskolen Vesterbro/Valby 1.107 1134 1274 1120 

- Bydækkende: unge udviklingshæmmede 17 18 17  

Ungdomsskolen Nord 1.538 1713 1582 1876 

- Bydækkende: knallertundervisning 729 723 589 287 

I alt 7.088 7.108 7.241 7.099 

 

Undervisningstilbud for de 10-12-årige på Indre Østerbro 

Ungdomsskolen har fået tilført en særskilt ramme på 287.070 kr. i 2003 til almen un-

dervisning til 10-12-årige. Herudover finansierer ungdomsskolen yderligere 125.000 kr. 

fra demografireguleringen i 2003. Midlerne er en del af ungdomsskolens samlede bud-

getramme. Helårsudgiften er på kr. 434.882 i 2014. Beløbet finansierer 25-30 hold for 
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20 pct. af målgruppen af 1.639 10-12-årige af hovedsagligt 2 timers varighed om ugen 

med hold på 12-24 elever i 23 uger. 

 

4.2 Heltidsundervisning 

Heltidsundervisningen i ungdomsskolen er defineret i bekendtgørelsen om ungdoms-

skolens virksomhed. Heltidsundervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis 

kræves i folkeskolen.  

I bekendtgørelsen præciseres det, at undervisningen i de enkelte fag, som kan afsluttes 

med folkeskolens afgangsprøve eller folkeskolens 10.-klasseprøve, skal opfylde kravene 

i bekendtgørelsen om folkeskolens afsluttende prøver. Heltidsundervisningen skal imø-

dekomme de unge, der ikke profiterer af folkeskolens undervisning eller er faldet fra en 

ungdomsuddannelse, fordi de ikke er tilstrækkeligt afklarede om egne ønsker og mulig-

heder.  

Aktiviteterne i heltidsundervisningen indgår som et led i indsatsen for, at flere unge 

gennemfører en ungdomsuddannelse. Målgruppen er unge som efter grundskolen mang-

ler forudsætninger, såvel fagligt som socialt og personligt, for at kunne gennemføre en 

ungdomsuddannelse.  

 

Budgetramme for heltidsundervisningen: 

 

FORDELING KAPACITET TIMER STILLIN-

GER 

KR. 

10. klasse Amager  186 25.012 13,0 7.071.190 

10. Praktik 14   377.641 

Byhøjskolen 102 22.296 11,59 5.592.722 

- Effektivisering på lærernes 

arbejdstid 

   -360.799 

Dagkursus 64 16.790 8,73 4.113.976 

- Effektivisering på lærernes 

arbejdstid 

   -265.474 

Nye Veje 46 12.854 6,68 3.120.330 

- Effektivisering på lærernes 

arbejdstid 

   -203.448 

OPS-team 1 1.924 1,00  

Ungdomsskolens 8+9. klasse (sær-

bevilling til second chance)  

Op til 76 21.164 11,00 5.002.508 

Ungdomsskolen i Hindegade  140 28.698 14,91 7.380.158 

- Effektivisering på lærernes 

arbejdstid 

   -476.104 

- Spydspidsen (undervisning og 

drift) 

 741 0,39 228.188 

-     U-turn  12 1.635 0,85 438.828 

10. PULS    664.499 

I alt  121.494 63,15 32.684.715 

 

4.3 Integrerede undervisnings- og vejledningsforløb 

Individuel og kollektiv vejledning af de unge har altid været og er fortsat et omdrej-

ningspunkt i heltidsundervisningen. Den helhedsorienterede vejledning er en integreret 

del af heltidsundervisningen og forankret i skolens pædagogiske miljø.  
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Vejledere og lærere udarbejder sammen med eleverne en uddannelsesplan, som tager 

afsæt i den enkelte elevs kompetencer, interesser og liv. Vejledningens formål er at støt-

te eleven undervejs i skoleforløbet og skabe retning i elevens livssituation og valg af 

videre uddannelsesforløb.  

 

Ungdomsskolens vejledning er en del af det samlede vejledningssystem i Børne- og 

Ungdomsforvaltningen. Med etableringen af Ungdommens Uddannelsesvejledning 

(UU), København, blev det samtidigt besluttet, at opgaver med gennemførselsvejled-

ning i ungdomsskolens heltidsundervisning fortsat kunne varetages af ungdomsskolens 

vejledere. Vejledningen i ungdomsskolens heltidsundervisning varetages under ansvar 

overfor og i samarbejde med UU København. 

 

I det følgende er der en beskrivelse af de enkelte undervisningstilbud. 

 

10.-klassemiljø på Amager 

Ungdomsskolen udbyder 10. klasse på Amager (på adresserne Amager Fælled Skole, 

Peder Lykke Skole og ungdomsskolen i Jemtelandsgade). 

 

10. klasse består af en obligatorisk del og en valgfri del. Undervisningen planlægges 

som et forløb på op til 40 uger, og det svarer til 840 undervisningstimer. Heraf anvendes 

420 timer til obligatoriske fag, 21 timer til obligatorisk brobygning og mindst 399 timer 

til den valgfri del, herunder mulighed for yderligere brobygning eller praktik i op til 84 

timer. 

 

I den obligatoriske del skal eleverne have undervisning i fagene dansk, matematik og 

engelsk. Eleverne skal undervejs i forløbet arbejde med en selvvalgt opgave. Skolen er 

herudover forpligtet til at tilbyde undervisning i tysk, fransk og fysik/kemi, alle med 

tilhørende 10.-klasseprøver. I den valgfri del tilbyder Amager 10. klasse undervisning i 

følgende tilbudsfag tilknyttet linjefagsundervisningen: idræt, psykologi, samfundsfag, 

produktudvikling og formgivning, iværksætteri, teknologi og kommunikation. Tilbuds-

fagene indeholder uddannelses- og erhvervsafklarende elementer. 

 

10. Praktik 

I 10. Praktik veksler skoleåret mellem praktik og undervisning på Ungdomsskolen i 

Hindegade. Den obligatoriske undervisning omfatter fagene dansk, engelsk og matema-

tik. Derudover kan eleverne vælge at følge et eller flere valgfag på Ungdomsskolen i 

Hindegade.  

Målgruppen er unge, der ønsker et anderledes 10.-skoleår, der veksler mellem praktik 

og undervisning. Undervisningen kan føre eleverne frem til folkeskolens prøver, såfremt 

de unge har de nødvendige faglige forudsætninger.  

 

Byhøjskolen 

Byhøjskolen er et 10.-11. skoleår for 15-21-årige. Skolen har tre typer undervisningstil-

bud med tre forskellige målgrupper: 

 

1) Fire kreative hovedfagsklasser: Fotografi, Kunst, Design og Musik. Eleverne un-

dervises i 17 lektioners obligatorisk hovedfagsundervisning med tilhørende 10. 
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klasse prøveforberedende undervisning i dansk, matematik og engelsk. I 10.-

klassefagene niveaudeles eleverne i forhold til deres behov. De kreative fag afslut-

tes med årsprøver. I hovedfagene er elevnormeringen to lærere til 24 elever. På 10.-

klassefagene er normeringen en lærer til 18-23 elever. I alt 66 elevpladser. 

Målgruppe: Eleverne er unge, der kan profitere af et skoleforløb med fokus på krea-

tive fag med henblik på at styrke en faglig læring samt personlig og social udvik-

ling. De unge repræsenterer en bred vifte af unge med forskellige forudsætninger 

og mål for videre uddannelse. 

 

2)  Basisklassen: Prøveforberedende undervisning i dansk, matematik og engelsk. Un-

dervisningen tager udgangspunkt i differentieret undervisning med individuelle mål 

for den enkelte, men med vægt på læring i fællesskaber. Faglig, personlig og socia-

le kompetencer er ligeværdige udviklingskompetencer. Der er 16 elever med et to-

lærersystem størstedelen af undervisningstiden. 

 

Målgruppe: Unge med behov for tæt voksenkontakt og med behov for og lyst til at 

lære og udvikle sig i fællesskaber. 

 

3) Turboklassen: Et intensivt og opkvalificerende 20 ugers forløb med prøveforbere-

dende undervisning i dansk, engelsk og matematik med henblik på at opkvalificere 

til gymnasiale uddannelser. Der gennemføres to halvårlige forløb. 

Målgruppe: Unge, der enten ikke har været vurderet uddannelsesparate eller er 

droppet ud fra en ungdomsuddannelse. Der er 20 elever og en-lærersystem. 

 

4) Enkeltfagsundervisning: Det skal undersøges, om der er et behov for enkeltfagsun-

dervisning fremadrettet og i hvilken form, det skal oprettes.  

 

Fælles for alle undervisningstilbud er, at Byhøjskolens undervisning bygger på aner-

kendende metoder i tilgangen til de unge med henblik på at skabe social inklusion og at 

styrke af de unges motivation til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. 

 

Dagkursus 

Dagkursus er et bogligt tilbud til unge i København mellem 15 og 19 år, der gerne vil 

tage folkeskolens afgangsprøver eller 10.-klasseprøver. Undervisningen er prøveforbe-

redende. Det forventes, at eleverne efter et års undervisning vil være i stand til som mi-

nimum at aflægge folkeskolens afgangsprøver i dansk, engelsk og matematik.  

Eleverne er inddelt i fire klasser med hver 16 elever, og der er to lærere knyttet til klas-

sen. Der er obligatorisk undervisning i dansk, engelsk og matematik. Eleverne kan des-

uden vælge følgende fag: fransk, tysk, fysik-kemi, biologi, geografi, historie, kristen-

dom og samfundsfag. Alle fag er prøveforberedende. 

 

Målgruppen er:  

 15-19-årige ikke-undervisningspligtige unge  

 Unge, som har brug for et fagligt løft og afklaring  

 Unge, der har brug for ro og tid i undervisningen  

 Ønsker folkeskolens afgangsprøver eller 10.-klasseprøver  
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Eleverne er forskellige hvad angår social baggrund og fagligt niveau. Det er unge, som 

ikke er parate til at starte på eller gennemføre en ungdomsuddannelse, som har brug for 

ekstra tid i uddannelses- og vejledningsprocessen, og som har behov for et socialt unge-

netværk kombineret med en solid voksenkontakt. Fælles for alle er, at eleverne kommer 

her, fordi de har et ønske om at tage folkeskolens afgangsprøver eller 10.-klasseprøver 

for derefter at fortsætte i ungdomsuddannelse eller afklarende forløb.  

 

U-turn 

I samarbejde med Socialforvaltningen er der etableret en undervisning for unge misbru-

gere i dagbehandlingstilbuddet U-turn. Undervisningen kan føre frem til folkeskolens 

afgangsprøve eller 10. -klasseprøve i dansk engelsk og matematik. Undervisningen va-

retages af ungdomsskoleområde City. 

 

Nye Veje 

Nye Veje er et integreret undervisnings-, vejlednings- og afklaringsforløb af halvt års 

varighed for unge, der har forladt folkeskolen eller en ungdomsuddannelse.  

 

Målgruppe en er unge mellem 15 og 21 år, som ikke evner at påbegynde en ungdoms-

uddannelse, og som ikke umiddelbart kan tage en erhvervsfaglig grunduddannelse, på-

begynde et produktionsskoleforløb eller starte på indgangsåret på den pædagogiske 

grunduddannelse. Fælles for målgruppen er mangelfulde personlige, sociale og/eller 

faglige kompetencer. Eleverne henvises fra lokalcentrene, Jobcentret og UU-

København. Der er løbende indtag. 

 

Det  opsøgende vejlederteam (OPS-teamet) 

Det opsøgende vejlederteam er UU Københavns og ungdomsskolens tilbud til unge 

mellem 15 og 19 år, som har brug for særlig støtte og særlige uddannelsestilbud for at 

opnå stabilitet og uddannelsesmæssige kompetencer. Ungdomsskolen finansierer et års-

værk i OPS-teamet. 

  

OPS-teamet arbejder ud fra en helhedsorienteret vejledningsmetode, der både inddrager 

faglige, personlige og sociale aspekter i den unges liv. OPS-teamet giver tid til den un-

ges afklaringsproces og følger løbende op herpå. Det opsøgende vejlederteams opgave 

rækker ud over den ordinære UU-vejlednings muligheder i forhold til tid, voksenkontakt 

og netværk. 

  

OPS-teamet arbejder med at udvikle og styrke samarbejdet mellem det professionelle 

netværk og andre ressourcepersoner omkring de unge i målgruppen. Det kan fx være 

den unges familiemedlemmer, UU-vejlederen, den unges sagsbehandler, klubpædagog, 

mentor eller støtte-kontaktperson. Når flere kræfter koordinerer deres bestræbelser, er 

chancen for, at den unge vil lykkes på sin uddannelsesvej, større. 

 

OPS-vejlederens opgaver retter sig mod en række særlige indsatser som fx Ungdoms-

skolens 8+9. klasse, SSP+, Særtog til uddannelse og erhverv, fritidsjob med mentor, 

Trianglen/17+, tværgående indsatser mellem SOF og BUF, sparring/rådgivning af sags-

behandlere etc. 
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Ungdomsskolen i Hindegade  

Ungdomsskolen i Hindegade tilbyder undervisning til unge i alderen 16-24 år. Skolen 

henvender sig til tre forskellige typer af unge: 

 

1. Unge, der ønsker at tage folkeskolens afgangsprøve eller 10.-klasse-prøve 

2. Unge med anden etnisk baggrund end dansk, som ønsker intensiv danskundervisning 

3. Unge, som ønsker at tage Danskuddannelsernes Prøve 1 eller 2 

 

På alle hold undervises der i dansk og matematik. Derudover tilbyder skolen niveaudelt 

undervisning i følgende valgfag: Engelsk, Fransk; Tysk, Fysik-kemi, Krea og Zumba. 

Ungdomsskolen i Hindegade er en boglig heltidsskole, der har særlige kompetencer 

inden for intensiv danskundervisning. Skolens særkende er den individuelt tilpassede 

undervisning, der matcher den enkelte elevs uddannelsesmæssige og sproglige behov.  

 

Spydspidsen 

I samarbejde med Socialforvaltningen har ungdomsskolen etableret en undervisning for 

unge i Spydspidsen. Målgruppen er kriminalitetstruede unge. Målet er at få de unge i 

arbejde og give dem indsigt i arbejdsmarkedets vilkår og give dagligdagen et menings-

fyldt indhold. Ungdomsskolen varetager undervisning i dansk, engelsk og matematik 

med mulighed for at eleverne kan tage folkeskolens afgangsprøver. Undervisningen 

varetages af ungdomsskoleområde City. 

 

Ungdomsskolens 8+9. klasse (second chance) 

Ungdomsskolens 8+9. klasse er et tilbud til undervisningspligtige unge, der ikke profite-

re af anden undervisning, og som har brug for en ny chance for at tilegne sig faglige, 

sociale og personlige kompetencer for at aflægge folkeskolens afgangsprøver.  

Målet er, at de unge modtager undervisning og tilbydes muligheden for at tage folkesko-

lens afgangsprøve. Subsidiært er det målet, at de unge udvikler deres faglige, sociale og 

personlige kompetencer, så de kan indgå i videre uddannelses- eller jobforløb. Der un-

dervises på prøveforberedende niveau i basisfagene dansk, matematik og engelsk.  

 

Målgruppe: Et fælles kendetegn for målgruppen er, at de har haft ringe udbytte af folke-

skolen. Derfor tilbyder Ungdomsskolens 8+9. klasse et alternativt skolemiljø.  

Den pædagogiske og didaktiske tilgang er bygget op på andre måder end i folkeskolen. 

 

Ungeskolen i Valby 

Ungeskolen i Valby er et tilbud som er etableret i samarbejde mellem Børne- og Ung-

domsforvaltningen, Københavns Kommunes Ungdomsskole, Ungdommens Uddannel-

sesvejledning, Henriksgården og Socialforvaltningen. 

Tilbuddet er for elever fra 7.-9. klasse, der har brug for at genvinde lysten til at gå i sko-

le. Undervisningen tager udgangspunkt i den unges ressourcer. Tilbuddet er et supple-

ment til elevernes folkeskole og har en varighed på 4-6 måneder. 

 

Formålet er at give den unge lyst og vilje til at genvinde troen på sig selv og fuldføre et 

uddannelsesforløb – enten på sin gamle skole eller i et nyt tilbud. 

 

Tilbuddet er finansieret via midler fra folkeskolerne i Valby, BUF-område Valby samt 
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Socialforvaltningen. Ungdomsskolen bidrager med ledelse samt personalet i tilbuddet, 

der er ansat i ungdomsskolen. 



19-03-2014Københavns Kommunes BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

Ungdomsskole Total 2014 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2014 PR. 20.01.14 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere 6.157.903 5.997.556

Administrativ / teknisk personale 7.894.110 7.369.991

Heltidsundervisning - løn 33.990.540 33.110.799

Effektiviseering på læreres arb.tid -1.305.825 0

Almenundervisning - løn 9.975.764 10.057.778

Særlig bistand / pæd. medhj. 2.580.789 2.964.965

Løn i alt 59.293.281 59.503.102 0 0 0 0 0 0 0

Bygninger 5.153.244 5.128.556

Bygning vedligeholdelse 673.277 671.636

Undervisn./Adm/personaleforanst 6.675.489 6.659.057

Rådighedssum 109.648 117.034

Drift i alt 12.611.658 12.576.283 0 0 0 0 0 0 0

Refusioner - indtægter 0 0

budgettilpasning 0 38.071

Henriksgården 0 0

Demografi 0 0

Fællespuljer 1.939.067 1.936.163

Prioteringsrummet 0 150.000

Over-/underskud 1.019.307 633.759

Besparelse 0 -437.150

Nettoramme 74.863.313 74.400.228 0 0 0 0 0 0 0
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19-03-2014

KKU - Sekretariatet BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

KKU - Fælles 2014 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2014 PR. 20.12.13 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventning MINDREFORBRUG

Ledere 1.364.927 1.350.878

Administrativ / teknisk personale 2.389.758 2.791.936

Heltidsundervisning - løn 508.833

Effektiviseering på læreres arb.tid

Almenundervisning - løn 85.741 84.462

Særlig bistand / pæd. medhj. 2.500.230 2.871.278

Løn i alt 6.340.656 7.607.387 0 0 0 0 0 0

Bygninger 1.714.038 1.649.603

Bygning vedligeholdelse 193.669 193.379

Undervisn./Adm/personaleforanst 1.134.663 1.132.964

Rådighedssum 52.633 52.555

Drift i alt 3.095.003 3.028.501 0 0 0 0 0 0

Refusioner - indtægter

Demografi

Fællespuljer 1.939.067 1.936.163

Prioteringsrummet

Over-/underskud 2.266.133 616.277

Besparelse

Nettoramme 13.640.859 13.188.328 0 0 0 0 0 0
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Total Ungdomsskoleområde BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

Nord og Vest 2014 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2014 PR. 20.12.13 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere 1.105.384 1.091.092

Administrativ / teknisk personale 811.160 812.318

Heltidsundervisning - løn 0 0

Effektiviseering på læreres arb.tid 0 0

Almenundervisning - løn 5.070.353 4.977.890

Særlig bistand / pæd. medhj. 45.309 44.844

Løn i alt 5.115.662 5.022.734 0 0 0 0 0 0 0

Bygninger 226.344 183.851

Bygning vedligeholdelse 0 0

Undervisn./Adm/personaleforanst 1.085.680 1.084.055

Rådighedssum 16.290 20.334

Drift i alt 1.328.314 1.288.240 0 0 0 0 0 0 0

Refusioner - indtægter 0 0

0 0

Henriksgården 0 0

Demografi 0 0

0 0

Prioteringsrummet 0 0

Over-/underskud 709.312 258.444

Besparelse 0 0

Nettoramme 7.153.288 6.569.418 0 0 0 0 0 0 0



19-03-2014

Ungdomsskolen Vesterbro BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

Almen 2014 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2014 PR. 12.02.14 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere 579.035 572.837 579.035 93.110 581.677

Administrativ / teknisk personale 408.472 403.650 408.472 33.591 408.684

Heltidsundervisning - løn 0

Effektiviseering på læreres arb.tid 0

Almenundervisning - løn 2.101.748 2.033.530 2.101.748 259.870 632.860

Særlig bistand / pæd. medhj. 6.989 6.918 6.989 1.061 2.483

Løn i alt 2.108.737 2.040.448 0 2.108.737 387.632 0 635.342 0 0

Bygninger 0

Bygning vedligeholdelse 0

Undervisn./Adm/personaleforanst 312.168 311.701 312.168 7.036 312.168

Rådighedssum 8.145 8.133 8.145 317 8.145

Drift i alt 320.313 319.834 0 320.313 7.353 0 320.313 0 0

Refusioner - indtægter 0 0

0 0

Henriksgården 0 115.952 115.952

Demografi 0

0

Prioteringsrummet 0

Over-/underskud -318.887 5.276 -318.887

Besparelse 0

Nettoramme 2.110.163 2.365.558 0 2.110.163 510.937 0 955.655 0 0
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19-03-2014

Ungdomsskolen Vesterbro BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

De københavnske specialskoler 2014 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2014 PR. 12.02.14 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere

Administrativ / teknisk personale

Heltidsundervisning - løn

Effektiviseering på læreres arb.tid

Almenundervisning - løn 319.712 314.943 319.712 4.193 315.519 12.437

Særlig bistand / pæd. medhj.

Løn i alt 319.712 314.943 0 319.712 4.193 315.519 12.437 0

Bygninger 

Bygning vedligeholdelse

Undervisn./Adm/personaleforanst 207.083 206.773 207.083 254 206.829 207.083

Rådighedssum

Drift i alt 207.083 206.773 0 207.083 254 206.829 207.083 0

Refusioner - indtægter

Demografi

Prioteringsrummet

Over-/underskud 864.369 400.735

Besparelse

Nettoramme 1.391.164 922.451 0 526.795 4.447 522.348 219.520 0
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19-03-2014

Ungdomsskolen Nord BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

Almen 2014 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2014 PR. 12.02.14 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere 526.349 518.255 526.349 84.353 441.996 528.672

Administrativ / teknisk personale 402.688 408.668 402.688 42.410 360.278 439.869

Heltidsundervisning - løn 0 0 0

Effektiviseering på læreres arb.tid 0 0

Almenundervisning - løn 2.176.590 2.164.160 2.176.590 240.024 1.936.566 829.758

Særlig bistand / pæd. medhj. 7.050 6.977 7.050 0 7.050 7.050

Løn i alt 2.183.640 2.171.137 0 2.183.640 366.788 1.943.616 836.808 0

Bygninger 0 0 0 0

Bygning vedligeholdelse 0 0 0 0

Undervisn./Adm/personaleforanst 341.216 340.705 341.216 34.150 307.066 341.216

Rådighedssum 8.145 12.201 8.145 0 8.145 8.145

Drift i alt 349.361 352.906 0 349.361 34.150 315.211 349.361 0

Refusioner - indtægter 0 0 0

0 0 0

0 0 0

Demografi 0 0 0

0 0 0

Prioteringsrummet 0 0 0

Over-/underskud -149.865 -69.535 -149.865 0 -149.865

Besparelse 0 0 0

Nettoramme 2.383.136 2.454.508 0 2.383.136 400.937 2.108.962 1.186.169 0
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KnallertFællespulje BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

2014 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2014 PR. 12.02.14 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere 0 0

Administrativ / teknisk personale 0 0

Heltidsundervisning - løn 0

Effektiviseering på læreres arb.tid

Almenundervisning - løn 472.303 465.257 472.303 15.619 26.338

Særlig bistand / pæd. medhj. 31.270 30.949 31.270 0 0

Løn i alt 503.573 496.206 0 503.573 15.619 0 26.338 0

Bygninger 226.344 183.851 226.344 15.867 226.344

Bygning vedligeholdelse 0

Undervisn./Adm/personaleforanst 225.213 224.876 225.213 4.410 225.213

Rådighedssum 0

Drift i alt 451.557 408.727 0 451.557 20.277 0 451.557 0

Refusioner - indtægter 0

0

0

Demografi

Prioteringsrummet

Over-/underskud 313.695 -78.032

Besparelse

Nettoramme 1.268.825 826.901 0 955.130 35.897 0 477.895 0
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Total Ungdomsskoleområde B BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

City 2014 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2014 PR. 20.12.13 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere 1.298.165 1.241.204

Administrativ / teknisk personale 2.072.079 1.397.402

Heltidsundervisning - løn 17.668.858 17.368.538

Effektiviseering på læreres arb.tid -741.578 0

Almenundervisning - løn 0 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 14.100 13.954

Løn i alt 17.564.506 17.570.492 0 0 0 0 0 0 0

Bygninger 0 0

Bygning vedligeholdelse 163.872 163.626

Undervisn./Adm/personaleforanst 1.687.803 1.838.593

Rådighedssum 16.290 14.233

Drift i alt 1.867.965 2.016.452 0 0 0 0 0 0 0

Refusioner - indtægter 0 0

0 0

0 0

Demografi 0 0

0 0

Prioteringsrummet 0 150.000

Over-/underskud -425.432 687.012

Besparelse 0 0

Nettoramme 19.007.039 20.423.956 0 0 0 0 0 0 0



19-03-2014

Dagkursus BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

2014 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2014 PR. 12.02.14 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere 654.961 618.264 654.961 0

Administrativ / teknisk personale 500.000 283.795 500.000 21.776

Heltidsundervisning - løn 4.113.976 4.505.944 4.113.976 372.354 4.071.325

Effektiviseering på læreres arb.tid -265.474 -265.474

Almenundervisning - løn 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 7.050 6.977 7.050 0 0

Løn i alt 3.855.552 4.512.921 0 3.855.552 394.130 0 4.071.325 0

Bygninger 0

Bygning vedligeholdelse 61.220 61.127 61.220 6.852 61.220

Undervisn./Adm/personaleforanst 376.574 410.387 376.574 -29.223 376.574

Rådighedssum 8.145 6.100 8.145 30 8.145

Drift i alt 445.939 477.614 0 445.939 -22.340 0 445.939 0

Refusioner - indtægter 0 0

0

0

Demografi 0

0

Prioteringsrummet 0

Over-/underskud -215.151 155.422 -215.151 -215.151

Besparelse 0

Nettoramme 4.086.340 5.145.957 0 4.086.340 371.790 0 4.302.113 0
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Second Chance BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

8 - 9 klasse 2014 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2014 PR. 12.2.14 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere

Administrativ / teknisk personale 623.126 188.000 623.126 35.372

Heltidsundervisning - løn 5.507.708 5.332.559 5.507.708 376.563 5.091.169

Effektiviseering på læreres arb.tid 0

Almenundervisning - løn 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 0 0

Løn i alt 6.130.834 5.520.559 0 6.130.834 411.935 0 5.091.169 0

Bygninger 0

Bygning vedligeholdelse 0 28.391

Undervisn./Adm/personaleforanst 487.475 605.685 487.475 49.481 487.475

Rådighedssum 0 0

Drift i alt 487.475 605.685 0 487.475 77.872 0 487.475 0

Refusioner - indtægter 0 0

0

0

Demografi 0

0

Prioteringsrummet 150.000 0

Overskud -230.485 523.964 -230.485

Besparelse 0

Nettoramme 6.387.824 6.800.208 0 6.387.824 489.807 0 5.578.644 0

Drift - alm.

Ekstra indkøb



19-03-2014

Ungdomsskolen i Hindegade BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

2014 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2014 PR. 12.02.14 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere 643.204 622.940 643.204 96.659

Administrativ / teknisk personale 948.953 925.607 948.953 62.553

Heltidsundervisning - løn 8.047.174 7.530.035 8.047.174 988.045 7.967.551 79.623

Effektiviseering på læreres arb.tid -476.104 -476.104 -476.104

Almenundervisning - løn 0 0 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 7.050 6.977 7.050 0 0 7.050

Løn i alt 7.578.120 7.537.012 0 7.578.120 1.147.257 0 7.967.551 -389.431

Bygninger 0 0 0

Bygning vedligeholdelse 102.652 102.499 102.652 11.701 102.652 0

Undervisn./Adm/personaleforanst 823.754 822.521 823.754 53.237 823.754 0

Rådighedssum 8.145 8.133 8.145 356 8.145 0

Drift i alt 934.551 933.153 0 934.551 65.294 0 934.551 0

Refusioner - indtægter 0 0

0

0

Demografi 0

0

Prioteringsrummet 0

Overskud 20.204 7.626 20.204

Besparelse

Nettoramme 8.532.875 8.477.791 0 8.532.875 1.212.551 0 8.902.102 -389.431
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Total Ungdomsskoleområde BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

Syd og Øst 2014 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2014 PR. 20.12.13 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere 2.389.427 2.611.382

Administrativ / teknisk personale 2.621.113 2.368.335

Heltidsundervisning - løn 16.321.682 15.233.428

Effektiviseering på læreres arb.tid -564.247 0

Almenundervisning - løn 4.819.670 4.995.426

Særlig bistand / pæd. medhj. 21.150 34.889

Løn i alt 20.675.005 20.263.743 0 0 0 0 0 0 0

Bygninger 3.212.862 3.295.102 0

Bygning vedligeholdelse 315.736 314.631

Undervisn./Adm/personaleforanst 2.767.343 2.603.445

Rådighedssum 24.435 29.912

Drift i alt 6.320.376 6.243.090 0 0 0 0 0 0 0

Refusioner - indtægter 0 0

budgettilpasning 0 38.071

0 0

Demografi 0 0

0 0

Prioteringsrummet 0 0

Over-/underskud -1.530.706 -927.974

Besparelse 0 0

Nettoramme 25.464.675 25.578.859 0 0 0 0 0 0 0



19-03-2014

Ungdomsskolen BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

Amager almen 2014 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2014 PR. 12.02.14 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere 665.754 926.382 665.754 0 0

Administrativ / teknisk personale 1.050.463 1.139.832 1.050.463 86.425 1.056.223

Heltidsundervisning - løn

Effektiviseering på læreres arb.tid

Almenundervisning - løn 1.939.712 1.923.658 1.939.712 147.644 761.320

Særlig bistand / pæd. medhj. 7.050 13.957 7.050 27.590 325.015

Løn i alt 1.946.762 1.937.615 0 1.946.762 261.659 0 1.086.334 0

Bygninger 967.271 1.063.962 967.271 157.944 967.271

Bygning vedligeholdelse 72.219 72.111 72.219 3.970 72.219

Undervisn./Adm/personaleforanst 249.254 248.881 249.254 34.049 249.254

Rådighedssum 8.145 11.184 8.145 1.816 8.145

Drift i alt 1.296.889 1.396.138 0 1.296.889 197.779 0 1.296.889 0

Refusioner - indtægter 0 0

0 0

0 0

Demografi 0 0

0 0

Prioteringsrummet 0 0

Over-/underskud 102.533 -169.807 102.533 0

Besparelse 0 0

Nettoramme 3.346.184 3.163.946 0 3.346.184 459.438 0 2.383.223 0
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19-03-2014

10. Kl.  - Amager BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

2014 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2014 PR. 12.02.14 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventning MINDREFORBRUG

Ledere 504.852 432.109 504.852 52.744 665.402

Administrativ / teknisk personale 327.665 307.939 327.665 0

Heltidsundervisning - løn 7.071.190 6.426.649 7.071.190 559.663 6.544.215

Effektiviseering på læreres arb.tid

Almenundervisning - løn

Særlig bistand / pæd. medhj. 33.278 269.382

Løn i alt 7.071.190 6.426.649 0 7.071.190 645.685 0 6.813.597 0

Bygninger 0

Bygning vedligeholdelse 14.695

Undervisn./Adm/personaleforanst 1.082.934 955.647 1.082.934 238.577 1.082.934

Rådighedssum 0

Drift i alt 1.082.934 955.647 0 1.082.934 253.272 0 1.082.934 0

Refusioner - indtægter 0

0

0

Demografi 0

0

Prioteringsrummet 0

Over-/underskud -1.170.389 -267.832 0

Besparelse 0

Nettoramme 6.983.735 7.114.464 0 8.154.124 898.957 0 7.896.531 0

uv løn

387442 regulering pr. 5.9.2013
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10. Praktik BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

2014 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2014 PR. 12.02.14 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere 23.265 30.201 23.265

Administrativ / teknisk personale 15.103 21.522 15.103

Heltidsundervisning - løn 377.641 481.321 377.641 51.484 405.289

Effektiviseering på læreres arb.tid 0

Almenundervisning - løn 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 0

Løn i alt 377.641 481.321 0 377.641 51.484 0 405.289 0

Bygninger 0

Bygning vedligeholdelse 0

Undervisn./Adm/personaleforanst 49.904 66.792 49.904 9.197 49.904

Rådighedssum 0

Drift i alt 49.904 66.792 0 49.904 9.197 0 49.904 0

Refusioner - indtægter 0

budgettilpasning 38.071 0

0

Demografi 0

0

Prioteringsrummet 0

Over-/underskud 111.977 40.517 111.977

Besparelse 0

Nettoramme 539.522 588.630 0 539.522 60.680 0 455.193 0



19-03-2014

Radio One Hour - Amager BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

2014 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2014 PR. 12.02.14 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere 0

Administrativ / teknisk personale 76.750 75.960 76.750 0 0

Heltidsundervisning - løn

Effektiviseering på læreres arb.tid

Almenundervisning - løn 363.310 264.838 363.310 41.645 385.271

Særlig bistand / pæd. medhj.

Løn i alt 440.060 264.838 0 440.060 41.645 0 385.271 0

Bygninger 72.960 72.960 72.960 12.160 72.960

Bygning vedligeholdelse

Undervisn./Adm/personaleforanst 43.515 43.450 43.515 0 43.515

Rådighedssum

Drift i alt 116.475 116.410 0 116.475 12.160 0 116.475 0

Refusioner - indtægter 0

Demografi

Prioteringsrummet

Over-/underskud -279.250 -248.972 -279.250

Besparelse

Nettoramme 277.285 132.276 0 277.285 53.805 0 501.746 0
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19-03-2014

Ungdomsskolen Nørrebro BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

 Byhøjskolen 2014 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2014 PR. 12.02.14 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere 579.895 614.602 579.895 96.834 594.955

Administrativ / teknisk personale 395.985 383.950 395.985 31.950 396.188

Heltidsundervisning - løn 5.592.722 5.535.157 5.592.722 547.855 5.892.562

Effektiviseering på læreres arb.tid -360.799 -360.799 -360.799

Almenundervisning - løn 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 7.050 6.977 7.050 0 0

Løn i alt 5.238.973 5.542.134 0 5.238.973 676.640 0 5.531.763 0

Bygninger 1.669.968 1.655.517 1.669.968 181.578 1.669.968

Bygning vedligeholdelse 121.815 121.000 121.815 11.043 138.096

Undervisn./Adm/personaleforanst 610.121 609.208 610.121 87.318 610.121

Rådighedssum 8.145 8.133 8.145 0 8.145

Drift i alt 2.410.049 2.393.858 0 2.410.049 279.938 0 2.426.330 0

Refusioner - indtægter 0

Demografi

Prioteringsrummet

Underskud -247.674 -150.076

Besparelse

Nettoramme 7.401.348 7.785.916 0 7.649.022 956.578 0 7.958.094 0
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19-03-2014

Pigeklub - Amager BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

2014 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2014 PR. 20.01.14 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere

Administrativ / teknisk personale

Heltidsundervisning - løn

Effektiviseering på læreres arb.tid

Almenundervisning - løn 86.251

Særlig bistand / pæd. medhj.

Løn i alt 0 86.251 0 0 0 0 0 0

Bygninger 

Bygning vedligeholdelse

Undervisn./Adm/personaleforanst 47.964

Rådighedssum

Drift i alt 0 47.964 0 0 0 0 0 0

Refusioner - indtægter

Demografi

Prioteringsrummet

Over-/underskud 201.719 69.505

Besparelse

Nettoramme 201.719 203.720 0 0 0 0 0 0
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10 Puls BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

2014 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2014 PR. 12.02.14 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere

Administrativ / teknisk personale

Heltidsundervisning - løn 159.799 159.799 85.108 74.691 586.527

Effektiviseering på læreres arb.tid

Almenundervisning - løn

Særlig bistand / pæd. medhj.

Løn i alt 159.799 0 0 159.799 85.108 74.691 586.527 0

Bygninger 

Bygning vedligeholdelse

Undervisn./Adm/personaleforanst 99.166 99.166 19.729 79.437 99.166

Rådighedssum

Drift i alt 99.166 0 0 99.166 19.729 79.437 99.166 0

Refusioner - indtægter

Demografi

Prioteringsrummet

Overskud -426.929

Besparelse

Nettoramme -167.964 0 0 258.965 104.837 154.128 685.693 0



19-03-2014

Nye veje BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

2014 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2014 PR. 12.02.14 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere

Administrativ / teknisk personale

Heltidsundervisning - løn 3.120.330 2.790.301 3.120.330 45.872 2.571.538

Effektiviseering på læreres arb.tid -203.448 -203.448

Almenundervisning - løn

Særlig bistand / pæd. medhj. 0 -77

Løn i alt 2.916.882 2.790.301 0 2.916.882 45.872 0 2.571.461 0

Bygninger 0

Bygning vedligeholdelse 121.702 121.520 121.702 6.023 121.702

Undervisn./Adm/personaleforanst 270.662 270.257 270.662 86.491 270.662

Rådighedssum 0

Drift i alt 392.364 391.777 0 392.364 92.515 0 392.364 0

Refusioner - indtægter

Demografi

Prioteringsrummet

Overskud 198.288 -83.024

Besparelse

Nettoramme 3.507.534 3.099.054 0 3.309.246 138.387 0 2.963.825 0
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Ungdomsskolen BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

Nørrebro/Østerbro 2014 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2014 PR. 12.02.14 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere 615.661 608.088 615.661 0

Administrativ / teknisk personale 755.147 439.132 755.147 31.489

Heltidsundervisning - løn

Effektiviseering på læreres arb.tid

Almenundervisning - løn 2.516.648 2.720.679 2.516.648 307.595 982.380

Særlig bistand / pæd. medhj. 7.050 13.955 7.050 8.059 28.358

Løn i alt 2.523.698 2.734.634 0 2.523.698 347.142 0 1.010.738 0

Bygninger 502.663 502.663 502.663 73.324 502.663

Bygning vedligeholdelse 14.641 0

Undervisn./Adm/personaleforanst 361.787 361.246 361.787 23.203 361.787

Rådighedssum 8.145 10.595 8.145 0 8.145

Drift i alt 872.595 874.504 0 872.595 111.168 0 872.595 0

Refusioner - indtægter 0 0

0

0

Demografi 0

0

Prioteringsrummet 0

Over-/underskud -20.981 -118.285 -20.981 -20.981

Besparelse 0

Nettoramme 3.375.312 3.490.853 0 3.375.312 458.311 0 1.862.352 0



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

Ungdomsskole Total 2013 2012 BUDGET 2013 BUDGET 2013 PR. 20.01.14 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventning MINDREFORBRUG

Ledere 5.997.556 6.134.251 -439.812 5.557.744 5.795.135 -237.391 5.795.135 0 -237.391

Administrativ / teknisk personale 7.369.991 6.909.296 128.732 7.498.723 7.500.045 -1.322 7.500.044 0 -1.321

Heltidsundervisning - løn 33.110.799 32.408.519 -613.288 32.865.235 33.151.709 -286.474 33.151.707 0 -286.472

Almenundervisning - løn 10.057.778 10.190.256 1.142.349 11.200.127 9.728.170 1.471.957 9.728.166 0 1.471.961

Særlig bistand / pæd. medhj. 2.964.965 3.464.676 2.032.920 4.997.885 4.330.098 667.787 4.330.098 0 667.787

Løn i alt 59.501.089 59.106.998 2.250.901 62.119.714 60.505.157 1.614.557 60.505.149 0 1.614.565

Bygninger 5.128.556 5.643.283 62.210 5.190.766 5.250.539 -59.773 5.250.569 0 -59.803

Bygning vedligeholdelse 671.636 0 -9 671.627 2.081.043 -1.409.416 2.081.043 0 -1.409.416

Undervisn./Adm/personaleforanst 6.659.057 6.897.335 2.075.475 8.734.532 9.560.729 -826.197 9.560.729 0 -826.197

Rådighedssum 117.034 116.537 0 117.034 184.192 -67.158 184.192 0 -67.158

Drift i alt 12.576.283 12.657.155 2.137.676 14.713.959 17.076.503 -2.362.544 17.076.532 0 -2.362.573

Refusioner - indtægter 0 0 0 0 -992.616 992.616 -992.616 0 992.616

budgettilpasning 38.071 0 0 38.071 0 38.071 0 0 38.071

Henriksgården 0 0 -1.192.679 -1.192.679 671.845 -1.864.524 671.845 0 -1.864.524

Demografi 0 -521.620 0 0 0 0 0 0 0

Fællespuljer 1.936.163 1.816.692 964.032 2.900.195 0 2.900.195 0 0 2.900.195

Prioteringsrummet 150.000 550.000 831.754 981.754 0 981.754 0 0 981.754

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

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

Nettoramme 74.398.215 74.479.806 4.706.957 78.280.217 77.260.889 2.845.781 77.260.910 0 1.019.307
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2014.0-0. Møde 26.3.2014.  Dagsordenspunkt 6 

 

Status for udmøntning af folkeskolereformen i forhold til ungdomsskolen 

 

Med denne indstilling giver ungdomsskolen bestyrelsen en status og et overblik over 

indsatserne i folkeskolereformen i forhold til ungdomsskolen. 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

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

blandt andre ungdomsskolen indgår forpligtende samarbejder, herunder i form af 

partnerskaber, som kan bidrage til at opfylde såvel folkeskolens som ungdomssko-

lens formål og mål for fag og obligatoriske emner.  

 

Dette skal ses som et led i ønsket om at folkeskolen skal åbne sig over for det omgi-

vende samfund. Med Den åbne skole indtænkes eksterne kræfter som forenings- og 

idrætsliv, musikskoler og ungdomsskoler i undervisningen. Målet er, at det skal bi-

drage til opfyldelsen af folkeskolens formål og fagenes mål og dermed styrke elever-

nes læring og trivsel. 

 

 

LØSNING 

 

Konkret kan samarbejdet mellem folkeskoler og ungdomsskolen bestå i alle de til-

bud, som ungdomsskolen efter ungdomsskoleloven kan omfatte, dvs. både tilbud, der 

henvender sig generelt til eleverne i folkeskolen og til specifikke elevgrupper. Som 

en del af lovændringen udvides ungdomsskolens ”kan-område” til også at indebære 

undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner samt valgfag på 7.-10. klasse-

trin. Borgerrepræsentationen skal fastsætte mål og rammer for samarbejdet mellem 

folkeskolen og ungdomsskolen.  

 

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog efter en høringsrunde den 26.2.2014 en række 

forslag til den lokale udmøntning af lovændringerne. Nedenfor trækkes beslutninger 

af betydning for ungdomsskolens frem, som de er beskrevet i en række notater i for-

bindelse med udvalgsbehandlingen: 

 

Den åbne skole 

Den enkelte folkeskole skal beslutte egne indsatser for den åbne skole inden for den 

kommunale ramme og de lokale muligheder på baggrund af skolebestyrelsens prin-

cipper. En række muligheder er åbne for folkeskolerne fra august 2014, herunder 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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gratis adgang til eksterne læringstilbud (budget 2014), som fx undervisningsforløb på 

museer og DR’s koncerthus, og tilbud om samarbejder ml. fx skoler og ungdomssko-

len. Om sidstnævnte står at forvaltningen i samarbejde med ungdomsskolen udarbej-

der modeller for samarbejdet samt yder support til, at sådanne samarbejder kan ind-

gås lokalt.  

 

Rammer for nye valgfag 

Med lovændringerne åbnes mulighed for at udbyde valgfag udover de eksisterende. I 

København får skolelederen på den enkelte skole kompetence til at beslutte nye valg-

fag, og skolerne får brede rammer for, at skolerne kan tænke nye og anderledes valg-

fag, herunder at de kan udvikles i samarbejder mellem folkeskolerne og/eller med 

eksterne, fx ungdomsskolen og ungdomsuddannelser. Det konstateres, at der er be-

hov for at sikre idéudvikling og koordinering på tværs af skolerne, og at dette vil 

være et fokusområde i de implementeringsgrupper, der er nedsat i de frem geografi-

ske områder under Børne- og Ungdomsforvaltningen. Desuden vil der i 1-2 områder 

blive afprøvet en model, hvor området faciliterer, udvikler, koordinerer og udbyder 

valgfag på tværs af skolerne, i samarbejde mellem distriktsskolerne og ungdomssko-

len. Begge tiltag skal foregå i et tæt samarbejde mellem de implicerede skoler.   

 

Lektiehjælp og faglig fordybelse 

Ungdomsskolen er ikke umiddelbart tænkt ind som mulig opgavevaretager i forhold 

til dette område, idet det sidst i notatet blot nævnes, at det skal undersøges, hvorvidt 

der kan være yderligere samarbejdspartnere som fx ungdomsskolen. 

 

Nye rammer for ungdomsskolen 

Af notatet fremgår det, at folkeskolereformen lægger op til en markant styrkelse af 

samarbejdet mellem folkeskolerne og ungdomsskolen. Forvaltningen skriver videre, 

at ungdomsskolens ansatte har en mere varieret uddannelsesmæssig baggrund end 

folkeskolens lærere, og mangeårig erfaringer med interessebåret undervisning. Dette 

tilsammen gør, at ungdomsskolen på forskellig kan vis bidrage til at gøre den længe-

re skoledag for folkeskolens ældste elever mere varieret med et større praktisk islæt.  

 

I forhold til udmøntningen fremgår det, at  

 

Forvaltningen udarbejder i samarbejde med ungdomsskolen modeller for samarbej-

der/partnerskaber mellem folkeskoler ungdomsskolen og yder support til at sådanne 

samarbejder, kan indgås lokalt.  

 

Her fastslås det, at ungdomsskolen har tilpasset sin lokale struktur, så den matcher de 

5 BUF-områder. Endvidere fremgår det, at fundamentet for et systematisk samarbej-

de mellem ungdomsskolen og folkeskolerne skabes ved at ungdomsskolens lokale 

ledere deltager i BUF-områdernes skoleledermøder.  

 

Af notatet fremgår endvidere, at 

 

Forvaltningen udarbejder en ressourcemodel efter fx bestiller-udfører princippet 

(BUM), hvor folkeskoler køber konkrete ydelser af ungdomsskolen til opgaver, som 



    

                                                    
 

 

Side 3 af 3 

 

folkeskolerne allerede har fået ressourcer til selv at udføre. Dette for at forhindre 

kommunal dobbeltfinansiering af de samme aktiviteter.  

 

Konkret betyder dette, at folkeskolerne skal betale for den undervisning som ung-

domsskolen måtte levere i denne sammenhæng. Ungdomsskolen kan dog fortsat i 

metodeudviklingsperspektiv tilbyde folkeskoler særlige undervisningsforløb, uden at 

skolerne skal betale for det. Prioriteringen af hvilke skoler, der skal have det tilbud, 

foretages i samarbejde mellem det lenkelte BUF-område og ungdomsskolens ledelse.  

 

Endelig vil forvaltningen fremlægge forslag til samlet opfølgning på implementerin-

gen af folkeskolereformen, hvor monitorering af i hvilket omfang de enkelte skoler 

indgår aftaler med ungdomsskolen og øvrige eksterne parter indgår. Sagen forventes 

fremlagt for Børne- og ungdomsudvalget i foråret 2014. 

 

Status 

Ungdomsskolen har udarbejdet et idékatalog med 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. Idékataloget giver eksempler 

på opgaver, som ungdomsskolen kan varetage i samarbejde med folkeskolerne. For-

valtningen har formidlet kataloget til folkeskolerne i uge 6 sammen med ungdoms-

uddannelsernes tilsvarende tilbud.  Efter aftale med forvaltningen er deadline for 

tilbagemelding fra folkeskolerne om samarbejde om undervisning sat til den 1. april. 

Pr. medio marts har ungdomsskolen modtaget enkelte henvendelser, og der er ikke 

aktuelt indgået nogen aftaler om undervisning. 

 

Hvad angår modeller for samarbejder, er det områdechefernes holdning, at en fast 

deltagelse på skoleledermøderne i områderne ikke er den bedste måde at koordinere 

på. Det er derfor aftalt, at lederne i de lokale ungdomsskoleafdelinger sammen med 

den enkelte områdechef bliver enige om en lokal procedure for koordinering. 

 

Netværksdeltagelse og forsøg med udviklingspulje 

Ungdomsskolen deltager i ungdomsskoleforeningens folkeskolereformnetværk og 

henter på den måde viden og inspiration fra andre ungdomsskoler, byer og aktører på 

området. I netværket har der bl.a. været oplæg om den åbne skole og samarbejdet 

mellem folkeskoler og ungdomsskoler fra Danmarks Lærerforening, Kommunernes 

Landsforening og Skolelederforeningen.  

 

Undervisningsministeriet har den 4. marts 2014 lanceret en pulje på 3 millioner kr. til 

at udvikle folkeskolens samarbejde med andre kommunale aktører som ungdomssko-

ler og musikskoler. Ungdomsskolen er i færd med at udfærdige en ansøgning, der 

sætter fokus på metodeudvikling af indholdsmæssige og organisatoriske elementer i 

samarbejdet om undervisning i folkeskolen. 

 

 

BILAG 

 

Idékatalog til samarbejder mellem folkeskolerne og ungdomsskolen i København, 

februar 2014. 



Idékatalog 
- til samarbejder mellem 

folkeskoler og ungdomsskolen i København



2 Idekatalog

4-14  VALGFAG INDEN FOR 
 
Billedkunst og foto
Idræt
Sprog
Drama, dans og musik
Håndværk og design
Formidling
IT og programmering
Forberedelse til ungdomsuddannelse
Filosofi og identitet
Iværksætteri

15-19  UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Klassen som fælles læringsmiljø
Naturfag live
Eksamensangst
Uddannelsesafklaring
Rap i danskfaget

20-21 LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

Masterclasses
Den omvendte lektiehjælp
Lektiecafé

22   ANDRE OMRÅDER

Udarbejdet februar 2014

INDHOLD



3Idekatalog

Kære skoleleder

Med folkeskolereformen skal alle elever have en længere og mere varieret skoledag, og realiserin-
gen af dette skal blandt andet foregå i et øget samarbejde med ungdomsskolen. Som et oplæg til 
samarbejde præsenterer vi i dette idékatalog en række forslag til forløb og opgaver, som ungdoms-
skolen kan varetage i samarbejde med folkeskolen. 

Ungdomsskolen samarbejder allerede med en række folkeskoler – om korte eller længerevarende 
forløb, workshops eller lokale indsatser på tværs af flere skoler. Det er erfaringer herfra og fra den 
interessebårne fritidsundervisning, vi bygger videre på i de ideer til undervisningsforløb, som er 
beskrevet på de følgende sider.

Nye muligheder
Ungdomsskolen kan tilbyde undervisning, der kan placeres efter den enkelte folkeskoles ønsker og 
behov. Også antallet af timer er fleksibelt. Ønsker folkeskolen et projektbaseret samarbejde over en 
periode, er det en mulighed.  Et indspark på to timers anderledes undervisning fra ungdomsskolen 
kan være en anden.  På samme måde kan et samarbejde med ungdomsskolen både være aftalt et år i 
forvejen, men kan også sættes i værk med kort varsel, alt efter indhold og omfang. 

I ungdomsskolen underviser professionelle musikere, håndværkere, seminarieuddannede lærere, 
skuespillere, universitetsstuderende og meget mere.  Alle har indgående viden om de fag, de under-
viser i. Med baggrunde i brancher, der er anderledes end dem, lærerne i folkeskolen repræsenterer, 
har ungdomsskolen mulighed for at supplere skolens egen undervisning med nye og anderledes 
undervisningstilbud.

Idékataloget 
I kataloget kan du læse om eksempler på undervisningstilbud, ungdomsskolen og din skole kan 
arbejde sammen om, som et supplement eller en støtte til den eksisterende undervisning. 

Kataloget skal læses som et idéoplæg. Savner du noget i kataloget, har vi det sikkert på lager eller 
kan sørge for at få det. Tænker du fx, at et af de præsenterede valgfagsforløb kunne passe bedre som 
et understøttende tilbud, er dette også en mulighed. 

Ungdomsskolen ser frem til øget dialog og samarbejde om at skabe god og motiverende læring for 
elever i Københavns Kommune.

Med venlig hilsen

Kim Brynaa
Ungdomsskoleleder

Idékatalog til samarbejder mellem folkeskoler 
      og ungdomsskolen i København



4 Idékatalog

Sådan gør du!

Idékataloget 
I kataloget kan du læse om eksempler på undervisningstilbud, ungdomsskolen og din skole kan 
arbejde sammen om, som et supplement eller en støtte til den eksisterende undervisning. 

Eksemplerne præsenteres inden for fire kategorier: 
Valgfag, Understøttende undervisning, Lektiehjælp og faglig fordybelse og Andre områder. 
Forløbene præsenteres som forløb på enkeltskoler, men de fleste kan også gennemføres i et samar-
bejde mellem flere skoler. 

Under hver forløbsbeskrivelse finder du oplysninger om praktiske forhold, herunder tid og 
vejledende pris. Den oplyste løn til underviser er pr. klokketime og er inklusiv forberedelse.

Kataloget skal læses som et idéoplæg. Savner du noget i kataloget, har vi det sikkert på lager eller 
kan sørge for at få det. Tænker du fx, at et af de præsenterede valgfagsforløb kunne passe bedre som 
et understøttende tilbud, er dette også en mulighed. 

Kontakt og dialog
Hvis du og din skole er interesseret i at samarbejde om en af de præsenterede idéer eller andet, skal 
du kontakte din lokale ungdomsskoleleder, der vil hjælpe dig med at skræddersy forløb, som passer 
til jeres elever.

• Område Amager:  
Kontakt Lars Kurt Petersen, tlf.82325550, lapete@@ungdomsskolen.kk.dk

• Område Indre By - Østerbro:  
Kontakt Kasper Jannæs, tlf.38773400, kkj@ungdomsskolen.kk.dk

• Område Nørrebro - Bispebjerg:  
Kontakt Kasper Jannæs, tlf.38773400, kkj@ungdomsskolen.kk.dk

• Område Valby – Vesterbro - Kgs. Enghave:  
Kontakt Kirsten Vyum, tlf. 33214818, kv@ungdomsskolen.kk.dk

• Område Vanløse Brønshøj – Tingbjerg:  
Kontakt Torben Gundo Rasmussen, 38160202, tgr@ungdomsskolen.kk.dk
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Valgfag

Valgfag inden for

BILLEDKUNST OG FOTO
I samarbejde med skolen kan ungdomsskolen udvikle og varetage valgfagsforløb i fx tegneserie, 
foto og billedredigering, illustration, kunstskole – eller billedkunst og digital billedudvik-
ling, som er beskrevet nedenfor. 
Det kan også være, at I selv har en idé i tankerne.  Kontakt den lokale ungdomsskoleleder, 
hvis I er interesseret i et samarbejde om forløbet nedenfor eller et andet valgfag inden for områ-
det.

BILLEDKUNST OG DIGITAL BILLEDUDVIKLING
Dette er et kreativt tilbud, der særligt imødekommer visuelt tænkende elever. Her er en 
mulighed for at arbejde med en række visuelle udtryk og at udvikle egne ideer i fællesskab 
med andre. 

MÅL OG INDHOLD
Eleverne får færdigheder indenfor tegning, maling og digitale redskaber, de udvikler deres 
kreativitet og de får viden om, hvilke brancher de kan bruge deres evner i efterfølgende, 
herunder mulige uddannelsesveje. 

Der bliver undervist i klassiske male- og tegneteknikker og i digitale redskaber som Illu-
strator og Photoshop. Der bliver arbejdet med udvikling af  elevernes ideer og fælles gen-
nemgang af  elevernes arbejde – dette for at lære at sætte ord på egne arbejder og give og 
modtage konstruktiv kritik. Forløbet indeholder desuden ekskursioner til gallerier og værk-
steder, udstilling af  værker, undervisning i selvpromovering og udarbejdelse af  portefolio. 
Det vil også give indblik i diverse relevante brancher og uddannelsesmuligheder.

MÅLGRUPPE
Elever på 7.-9. klassetrin.                                          

FAGOMRÅDER
Billedkunst, It- og mediekompetence, uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsoriente-
ring

PRAKTISK
Tid: Valgfagsmodul. 2 lektioner ugentligt eller mere intensive forløb
Materialer: Diverse kunstartikler. Computere med diverse billedredigeringsprogrammer 
(Illustrator, Photoshop m.m.).
Vejledende pris: Løn til underviser á 360 kr./t. + udgifter til materialer og ekskursioner på 
anslået 150 kr. pr. elev.
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 IDRÆT
I samarbejde med skolen kan ungdomsskolen udvikle og varetage valgfagsforløb i fx akrobatik, 
zumba, kajak, klatring, yoga, selvforsvar, skatehold, pilates – 
eller parkour, som er beskrevet nedenfor. Det kan også være, at I selv har en idé i tankerne.  

Kontakt den lokale ungdomsskoleleder, hvis I er interesseret i et samarbejde om forløbet nedenfor 
eller et andet valgfag inden for området.

PARKOUR
Parkour er en atletisk disciplin, som er tilgængelig for alle, fordi den kombinerer basale fy-
siske færdigheder som at løbe, hoppe, klatre osv. Parkour er pt. et af  ungdomsskolens mest 
søgte tilbud, og det er erfaringen, at parkour også er attraktivt for de drenge, der normalt 
set ikke tiltrækkes af  idræt. 

Mål og indhold
I parkour får eleverne muligheden for at bruge deres krop på en anderledes måde. De 
opnår større styrke og kropsbevidsthed, opøver blik for at finde løsninger og udvikler deres 
tro på evner og beslutninger.

En træningsgang består af  opvarmning, styrketræning, teknisk træning og udstrækning. Der 
arbejdes også med de psykiske aspekter og selve tilgangen i parkour, hvor fokus er på at 
finde løsninger: hvis vejen ikke fungerer, finder man en ny. Det handler om at lære mestre 
sine omgivelser og at kunne bevæge sig så hurtigt og effektivt som muligt ved brug af  om-
givelserne. 
            
Målgruppe
Elever på 7.-9. klassetrin.                                          

Fagområder
Idræt

Praktisk
Tid: Valgfagsmodul. Træningsgange af  minimum 2 lektioners varighed.  Det kan også af-
holdes som mere intensive forløb.
Materialer/lokaler: Ungdomsskolen kan arrangere at træningen foregår i en parkourhal, og 
der vil derved tilkomme nogle lejeomkostninger. Undervisningen kan dog også finde sted 
på udearealer eller i en idrætshal, hvis skolen foretrækker det.
Vejledende pris: Løn til underviser á 360 kr./t. + evt. omkostninger til leje af  hal.
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Valgfag

Valgfag inden for

SPROG
I samarbejde med skolen kan ungdomsskolen udvikle og varetage valgfagsforløb i fx russisk, 
fransk, arabisk, japansk eller tysk 
– eller kinesisk, som er beskrevet nedenfor. Det kan også være, at I selv har en idé i tankerne.  

Kontakt den lokale ungdomsskoleleder, hvis I er interesseret i et samarbejde om forløbet nedenfor 
eller et andet valgfag inden for området.

KINESISK
Her er en mulighed for at tilbyde eleverne undervisning i et spændende og anderledes 
sprog. Det kan være en idé at skolen tænker i at udbyde dette valgfag i samarbejde med 
naboskoler.

Mål og indhold
Målet for kinesisk er, at eleven lærer at tale kinesisk (mandarin) på begynderniveau og stifter 
bekendtskab med skriftsproget. Eleven skal tilegne sig viden om Kinas historie og kultur. 
Med udgangspunkt i kinesisk kultur vil eleven blive klogere på sin egen kultur og udvikle 
sine interkulturelle kompetencer.

Der vil blive talt, skrevet, læst og set film, og eleverne vil udforske det kinesiske køkken.
Eleverne vil, ud over sprogtilegnelse, skulle forholde sig til levevilkår, Kinas position i den 
globale verden, natur og miljø samt produktion. Om muligt bliver kommunikation med 
elever i Kina via nettet en del af  forløbet.

Målgruppe
Elever på 7.-9. klassetrin.                                          

Fagområder
3. fremmedsprog, samfundsfag, It- og mediekompetencer. 

Praktisk
Tid: Valgfagsmodul. Undervisningsgange af  minimum 2 lektioners varighed. Kan også 
afholdes som et mere intensivt forløb.
Materialer/lokaler: Klasselokale m. adgang til computere og en enkelt gang adgang til køk-
ken.
Vejledende pris: Løn til underviser á 360 kr./t. + 75 kr./elev til materialer
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    DRAMA, DANS OG MUSIK
I samarbejde med skolen kan ungdomsskolen udvikle og varetage valgfagsforløb i fx hiphop, band, 
rap, sang- og musikskrivning, kor, dans 
– eller drama, som er beskrevet nedenfor. Det kan også være, at I selv har en idé i tankerne.  

Kontakt den lokale ungdomsskoleleder, hvis I er interesseret i et samarbejde om forløbet nedenfor 
eller et andet valgfag inden for området.

DRAMA
I dette valgfag får eleverne mulighed for at øve sig i at stille sig op foran andre, bruge krop-
pen og stemmen og samtidig have det sjovt.

Mål og indhold
Forløbet skal give eleverne mulighed for at afprøve og opnå viden om drama som udtryks-
form og som en vej til at kunne indleve sig i andre miljøer og mennesker. De vil få øget 
bevidsthed om nonverbal kommunikation og opøve deres kreative kompetencer. Samtidig 
skal det give en større tryghed i forhold til det at stille sig op og fremføre et budskab foran 
andre.

Gennem øvelser bliver der arbejdet med bl.a. med improvisationsteknikker, genrer, opbyg-
ning af  roller og samarbejdsøvelser. Forløbet kan bygges op om en afsluttende forestilling. 

Ungdomsskolen kan også varetage dramaundervisning som et understøttende forløb til at 
arbejde med sociale kompetencer og konflikter i en klasse.

Målgruppe
Elever på 7.-9. klassetrin.                                          

Fagområder
Drama, elevens alsidige udvikling

Praktisk
Tid: Valgfagsmodul. Undervisningsgange af  minimum 2 lektioners varighed.  Det kan også 
afholdes som et mere intensivt forløb.
Materialer/lokaler: Klasselokale eller gymnastiksal. Evt. kostumer mv., hvis forløbet afslut-
tes med en forestilling.
Vejledende pris: Løn til underviser á 360 kr./t.
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Valgfag

Valgfag inden for

HÅNDVÆRK OG DESIGN
I samarbejde med skolen kan ungdomsskolen udvikle og varetage valgfagsforløb i fx fashion de-
sign, syning, møbelværksted, redesign af møbler – eller smykkeværksted, som er beskre-
vet nedenfor. 
Det kan også være, at I selv har en idé i tankerne.  Kontakt den lokale ungdomsskoleleder, hvis I er 
interesseret i et samarbejde om forløbet nedenfor eller et andet valgfag inden for området.

SMYKKEVÆRKSTED - FRA IDE TIL PRODUKT
I smykkeværkstedet får eleverne mulighed for selv at kreere deres egne smykker og at lære 
om processen fra ide til færdigt produkt.

Mål og indhold
I dette forløb får eleverne mulighed for at skabe et produkt fra bunden og få indblik i en 
reel produktion. De lærer om hele processen fra idéudvikling til det færdige produkt. Gen-
nem undervisningen udvikles elevens kreative evner, samt færdigheder i grundlæggende 
teknikker som save- og fileteknik, formgivning, lodning, slibe- og poleringsmetoder og 
overfladebehandling.
Indhold i undervisningen kan tilpasses klassens og skolens ønsker indenfor fagets ram-
mer. Et eksempel kunne være produktionen af  en ring, men det kan også være en mindre 
bunden opgave.
Alle forløb starter med gennemgang af  smykkers historie som oplæg til ele¬vernes egen 
research for at finde inspiration til deres eget design. Eleverne skal lære at lave en teknisk 
tegning af  det motiv, der skal på selve smykket. Efterfølgende handler det om præcisions-
håndværk, når sølvdelen skal saves, loddes og efterbehandles. 
Forløbet kan udvides til et emneforløb, der også at omfatter PR, budgetlægning, prisbereg-
ning mv. Det beskrevne forløb kan også fungere som en praktisk del af  et naturvidenska-
beligt forløb, da det indeholder flere elementer fra dette fagområde.  

Målgruppe: Elever på 7.-9. klassetrin.                                          

Fagområder: Håndværk og design, kemi, matematik 

Praktisk
Tid: Valgfagsmodul. Undervisningsgange af  minimum 2 lektioners varighed. Kan også 
afholdes som et mere intensivt forløb. 
Materialer/lokaler: Kurset kræver en del værktøj, som ungdomsskolen kan medbringe. Der 
er behov for et lokale som egner sig til denne type arbejde, og hvor der også er mulighed 
for en projektor
Vejledende pris: Løn til underviser á 360 kr./t. + omk. til materialer á ca. 25 kr./elev
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   FORMIDLING
I samarbejde med skolen kan ungdomsskolen udvikle og varetage valgfagsforløb i fx radio-pro-
duktion, kortfilm, sociale medier, storytelling, forfatterværksted 
– eller Young Stringers, som er beskrevet nedenfor. Det kan også være, at I selv har en idé i 
tankerne.  

Kontakt den lokale ungdomsskoleleder, hvis I er interesseret i et samarbejde om forløbet nedenfor 
eller et andet valgfag inden for området.

YOUNG STRINGERS
Dette forløb har udgangspunkt i et af  ungdomsskolens nyere og populære tilbud. I Young 
Stringers arbejder man med utraditionel billedjournalistik fra et hiphop-perspektiv. En 
stringer er en journalist eller en person, der uden at være fastansat, leverer tips og stof  til 
nyhedsredaktioner som alternativ til egentlige korrespondenter.

Mål og indhold
Gennem undervisning og afprøvning lærer eleverne om billedfortælling og journalistiske 
greb i et nyt mediebillede. De får konkrete færdigheder indenfor foto og billedbehandling 
og bliver bevidste om egen rolle som formidler og om journalistik som fag. De træner deres 
kommunikationskompetencer og deres viden om kommunikation i det offentlige rum.

Undervisningen tager sit udgangspunkt i formidling af  stof  fra elevernes hverdag og lokal-
miljø.
Undervejs lærer eleverne bl.a. om kamerahåndtering og foto- og video, at vælge visuelle 
udtryk og planlægge og gennemføre produktion, billedbehandling i Photoshop, videoredi-
gering og klargøring af  billeder til web og print. 

Målgruppe
Elever på 7.-9. klassetrin.                                          
  
Fagområder
Medier, It- og mediekompetence, filmkundskab, fotolære, dansk, samfundsfag

Praktisk
Tid: Valgfagsmodul. Undervisningsgange af  minimum 2 lektioners varighed. Det kan også 
afholdes som et mere intensivt forløb.
Materialer/lokaler: Fotoudstyr og video- og billedredigeringsprogrammer.
Vejledende pris: Løn til underviser á 360 kr./t. 
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IT OG PROGRAMMERING
I samarbejde med skolen kan ungdomsskolen udvikle og varetage valgfagsforløb i fx programme-
ring, App-udvikling, It- og computerbrug, Photoshop  
– eller 3D og spiludvikling, som er beskrevet nedenfor. Det kan også være, at I selv har en idé i 
tankerne.  Kontakt den lokale ungdomsskoleleder, hvis I er interesseret i et samarbejde om forlø-
bet nedenfor eller et andet valgfag inden for området.

3D OG SPILUDVIKLING
På dette hold får eleverne mulighed for at arbejde med 3D og spiludvikling. Forløbet er ud-
viklet i samarbejde med 3D College Denmark og Zaxis Games. Det er pt. et af  ungdoms-
skolens nyeste og mest populære områder.

Mål og indhold
Eleverne lærer at lave 3D-modeller til spil eller film og at skabe deres eget computerspil. De 
får trænet deres kreative og innovative kompetencer og deres evne indenfor visuel kom-
munikation. Forløbet vil også give eleverne indblik i uddannelses- og karrieremuligheder 
indenfor spil- og 3D-udvikling.

Der bliver arbejdet med udformning af  3D-modeller i programmet 3DStudio Max, der 
bruges af  professionelle 3D-designere, og eleverne arbejder med udvikling af  deres eget 
computerspil i programmet Game Engine. Undervisningen vil også beskæftige sig med, 
hvordan man udvikler karakterer til spil og laver den handlingsmæssige opbygning af  spil 
gennem en drejebog.

Målgruppe
Elever på 7.-9. klassetrin.                                          

Fagområder
It- og mediekompetence, Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering

Praktisk
Tid: Valgfagsmodul. Undervisningsgange af  minimum 2 lektioners varighed.  Det kan også 
afholdes som et mere intensivt forløb.
Materialer/lokaler: Der er mulighed for, at undervisningen kan afvikles i ungdomsskolen 
lokaler på Jemtelandsgade, hvor der rådes over computere med de anvendte programmer. 
Hvis ikke, tilkommer omkostninger til indkøb af  licenser til de anvendte programmer.
Vejledende pris: Løn til underviser á 360 kr./t. + omkostninger til ekskursioner på ca. 50 
kr. pr. elev. 
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 FORBEREDELSE TIL
UNGDOMSUDDANNELSE
Nedenfor er en idé til et valgfag, der skal hjælpe elever til afklaring af valg af ungdomsuddan-
nelse. 
Et alternativ kunne være valgfag, der er rettet mod afprøvning af elementer fra én specifik 
erhvervsretning, fx tømrer. Kontakt ungdomsskolen for dialog om nedenstående eller andre 
ideer.

ERHVERVSAFKLARING
Dette valgfag er for elever, som ønsker at afprøve forskellige erhverv, før de vælger en 
fremtid indenfor det erhvervsfaglige område.

Mål og indhold
Faget skal give indsigt i uddannelsesveje og erhverv gennem besøg, afprøvning og under-
visning i klassen og på uddannelsesinstitutioner og i virksomheder.

Eleverne skal arbejde med både teoretiske og praktiske dele af  arbejdsopgaver i uddan-
nelsesforløb og arbejde inden for bygge- og industrifagene. De vil træne deres eksekutive 
færdigheder, deres praktiske færdigheder og arbejde med det at søge læreplads. De vil også 
arbejde med begreber som arbejdsmiljø, arbejdsidentitet og det gode kollegaskab.

Da etablering af  dette valgfag indebærer at ungdomsskolen indgår samarbejdsaftaler med 3. 
parter, er det en forudsætning for oprettelse, at I tager hurtigt kontakt til ungdomsskolen. 

Målgruppe
Elever på 7.-9. klassetrin.                                          

Fagområder
Håndværk og design, uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering, dansk, mate-
matik, samfundsfag.

Praktisk
Tid: Valgfagsmodul. Undervisningsgange af  minimum 2 lektioners varighed. Kan også 
afholdes som et mere intensivt forløb.
Materialer: Diverse materialer til afprøvning. Klasselokale og tekniske skoler.
Vejledende pris: Løn til underviser á 360 kr./t. + 100 kr./elev til materialer og 300 kr./elev 
til transport v. 10 ekskursioner
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FILOSOFI OG IDENTITET
I samarbejde med skolen kan ungdomsskolen udvikle og varetage valgfagsforløb i fx filosofi, psy-
kologi, religion og tro 
– eller Teen-life, som er beskrevet nedenfor. Det kan også være, at I selv har en idé i tankerne.  

Kontakt den lokale ungdomsskoleleder, hvis I er interesseret i et samarbejde om forløbet nedenfor 
eller et andet valgfag indenfor området.

TEEN-LIFE
I dette valgfag sættes der fokus på identitet, krop, mening og filosofi i teen-højde.

Mål og indhold
Emner som sex og krop, hvem er jeg og hvad er meningen med livet, er emner som opta-
ger unge hver dag. Målet er at understøtte elevernes udvikling, med udgangspunkt i disse 
emner som både kan være svære at drøfte, og som det også kan være svært at have tid til i 
den almene undervisning.

I dette valgfag vil eleverne ud fra en filosofisk tilgang undersøge de svære men nødvendige 
emner, som de tumler med.  Det vil ske med udgangspunkt i arbejde med flertalsmisforstå-
elser, stereotyper og fordomme, egne og andres grænser, seksualitet og sex, konflikthånd-
tering, privatliv og sociale medier. Der vil blive arbejdet med medier, tekster og forskellige 
samtale- og debatformer. 

Målgruppe
Det er relevant for 7.-9. klasse, men det kan være en fordel, at der ikke er for stor alders-
spredning på holdet. 

Fagområder
Samfundsfag, dansk, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. 

Praktisk
Tid: Valgfagsmodul. Undervisningsgange af  minimum 2 lektioners varighed. Kan også 
afholdes som et mere intensivt forløb.
Materialer/lokaler: Litteratur og mulighed for at bruge internet og computere.
Vejledende pris: Løn til underviser á 360 kr./t.
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   IVÆRKSÆTTERI
Nedenfor er en idé til et valgfag med fokus på  iværksætteri. 

Alternativer kunne være valgfag omkring kreativitet, innovation og idégenerering. Kontakt 
ungdomsskolen for dialog om nedenstående eller andre ideer.

FRA IDÉ TIL SALG
Dette valgfag er for elever som er særligt interesserede i iværksætteri og handel.

Mål og indhold
Her arbejder eleven med at skabe en forretning fra bunden – de arbejder med kundegrund-
lag, virksomhedsplan, regnskab og budgetter, løn og arbejdsvilkår, dele af  erhvervsøkono-
mi, PR og marketing. Eleverne træner deres kompetence ift. at arbejde problem- og løs-
ningsorienteret, ligesom at deres evne til at søge relevant viden styrkes. Eleverne får viden 
om hvilke erhverv, der arbejder med hvad og hvor, og lærer om, hvad materialer koster. De 
får viden om forskellige forretningstyper, ligesom at der arbejdes med begreber som Fair 
Trade og socialt ansvarlig produktion. 

Der bliver arbejdet med elevens idé fra den opstår til den produceres og sættes i salg. Der 
vil både blive arbejdet med praktiske færdigheder, sociale kompetencer og med faglige ele-
menter fra matematik og dansk. 

Forløbet hægtes optimalt set op på samarbejde med en uddannelsesinstitution og virksom-
heder inden for salg, handel, PR, økonomi og regnskab. Derfor er det nødvendigt med 
en hurtig tilbagemelding til ungdomsskolen, hvis skolen er interesseret i at udbyde dette 
valgfag. 

Målgruppe
Elever på 7.-9. klassetrin.                                          

Fagområder
Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering, dansk, matematik, samfundsfag,  It- 
og mediekompetence.

Praktisk
Tid: Valgfagsmodul. Undervisningsgange af  minimum 2 lektioners varighed. Kan også 
afholdes som et mere intensivt forløb.
Materialer/lokaler: Klasselokale med adgang til computere.
Vejledende pris: Løn til underviser á 360 kr./t + udgifter til ekskursioner på ca. 100 kr./elev
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KLASSEN SOM FÆLLES LÆRINGSMILJØ

Ungdomsskolen kan i samarbejde med skolen varetage understøttende undervisning, der er 
rettet mod hele klasser eller mindre grupper. Det kan være direkte fagrelaterede forløb eller det 
kan være indsatser, som understøtter udviklingen af elevernes sociale kompetencer, trivsel eller 
læringsparathed med mere. Nedenfor er et eksempel på et forløb, der understøtter klassen som 
fælles læringsmiljø. Kontakt den lokale ungdomsskoleleder, hvis skolen har interesse i at høre 
mere om forløbet herunder eller har nogle andre idéer i tankerne. 

UDSKOLINGSKURSUS
I dette forløb sættes fokus på klassen som fælles lærings- og udviklingsmiljø.
Det har været kørt som pilotprojekt i en 8.klasse, og skolen har efterfølgende valgt at kurset 
skal gennemføres i alle deres udskolingsklasser.

Mål og indhold
Gennem arbejde med vaner, omgangsform, respekt, roller og meget mere er det målet at 
skabe det bedst mulige fundament for læring i klassen. Kursets arbejdsgrundlag er de krav 
til selvledelse og sociale og personlige kompetencer, som de unge vil møde i videre uddan-
nelse. 
Med udgangspunkt i spørgsmålet om, hvad der skal til for at klassen kan fungere som et 
læringsfællesskab, og hvad det kræver af  den enkelte, arbejdes der med bl.a. rolleafklaring 
mellem lærere og elever, synliggørelse af  klassens hierarki, empati, teambuilding, kommuni-
kation, konfliktløsning og understøttelse af  lærerens rolle.
Kursets værktøjer og aftaler kan efterfølgende anvendes til at kvalificere arbejdet med klas-
sen i klassens time. 

Målgruppe: Klasser på 7.-9.klassetrin. 

Kurset kan bruges som en introduktion til det at gå i udskolingen i 7. klasse eller ved 
opstarten af  8. eller 9. klasse. Alternativt som indsats i klasser, hvor der er behov for at 
forbedre læringsmiljøet i løbet af  skoleåret. 

Understøtter: Forløbet understøtter: elevens alsidige udvikling, uddannelsesparathed, res-
sourcecentrets arbejde med LKT.     

Praktisk: Kurset har været afholdt som intensivt forløb over 5 dage, men kan eventuelt 
afvikles over længere tid. Det planlægges og afvikles i tæt samarbejde med klassens lærere 
og ledelse. Minimum en af  klassens lærere er til stede under afviklingen af  kurset.
Tid: Optimalt 5 X 6 timer, eventuel færre. 
Materialer/lokaler: Videoudstyr. Undervisning foregår i et klasselokale
Vejledende pris: Løn til underviser á 360 kr./t.
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   Understøttende undervisning
  YOGA OG OPMÆRKSOMHEDSTRÆNING
 Ungdomsskolen kan i samarbejde med skolen varetage understøttende undervisning, der  
    er rettet mod hele klasser eller mindre grupper. Det kan være direkte fagrelaterede forløb eller 
det kan være indsatser, som understøtter udviklingen af elevernes sociale kompetencer, trivsel eller 
læringsparathed med mere. 

Nedenfor er et eksempel på et forløb, hvor yoga og opmærksomhedstræning bruges til at 
styrke læringsmiljøet. Kontakt den lokale ungdomsskoleleder, hvis skolen har interesse i at høre 
mere om forløbet herunder eller har nogle andre idéer i tankerne

YOGA OG OPMÆRKSOMHEDSTRÆNING
Et yoga-forløb kan bidrage til øget ro og opmærksomhed hos den enkelte. På den måde 
kan det styrke forudsætningerne for læring for både den enkelte og klassen. 

Mål og indhold
Målet med forløbet er at øge elevernes koncentration og opmærksomhed, samt deres mo-
torik, kropsbevidsthed, selvdisciplin og velvære. Det skal samtidig fungere som et værktøj 
som eleverne efterfølgende kan bruge til at finde ro. 

Undervisningen indbefatter bl.a. styrke - og smidighedsøvelser, udholdenhed, meditations-
øvelser, åndedrætsøvelser og afspænding.

Understøtter
Generel indlæring, klassen som læringsmiljø, udvikling af  kropsbevidsthed og psyke, res-
sourcecentrets arbejde med LKT

Målgruppe
Elever på 7.-9. klassetrin.

Forløbet kan anvendes til hele klasser eller som et forløb rettet med elever med særlige 
udfordringer af  faglig, social eller personlig karakter, fx koncentrationsbesvær.

Praktiske detaljer 
Tid: 2 lektioner ugentligt i det antal uger som lærer, underviser og evt. inklusionspædagog 
vurderer som  nødvendigt.
Materialer: Rum med ro og plads til at eleverne kan ligge på yogamåtter, ikke nødvendigvis 
en gymnastiksal. Musikfaciliteter.  Yogamåtter, som ungdomsskolen evt. kan medbringe.
Vejledende pris: Løn til underviser á 360 kr./t.
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Understøttende undervisning

NATURFAG LIVE
Ungdomsskolen kan i samarbejde med skolen varetage understøttende undervisning, der er ret-
tet mod hele klasser eller mindre grupper. Det kan være direkte fagrelaterede forløb eller det kan 
være indsatser, som understøtter udviklingen af elevernes sociale kompetencer, trivsel eller lærings-
parathed med mere. 

Nedenfor er et eksempel på et forløb, der kan understøtte læringen i naturfag. Kontakt den 
lokale ungdomsskoleleder, hvis skolen har interesse i at høre mere om forløbet herunder eller har 
nogle andre idéer i tankerne. 

NATURFAG LIVE
Det er et forløb, hvor viden og færdigheder fra de naturfaglige fag aktiveres, bl.a. ved at 
komme ud af  klasseværelset. 

Mål og indhold
Dette kan ses som tilkøb af  en ekstra ressource til understøttelse af  den praktiske og eks-
perimenterende del af  naturfagsundervisningen. 
Her vil klassen, med skæve vinkler, en eksperimenterende tilgang og ekskursioner, arbejde 
praksisnært med emner, som lærerne, der varetager de naturvidenskabelige fag, udvælger. 
Den eksperimenterende del skal hægtes op på de tværfaglige begreber, eleverne arbejder 
med, og ad den vej udvikle elevernes naturfaglige kompetencer. 
En del af  undervisningen vil være at tage eleverne på virksomheds- og uddannelsesinstituti-
onsbesøg med relevans for elevernes daglige undervisning og for at understøtte forståelsen 
for brug af  naturvidenskabelige fag i samfundet. En anden del af  undervisningen vil være 
forsøg, som ligger ud over det, man kan nå i pensum, og som kan være med til at under-
støtte elevernes faglige forståelse og deres evne til laboratoriearbejde.
 
Målgruppe: Elever på 7.-9.klassetrin. 

Understøtter: Naturfag, elevernes praktiske forståelse af  naturfaglige begreber, samfunds-
fag, uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering.                                             

Praktisk: Forløbet vil bestå en til to ugentlige timer, hvor klassen arbejder med et emne, 
der er valgt af  det naturfaglige team. Arbejdet foregår i et naturfagligt lokale eller udendørs.
Tid: 1-2 timer ugentlig gennem dele af  eller hele skoleåret. 
Materialer/lokaler: Valg af  emner. Ungdomsskolelæreren planlægger undervisningen ud fra 
emnerne. Adgang til naturfagligt lokale samt naturfaglige materialer. Vejledende pris: Løn til 
underviser á 360 kr./t. Udgifter til ekskursioner.
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  RAP I DANSKFAGET
 Ungdomsskolen kan i samarbejde med skolen varetage understøttende undervisning, der 
er rettet mod hele klasser eller mindre grupper. Det kan være direkte fagrelaterede forløb eller 
det kan være indsatser, som understøtter udviklingen af elevernes sociale kompetencer, trivsel eller 
læringsparathed med mere. 

Nedenfor er et eksempel på et forløb, der skal bidrage til læringen i dansk. Kontakt den lokale 
ungdomsskoleleder, hvis skolen har interesse i at høre mere om forløbet herunder eller har nogle 
andre idéer i tankerne. 

RAP-WORKSHOP 
Denne workshop kan være skævt og energifyldt indspark i undervisningen, hvor en engage-
ret rapper bruger rap som et værktøj til at udfolde danskfaget på en ny måde.

Mål og indhold
Dette er en praktisk workshop, hvor der digtes, improviseres og udtrykkes! Sammen med 
en rapper skaber og fremfører eleverne deres egne tekster til rapperens medbragte beats. 
Gennem skabelsen af  egne tekster kommer klassen omkring arbejde med sprogbrug, ud-
tryksformer og skrivning via en anderledes vej. 

Workshoppen vil indebære introduktion til rapmusikken som genre og dens baggrund. 
Gennem øvelser arbejder eleverne med at udtrykke sig gennem improvisation, rytme og 
bevægelse, og formidling af  egne historier gennem tekstproduktion. 

Understøtter
Dansk, musik, samfundsfag

Målgruppe
Elever på 7.-9. Klassetrin.

Praktiske detaljer 
Tid: 2 X 3 timer
Materialer/lokaler: Klasselokale. Musikfaciliteter. Adgang til computere
Vejledende pris: Løn til underviser á 360 kr./t.
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Understøttende undervisning

UDDANNELSESAFKLARING
Ungdomsskolen kan i samarbejde med skolen varetage understøttende 
undervisning, der er rettet mod hele klasser eller mindre grupper. Det kan 
være direkte fagrelaterede forløb eller det kan være indsatser, som understøtter 
udviklingen af elevernes sociale kompetencer, trivsel eller læringsparathed 
med mere. Nedenfor er et eksempel på et forløb, der understøtter eleverne i forhold til 
uddannelsesvalg. Kontakt den lokale ungdomsskoleleder, hvis skolen har interesse i at høre 
mere om forløbet herunder eller har nogle andre idéer i tankerne. 

Ungdomsskolen har erfaring med flere forskellige tiltag, som kan være en del af den obligatoriske UEA-
orientering, og som kan bidrage til, at eleverne bliver klædt på til deres karrierevalg. Forløbet nedenfor kan 
suppleres med arrangementer som inddrager forældrene.

ERHVERVSDAG
Dette er et understøttende tilbud til den obligatoriske UEA-orientering, hvor eleverne bli-
ver udfordret på deres uddannelsesvalg gennem mødet med folk fra forskellige erhverv.

Mål og indhold
Målet er at give eleverne et større indblik i uddannelsernes mangfoldighed samt at give dem 
overblik over erhvervsuddannelsernes efter- og videreuddannelsesmuligheder. Målet er også  
at få de unge til at sætte ord og tanker på deres ønsker og prioriteringer i forbindelse med 
uddannelsesvalg, ligesom at der bliver arbejdet erkendelse af  egne stærke og svage sider.

Forløbet består af  tre dele:
• En forberedende del, hvor eleverne bl.a. arbejder med deres tanker og ønsker for frem-

tiden, egne stærke/svage sider, viften af  uddannelsestilbud og krav i uddannelserne.
• En erhvervsdag, hvor der først vil blive arbejdet med flertalsmisforståelser i forhold til 

uddannelsesvalg. Derefter møder eleverne erhvervsrepræsentanter fra 20 forskellige er-
hverv med hovedvægt på de faglige uddannelser, hvor der er beskæftigelsesmuligheder. 
Møderne med repræsentanterne planlægges så eleverne både møder folk fra brancher, 
de kan se sig selv i, og brancher, de ikke kender eller umiddelbart har lyst til at arbejde i 
med henblik på at udvide deres kendskab til jobmarkedet og arbejde med fordomme og 
misforståelser.

• Evaluering og opfølgning i klasserne med arbejde med deres uddannelsesplaner.

Målgruppe: 8., 9. og 10. klasse.

Understøtter: Den obligatoriske uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering

Praktisk: Det forventes at klassernes lærer er tilstede undervejs. 
Forberedelse i klasserne: 1,5 time. Erhvervsdagen arrangeres af  ungdomsskolen. Til hver 
session, som hver varer i 2 timer, kan der være 50-60 elever ad gangen.
Materialer/lokaler: Lokale som er stort nok til 80 personer. Klikker som kan lånes gratis af  
SSP. 
Vejledende pris: Løn til underviser á 360 kr./t. Timepris for koordinering af  erhvervsre-
præsentanter, planlægning af  dagen samt afholdelse af  dagen. Honorar til erhvervsrepræ-
sentanter: ca. 700 kr. pr. person. 
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   Lektiehjælp og faglig fordybelse

 MASTERCLASSES
I samarbejde med skolen har ungdomsskolen også mulighed for at stå for supplerende undervis-
ningstilbud og lektiecafeer, som nedenfor. 

Kontakt den lokale ungdomsskoleleder, hvis skolen er interesseret i at vende mulighederne.

MASTERCLASSES
Ungdomsskolen kan også tilbyde at varetage undervisning som er målrettet fagligt stærke 
elever.

Mål og indhold
Målet med undervisningen er at udfordre elever som er meget begavede og understøtte 
deres faglige og sociale udvikling.

Ungdomsskolen har hidtil arbejdet med to modeller: 
I den ene model arbejder eleverne tematisk og tværfagligt med temaer, som hidtil været 
”Bæredygtighed”, ”God, bedre, Bohr - filosofi og historie” og ”Dommedag”.

I den anden model bliver der arbejdet i to ugentlige lektioner fagspecifikt fx omkring natur- 
eller sprogfag. I denne model arbejdes der også med uddannelsesafklaring.

Organisering og indhold kan tilpasses efter ønske.
Undervisningen foregår i samarbejde med relevante samarbejdsparter.
Målgruppe
Særligt begavede elever på 7.-9.klassetrin. 
Da dette er et undervisningstilbud rettet mod særligt begavede elever, kan undervisningen 
med fordel etableres som et samarbejde mellem flere skoler.
Understøtter
Elevens generelle udvikling og trivsel, faglig udfordring, uddannelsesparathed, ressour-
cecentrets arbejde med LKT, elevens evne til selvstændigt arbejde og fordybelse.                                         

Praktisk
Tid: 2 ugentlige lektioner eller workshop-lignende forløb. Workshops varetages af  to un-
dervisere.
Materialer/lokaler: Klasselokale.
Vejledende pris: Løn til underviser(e): 360 kr./t.
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DEN OMVENDTE LEKTIEHJÆLP - SPROGLIG VINKEL
Denne undervisning skal med en forberedende indsats understøtte de sprogligt udfordrede 
elever. Det skal fungere som et supplement til den forberedelse som foregår i skolens al-
mene undervisning. 

Mål og indhold
Denne undervisning retter sig både til tosprogede elever og til elever som af  andre sprog-
lige årsager har svært ved begrebsmæssigt at følge med undervisningen. Målet med under-
visningen er at klæde eleverne på til den kommende undervisning og give dem mulighed 
for i højere grad at starte undervisningen på lige vilkår med klassens øvrige elever på trods 
af  evt. sproglige udfordringer. Tiltaget tilrettelægges i samarbejde med elevens øvrige un-
dervisere, og skal fungere som et supplement til den forberedelse som foregår i den almene 
undervisning. 

Forløbet vil bestå en ugentlig time, hvor eleverne arbejder forud med ord og begreber samt 
forståelse heraf. Ungdomsskolens lærer vil have ansvaret for at koordinere med klassens 
lærere, og lærernes ansvar vil være give læreren fra ungdomsskolen et overblik over de be-
greber, som eleverne skal arbejde med i den kommende tid.

Målgruppe: Klasser eller udvalgte grupper på 7.-9.klassetrin. 

Understøtter: Elevens generelle læring 

Praktisk: Tid: 1 time ugentlig. Ca. 40 timer årligt. 
Materialer/lokaler: Ugeplaner. Klasselokale.
Vejledende pris: Løn til underviser á 360 kr./t.

DEN OMVENDTE LEKTIEHJÆLP
I samarbejde med skolen har ungdomsskolen også mulighed for at stå for supplerende undervis-
ningstilbud og lektiecafeer, som i eksemplerne nedenfor.
Kontakt den lokale ungdomsskoleleder, hvis I er interesseret i at vende mulighederne.

LEKTIECAFÉ
Ungdomsskolen har mulighed for at varetage hjælp med lektierne i et lektiecafé-tilbud i 
eftermiddags- og aftentimer. Det kan udbydes som lektiehjælp i traditionel forstand, i et 
åbent tilbud, hvor eleverne kan få hjælp til de lektier og opgaver i de fag eleven har.  Det 
kan også være lektiehjælp, som målrettes et fag eller en særlig målgruppe.

Elever på 7.-9. klassetrin.                                          
Tilbuddet kan ligge i skolens egne lokaler alternativt i ungdomsskolelokaler.
Vejledende pris: Løn til underviser á 360 kr./t.
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    ANDRE OMRÅDER
 Her følger korte præsentationer af andre områder, som ungdomsskolen forestiller sig, 
       at folkeskolen og ungdomsskolen kan arbejde sammen om. 
Kontakt din lokale ungdomsskoleleder, hvis I er interesseret i at tale nærmere med os om et af 
områderne nedenfor - eller hvis I har egne idéer til samarbejdsområder.

PROJEKTPAKKER
Ungdomsskolen kan varetage koordinering og gennemførsel af  temauger eller projekter i udskolin-
gen. Ungdomsskolen råder også over en del udstyr som kan bruges i den sammenhæng. Det kunne 
fx være at levere en komplet musical-pakke, med professionelle koreografer og skuespillere til under-
visning samt eventuelt udstyr. Det kunne også være en journalistikuge, hvor ungdomsskolen leverer 
undervisere indenfor radioproduktion, journalistik og tv-redigering. Det kan også være og mindre 
omfattende forløb om et tema, fx App-udvikling. Vejledende pris:Løn til undervisere og koordinato-
rer er 360 kr./t. Indhold og omfang efter aftale.

OPKVALIFICERING AF ELEVRÅDETS ARBEJDE
Mangler I input til hvordan I opkvalificerer elevrådets arbejde på jeres skole, er der mulighed for at 
samarbejde med ungdomsskolen om dette. Ungdomsskolen har erfaring med undervisning i forskel-
lige måder at gøre demokratiet relevant og nærværende, og kan stå for oplæg og forløb af  forskellig 
længde - eventuelt koordineret på tværs af  flere skoler. Oplæg kunne fx være om 
hvordan elevrådet aktivt kan bruge de sociale medier i demokratiets tjeneste, om inddragelse og 
indflydelse i praksis eller et kursus i retorik. Vejledende pris: Løn til undervisere er 360 kr./t. Indhold 
og omfang efter aftale.

 
45 MINUTTERS BEVÆGELSE PR. DAG
Folkeskolereformens krav om 45 minutters bevægelse pr. dag for alle elever er en opgave, der 
muligvis kan løses sammen med ungdomsskolen. Ungdomsskolen kan sammensætte og koordinere 
forløb, så elever i udskolingen møder mange forskellige bevægelsesformer, fx zumba, selvforsvar, 
fit-boksning, boldspil, crossfit, yoga, MTV-dance og meget andet. Det kan bygges op, så eleverne 
møder en ny bevægelsesform hver uge – eller en ny form hver dag i en uge. Der kan også laves for-
løb i samarbejde med andre skoler, så den eller de samme undervisere turnerer rundt mellem flere 
skoler på en dag. Flere af  de nævnte bevægelsesformer kan have mange elever med i undervisningen 
og udgifterne til aflønning kan på den måde holdes nede. Vejledende pris: Løn til underviser(e) á 360 
kr./t. Indhold og omfang efter aftale.

SUPPORT TIL INTERNATIONALT SAMARBEJDE
Ungdomsskolen ved af  erfaring, at etablering og gennemførsel af  internationale aktiviteter kan være 
et vanskeligt område. Man kan være i tvivl om, hvad det kræver, hvor finder man samarbejdspart-
nere, og hvilke områder man kan samarbejde om, og vi forestiller os, at det kunne være et område, 
hvor skolerne kan bruge ungdomsskolens erfaringer kompetencer. Det kunne være hjælp til afdæk-
ning af  støttemuligheder, udarbejdelse af  ansøgninger og afvikling af  projekter eller rejser på tværs 
af  skoler i København. Vejledende pris: Løn á 360 kr./t. Indhold og omfang efter aftale.
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2014.0-0. Møde den 26.03.2014. Dagsordenspunkt 7 

 

Forslag til revision af Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed 

og vedtægt for bestyrelsen 

 

Som følge af lovændringer skal Borgerrepræsentationen revidere Plan for Københavns 

Kommunes Ungdomsskolevirksomhed (virksomhedsplan). 

 

 

INDSTILLING 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

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

domsskolevirksomhed med en integreret bestyrelsesvedtægt. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Efter ungdomsskoleloven fastsætter Borgerrepræsentationen en plan for kommunens 

ungdomsskolevirksomhed. Planen skal indeholde bestemmelser om kommunens ung-

domsskoleordning, herunder lederstillingernes art og antal samt antallet af ungdomssko-

lebestyrelser. Den nuværende plan er fra 2007. 

 

Som følge af ændringer i såvel lov om folkeskolen og ungdomsskoleloven skal Borger-

repræsentationen revidere den gældende virksomhedsplan for ungdomsskolevirksomhe-

den. Det samme gælder vedtægten for ungdomsskolens bestyrelse, der fastsætter de 

nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og opgaver.  

 

Et forslag til en revideret virksomhedsplan inklusiv vedtægt er vedlagt som bilag til 

denne sag. Forslaget skal erstatte Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirk-

somhed af 1. august 2007 og bestyrelsesstyrelsesvedtægten af 5. februar 1998. Planen er 

en overordnet ramme for ungdomsskolens opbygning, der giver mulighed for at indrette 

ungdomsskolen så fleksibelt og dynamisk som muligt. Forslaget fremlægges til drøftel-

se i bestyrelsen med henblik på, at Børne- og Ungdomsforvaltningen efterfølgende ind-

stiller planen til godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget og Borgerrepræsentationen 

 

På bestyrelsesmødet den 17. juni.2013 skitserede ungdomsskolen forslag til ændringer i 

ungdomsskolens organisatoriske opbygning. Ungdomsskolen foreslår, at disse ændrin-

ger indgår i revisionen af virksomhedsplanen. 

 

 

LØSNING 

 

De vigtigste ændringer i lovgivningen er knyttet til bestemmelser om 

 

1) at ungdomsskolen og folkeskolerne skal indgå i forpligtende samarbejder 
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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 

 

 

1) 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. 2. 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 § 8 stk. 1.  

 

Mål for samarbejdet er at gøre den længere skoledag for folkeskolens ældste elever me-

re varieret med et større praktisk islæt. Ungdomsskolen kan bidrage til dette i kraft af en 

medarbejdergruppe med forskellige uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige baggrun-

de og erfaring med interessebåret undervisning. 

 

Rammer for samarbejdet defineres ved, at samarbejdet mellem ungdomsskolen og fol-

keskolerne kan bestå i 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. Endvidere 

udarbejder ungdomsskolen et katalog over undervisningsforløb, som folkeskolerne kan 

rekvirere. Mål og rammer for samarbejdet er indskrevet i forslaget til ny virksomheds-

plan. 

 

Inden for de af Borgerrepræsentationen og ungdomsskolebestyrelsens fastsatte rammer, 

jf. ungdomsskolelovens § 4 og § 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. 

 

 

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 
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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 ny virksomhedsplan. 
 

 

3) Mulighed for 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 herom. 

 

 

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 i den hidtidige politiske repræsen-

tation. 

 

Ungdomsskolen foreslår, at den hidtidige sammensætning af bestyrelsen videreføres og 

suppleres med en repræsentant fra forvaltningens Ungeområde. 

 

Forslag til sammensætning af ungdomsskolens bestyrelse: 

 

 3 medlemmer valgt af og blandt Borgerrepræsentationens medlemmer 

 2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, 

herunder arbejdsmarkedets parter 

 1 repræsentant for Børne- og Ungdomsforvaltningens Ungeområde 

 2 repræsentanter for medarbejderne ved ungdomsskolen  

 2 repræsentanter for eleverne  

 

Som hidtil kan en repræsentant for folkeoplysningsudvalget i Københavns Kommune 

samt en repræsentant fra Børne- og Ungdomsforvaltningen (sædvanligvis direktionen) 

tilforordnes bestyrelsen. 

 
 

Ændringer i ungdomsskolens organisatoriske opbygning 

 

Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed skal indeholde bestemmel-

ser om kommunens ungdomsskoleordning, herunder angivelse af lederstillingernes art 

og antal. Ungdomsskolens ledelse foreslår, at den fremtidige organisatoriske opbygning 

af ungdomsskolen følger nedenstående principper: 
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 Ungdomsskolen fastholdes som én skole med én bestyrelse, én ledelse og decentral 

opgavevaretagelse 

 

 Ungdomsskolens opgaver er forankret i og er en integreret del af Børne- og Ung-

domsforvaltningens Ungeområde og indgår i områdets prioriteringer og indsatsom-

råder 

 

 Afdelingsopdelingen af ungdomsskolens almene undervisning følger Børne- og 

Ungdomsforvaltningens områdeinddeling, tilbuddene skal støtte op om og ses i 

sammenhæng med områdernes udviklingsbehov og indbefattes i et forpligtende sam-

arbejde med folkeskolen 

 

 Heltidsundervisningen organiseres fleksibelt efter opgaver og forskydninger i mål-

grupperne og indgår i realiseringen af Ungdomsområdets strategiske målsætninger 

 

 De nuværende tre ledelsesniveauer reduceres fra tre til to, idet de decentrale ledere 

refererer direkte til ungdomsskolens ledelse. 

 

Ungdomsskolens organisatoriske opbygning fremadrettet: 

 

 

 
 

Forslag til ændret organisatorisk opbygning af ungdomsskolen har været drøftet i ung-

domsskolens Afdelingssamarbejdsudvalg 09.10.2013 samt i LokalMed den 03.03.2014.. 
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VIDERE PROCES 

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen fremlægger i foråret 2014 en indstilling til Børne- og 

Ungdomsudvalget og Borgerrepræsentationen med forslaget til revideret Plan for Kø-

benhavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed. 

 

 

ØKONOMI 

 

Ændringer i den organisatoriske opbygning af ungdomsskolen er udgiftsneutral. 



 

1 

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

 

J. nr.: 2014.0-0  Dato: 06.03.2014 
 

 

 

FORSLAG til revision af 

 

Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed og vedtægt for 

ungdomsskolens bestyrelse til ikrafttræden august 2014 
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Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed og 

vedtægt for ungdomsskolens bestyrelse  
 

Efter Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler (LBK nr. 997 af 8.oktober 2004 med 

senere ændringer) fastsætter Borgerrepræsentationen en plan for kommunens 

ungdomsskolevirksomhed. Planen skal indeholde bestemmelser om kommunens 

ungdomsskoleordning, herunder lederstillingernes art og antal samt antallet af 

ungdomsskolebestyrelser. Endvidere udarbejder Borgerrepræsentationen en ved-

tægt, der fastsætter de nærmere regler for ungdomsskolebestyrelsens opgaver. 

 

Nærværende plan erstatter Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirk-

somhed af 1. august 2007 og integrerer bestyrelsesvedtægten. Planen er en over-

ordnet ramme for ungdomsskolens opbygning, der giver mulighed for at indrette 

ungdomsskolen så fleksibelt og dynamisk som muligt. Placeringen af opgaver kan 

ændres efter beslutning i ungdomsskolebestyrelsen. 

 

 

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.  

 

Borgerrepræsentationen videreførte i 2007 bestemmelser fra 1997 om ungdoms-

skolens generelle aldersgrænser fra 13 til 18 år, idet den øvre aldersgrænse i ung-

domsskolens heltidsundervisning er op til 21 år. Den nedre aldersgrænse omfatter 

elever på 7. klassetrin. Borgerrepræsentationen besluttede med vedtagelse af virk-

somhedsplanen i 2007, at ungdomsskolen kan etablere ungdomsskoleundervisning 

for de 10-12 årige på Østerbro. 

 

 

2. Ungdomsskoletilbuddet  

 

Ungdomsskoletilbuddet skal efter ungdomsskolelovens § 3 omfatte 

 

 almen undervisning 

 prøveforberedende undervisning 

 specialundervisning  

 undervisning særlig tilrettelagt for indvandrere i dansk sprog og danske sam-

fundsforhold  

 

Ungdomsskoletilbuddet kan efter ungdomsskolelovens § 3 omfatte 

 

 undervisning i færdselslære og knallertkørsel 

 heltidsundervisning 

 10. klasse  

 andre aktiviteter, som kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik 

 undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem 18 og 25 år 

 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. 
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Borgerrepræsentationen kan endvidere beslutte, at ungdomsskoletilbuddet skal 

omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed. 

 

 

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, jf. ungdomsskolelovens § 2 stk. 2. 

Mål og rammer for samarbejderne indgår i nærværende Plan for Københavns Kom-

munes Ungdomsskolevirksomhed og dermed præciseres det, at denne del af ung-

domsskolens virksomhed indgår i Borgerrepræsentationens plan for ungdomssko-

len, som også danner grundlag for ungdomsskolebestyrelsens fastlæggelse af ung-

domsskolens indhold og omfang, jf. ungdomsskolelovens § 8, stk. 1.  

 

Mål for samarbejdet er at gøre den længere skoledag for folkeskolens ældste elever 

mere varieret med et større praktisk islæt. Ungdomsskolen kan bidrage til dette i 

kraft af en medarbejdergruppe med forskellige uddannelsesmæssige og erhvervs-

mæssige baggrunde og erfaring med interessebåret undervisning. 

 

Rammer for samarbejdet defineres ved, at samarbejdet mellem ungdomsskolen og 

folkeskolerne kan bestå i alle de tilbud, som ungdomsskolen efter ungdomsskolelo-

vens § 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. 

Endvidere udarbejder ungdomsskolen et katalog over undervisningsforløb, som fol-

keskolerne kan rekvirere. Rekvireret undervisning finansieres af rekvirenten. 

 

Med folkeskolereformen og ændring i ungdomsskoleloven kan ungdomsskolen ud-

byde undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner samt valgfag til elever 

på 7.-10. klassetrin. Der åbnes endvidere mulighed for, at elever – efter tilladelse 

fra folkeskolens leder – kan opfylde sin undervisningspligt ved at deltage i under-

visning 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 og ungdomsskolebestyrelsens fastsatte 

rammer, jf. ungdomsskolelovens § 4 og § stk. 1 er det ungdomsskolens leder, der 

beslutter, med hvilke folkeskoler og under hvilke nærmere omstændigheder ung-

domsskolen skal indgå nærmere samarbejder eller partnerskaber med folkeskoler-

ne. Denne beslutning træffes under hensyn til ungdomsskolelederens administrati-

ve og pædagogiske ansvar for ungdomsskolens virksomhed jf. ungdomsskolelovens 

§ 10 stk. 2. 

 

 

4. Heltidsundervisning og 10. klasse 

 

Heltidsundervisning i ungdomsskolen skal stå mål med den undervisning, der gives 

i folkeskolen på 8.-10. klassetrin. Heltidsundervisning er for de elever, der ikke tri-

ves i folkeskolens ældste klasser og elever, som ikke har de nødvendige faglige, 

personlige og sociale kompetencer til at påbegynde og gennemføre en ungdomsud-

dannelse. 

 

Heltidsundervisningen er led i Københavns Kommunes indsats for at nå målsætnin-

gen om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddan-

nelse og det strategiske mål om at øge andelen af unge, der vælger erhvervsud-

dannelse. Ikke undervisningspligtige elever på 10. klasseniveau i heltidsundervis-

ningen visiteres via Ungdommens Uddannelsesvejledning, København.  
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Heltidsundervisning organiseres som enkeltfagsundervisning med henblik på at ele-

verne kan gå til prøve i folkeskolens obligatoriske fag. 

 

Efter beslutning i Borgerrepræsentationen er 10. klasserne på Amager organiseret i 

ungdomsskolen. 

 

 

5. Organisatorisk opbygning 

 

Den fremtidige organisatoriske opbygning af ungdomsskolen følger disse princip-

per: 

 

 Ungdomsskolen fastholdes som én skole med én bestyrelse, én ledelse og de-

central opgavevaretagelse forankret i Børne- og Ungdomsforvaltningens Unge-

område. 

 

 Ungdomsskolens opgaver er en integreret del af Ungeområdet og indgår i områ-

dets prioriteringer og indsatsområder. 

 

 Den geografiske opdeling af ungdomsskolens almene undervisning følger Børne- 

og Ungdomsforvaltningens områdeinddeling, idet tilbuddene skal støtte op om og 

ses i sammenhæng med områdernes udviklingsbehov og indbefattes i et forplig-

tende samarbejde med folkeskolen. 

 

 Heltidsundervisningen organiseres fleksibelt efter opgaver og forskydninger i 

målgrupperne og indgår i realiseringen af ungeområdets strategiske målsætnin-

ger. 

 

 De nuværende tre ledelsesniveauer reduceres fra tre til to, idet de decentrale 

ledere refererer direkte til ungdomsskolens ledelse. 

 

 

Ungdomsskolens organisatoriske opbygning: 
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6. Lederstillinger 

 

Ungdomsskolelederen har ansvaret for den pædagogiske og administrative ledelse 

og er ansvarlig for ungdomsskolens samlede virksomhed overfor Borgerrepræsen-

tationen og ungdomsskolebestyrelsen. Ungdomsskolelederen og udviklingschefen 

(stedfortræder) udgør ungdomsskolens ledelse.  

 

Der er aktuelt oprettet følgende lederstillinger i ungdomsskolen: 

 

1 stilling som ungdomsskoleleder (ungdomsskolechef) 

1 stilling som udviklings- og planchef (souschef, stedfortræder) 

3 stillinger som centerledere 

4 stillinger som centersouschefer/afdelingsleder 

 

Endvidere kan afdelingsledere i ungdomsskolen ansættes efter gældende overens-

komst inden for den af Borgerrepræsentationen fastsatte beløbsramme til ung-

domsskolevirksomhed. Ledelsesstrukturen tilpasses løbende ungdomsskolens opga-

ver. 

 

 

7. Styrelse 

 

Borgerrepræsentationen har det overordnede ansvar for ungdomsskolen. Børne- og 

Ungdomsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af ungdomsskolen. Bor-

gerrepræsentationen fastsætter de overordnede økonomiske og organisatoriske 

rammer og regulerer virksomheden gennem de årlige budgetvedtagelser. Borgerre-

præsentationen udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler for ung-

domsskolebestyrelsens opgaver og sammensætning jf. lovens § 7 stk. 2.  

 

Ungdomsskolen er en rammestyret virksomhed forankret i Børne- og Ungdomsfor-

valtningen. Det betyder, at ungdomsskolen er placeret i samme organisatoriske 

ramme som ungdomsskolens væsentligste samarbejdspartnere: Ungdommens Ud-

dannelsesvejledning København, 10. klassemiljøer, ungdomsklubber og det tvær-

gående SSP-samarbejde. Forankringen danner således et fælles organisatorisk og 

ledelsesmæssigt udgangspunkt om samarbejdet med folkeskolerne og et tværfag-

ligt samarbejde omkring overordnede strategiske beslutninger og tværgående prio-

riteringer. 

 

 

8. Vedtægt for ungdomsskolens bestyrelse 

 

Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og opgaver fastsættes i en vedtægt. 

Bestyrelsen har kompetencen til at fastlægge de overordnede principper for ung-

domsskolens virksomhed og udmønter skolens budget. Bestyrelsen kan træffe be-

slutning om godkendelse af konkrete undervisningstilbud, der forudsætter dispen-

sation fra de generelle aldersgrænser. Endelig har bestyrelsen kompetence til at 

afgive udtalelser og stille forslag til Borgerrepræsentationen. 

 

Efter ungdomsskoleloven oprettes ved ungdomsskolen en bestyrelse, der består af 

7 medlemmer eller flere. Borgerrepræsentationen fastsætter medlemstallet og den 

nærmere sammensætning jf. lovens § 7 stk. 2. Der er ikke lovkrav om politisk re-

præsentation i ungdomsskolens bestyrelse. Børne- og Ungdomsudvalget har på 

mødet den 25. september 2013 besluttet at anbefale over for Borgerrepræsentatio-

nen, at der ikke ændres i den hidtidige repræsentation. 
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§ 1  Bestyrelsens sammensætning  

 

Stk. 1. 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) 1 repræsentant for Børne- og Ungdomsforvaltningens Ungeområde 

4) 2 repræsentanter for medarbejderne ved ungdomsskolen  

5) 2 repræsentanter for eleverne  

 

Som hidtil kan en repræsentant for folkeoplysningsudvalget i Københavns Kommune 

samt en repræsentant fra Børne- og Ungdomsforvaltningen tilforordnes bestyrelsen. 

 

Stk. 2. 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. 3. Ungdomsskolelederen varetager sekretariatsfunktionen og deltager i besty-

relsens møder uden stemmeret. 

  

 

§ 2  Afholdelse af valg 

 

Stk. 1. Der foretages valg af de af Borgerrepræsentationen valgte medlemmer. jf. § 

1, stk. 1, nr. 1 snarest muligt efter hvert kommunalvalg. Borgerrepræsentationen 

udpeger endvidere repræsentanten for Børne- og Ungdomsforvaltningens Ungeom-

råde. 

 

Stk. 2. Ungdomsskolelederen udpeger efter indstilling repræsentanterne for organi-

sationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, jf. § 1, stk. 1, nr. 2.  Ud-

pegningen foretages snarest muligt efter hvert kommunalvalg.  

 

Stk. 3. Ungdomsskolelederen forestår valget af repræsentanterne for medarbejder-

ne, jf. § 1, stk. 1, 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 fastsætter, herunder planen for kommunens 

ungdomsskolevirksomhed. 

 

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder ungdomsskolens budget inden for den af Borgerre-

præsentationen fastsatte beløbsramme. 

 

Stk. 3. Bestyrelsen fastlægger ungdomsskolens indhold og omfang inden for de mål 

og rammer, som Borgerrepræsentationen fastsætter, jf. stk. 1. 

 

Stk. 4. Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til Borgerrepræsentationen om 

ansættelse og afskedigelse af ungdomsskolelederen. 
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Stk. 5.  Bestyrelsen har kompetencen til at ansætte og afskedige ledere, lærere og 

andre pædagogiske medarbejdere. Bestyrelsen har på møde d. 29. marts 2006 ud-

delegeret 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. 

 

 

Nærværende Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed og besty-

relsesvedtægt træder i kraft 1. august 2014. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2014.0-0. Møde 26.3.2014.  Dagsordenspunkt 8 

 

Kvalitetsudvikling gennem effektmåling i ungdomsskolens heltidsundervisning 

 

Med denne indstilling orienterer ungdomsskolen bestyrelsen om status for arbejdet 

med at udvikle ledelsesinformation og effektmålingssystem i heltidsundervisnin-

gen. Endvidere skal bestyrelsen godkende forslag om, at ungdomsskolen udarbejder 

ansøgning om midler til et internationalt projekt om effektmåling. 

  

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

På bestyrelsesmødet den 17. juni 2013 skitserede ungdomsskolen en række forslag 

til opfølgning af PA-analysen, herunder at ungdomsskolen intensiverer arbejdet 

med at udvikle et faktabaseret styringsgrundlag, og at ungdomsskolen identificerer 

og formulerer entydige effektmål for heltidsundervisningens undervisningsopgaver. 

 

Ungdomsskolen har allerede nogen viden om resultaterne af tilbuddene, hovedsage-

ligt om parametre vedrørende elevernes faglige udvikling, og om eleverne fortsæt-

ter på en ungdomsuddannelse. Det er parametre, der ligger i slutningen eller efter 

elevernes tid i heltidstilbuddene.  

 

Der har imidlertid manglet en fælles og systematisk dokumentation af elevernes 

udvikling, mens de er indskrevet i tilbuddene. Dette gælder ikke mindst dokumen-

tation af udviklingen af elevernes sociale og personlige kompetencer. Der har der-

for været behov for at udvikle et effektmålingssystem, der kan supplere eksisteren-

de tilgængelig viden i et mangestrenget ledelsesinformationssystem. 

 

 

LØSNING 

 

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

domsskolen er i færd med at skabe et samlet ledelsesinformationssystem. Systemet 

skal, gennem løbende indsamling af data fra forskellige kilder, måle og dokumente-

Ungdomsskolen indstiller, 

 

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

on og effektmålingssystem i heltidsundervisningen til efterretning, 

 

2. at bestyrelsen godkender, at ungdomsskolen ansøger om støtte fra EU's uddan-

nelsesprogram Erasmus+ til delvis finansiering af et internationalt projekt om 

videreudvikling af effektmålingsarbejde. 
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re forskellige områder i elevernes udvikling. Data består dels af informationer fra 

det udviklede effektmålingssystem, dels af resultatdata som fx oplysninger om 

fremmøde, karakterer, uddannelsesparathedsvurdering og om optagelse og gennem-

førsel af ungdomsuddannelse.  

 

Anvendelsen af ledelsesinformationssystemet vil styrke ungdomsskolen indenfor 

tre hovedområder.  

 

 Skoleforløb – planlægning og justering 

Det udviklede effektmålingssystem vil løbende skabe et overblik over de unges 

udvikling i den tid de er i et af ungdomsskolens tilbud. Det giver mulighed for at 

justere indsatsen undervejs – mens eleverne er i skoletilbuddet.   

 

 Målretning af tilbud til målgruppen – refleksion og udvikling – match af meto-

der og aktiviteter til de unges behov og ressourcer 

Den opnåede viden om effekter og resultater kan bruges til at diskutere både de 

valgte indsatser, indretning og organisering af tilbuddene. Det skaber et vidensbase-

ret grundlag for en fortsat pædagogisk udvikling af tilbuddene og øget mulighed for 

tilpasning til behovene i målgruppen fremadrettet. Arbejdet med måling, rapporte-

ring samt anvendelse af resultaterne understøtter en tilgang til arbejdet, hvor man 

kontinuerligt og aktivt udfordrer det man plejer at gøre – det man tror, er det rigti-

ge. 

 

 Faktabaseret ledelse – prioriteringsanvendelse – ressourceoptimering. 

Ledelsesinformationssystemet styrker ledelsens mulighed for at kunne vurdere kva-

liteten på et faktabaseret grundlag. Det vil dermed give et forbedret prioriterings-

grundlag samt en øget gennemsigtighed og mulighed for systematisk læring.  
 

Den genererede viden vil primært blive anvendt som styrings- og dialogværktøj 

mellem ledelse og ledere, mellem ledere og lærere på de enkelte heltidstilbud og på 

tværs af disse. Herudover vil den anvendes dels på et eksternt niveau i samarbejdet 

mellem ungdomsskolen og Ungdom, dels på et internt niveau i forhold til afrappor-

tering til bestyrelsen.  

 

Ungdomsskolens effektmålingssystem 

Ungdomsskolens effektmåling skal supplere eksisterende data med viden om ele-

vernes løbende udvikling af kompetencer indenfor det personlige, sociale og faglige 

område. Effektmålingen vil måle på elevernes udvikling indenfor følgende delkom-

petencer: Bevidsthed om egne ressourcer og udfordringer, motivation, selvstændig-

hed, ansvarlighed, situationsfornemmelse, samarbejdsevner, relationsevner, delta-

gelse og studieteknik.  

 

Udvælgelsen af disse delkompetencer er sket gennem en proces, hvor ledere og 

medarbejdere i ungdomsskolen har arbejdet med at identificere og formulere enty-

dige effektmål for heltidsundervisningen igennem udviklingen af en forandringsteo-
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ri. En forandringsteori er en beskrivelse af, hvordan man søger at opnå ønskede 

forandringer for en udvalgt målgruppe. Forandringsteorien skal med andre ord vise, 

hvilke effekter ungdomsskolen ønsker at skabe for eleverne, og hvilke aktiviteter 

ungdomsskolen gennemfører for at opnå de ønskede effekter. På den måde er for-

andringsteorien bindeleddet mellem strategi og praksis. Den beskriver, hvorfor 

ungdomsskolen er sat i verden (de strategiske målsætninger), hvem ungdomsskolen 

skal betjene (målgruppen), hvad ungdomsskolen ønsker at opnå for målgruppen 

(effekter) og hvordan (indsatser). 

    

De overordnede led i forandringsteorien er udviklet på tværs af heltidsundervisnin-

gens skoler og ledelsen, for at sikre en fælles forståelse af mål og virke. De trinvise 

effekter er beskrevet i de enkelte heltidsundervisningstilbud for at indfange, hvor-

dan de enkelte skoler arbejder hen imod de fælles mål. Effektmålingen dokumente-

rer og måler således ud fra, hvad der er meningsfuldt og rammende i forhold til den 

daglige praksis i tilbuddene.  

 

Effektmålingerne foretages via et elektronisk spørgeskema og indsamler vurderin-

ger af hver enkelt elev. Spørgeskemaerne udfyldes af klasse – eller temalærer i 

samarbejde med vejlederen på skolen.  

 

Effektmålingen inkluderer tre målenedslag:  

 

 En førmåling, der giver viden om status ved tilbuddenes start. Førmålingen 

giver viden om elevårgangens karakteristika og eventuelle særlige fokus-

punkter. På baggrund heraf fastsættes succeskriterier 

 

 En mellemmåling, der giver viden om den foreløbige udvikling og eventuel-

le behov for justeringer 

 

 En slutmåling, der giver viden om endelig status for elevernes udvikling set 

i forhold til de fastsatte succeskriterier.  

 

De genererede data indgår og anvendes i det samlede ledelsesinformationssystem 

som beskrevet ovenfor. 

 

Effektmålingsarbejde som et internationalt projekt 

EU-Kommissionen udgav i oktober 2013 publikationen ”Preventing Early School 

Leaving in Europe - Lessons Learned from Second Chance Education”. Publikatio-

nen identificerer en lang række eksempler på god praksis inden for second chance 

education i 10 medlemslande. En af anbefalingerne er, at de europæiske udveks-

lingsprogrammer i højere grad skal stimulere arbejdet med at udvikle evidensbase-

rede undervisningsmetoder med fokus på resultater og effekt. Erasmus+ er EU’s 

nye uddannelsesprogram, der trådte i kraft 1. januar 2014. Programmet erstatter 

blandt andet Aktive Unge og Livslang Læring og giver mulighed for at udvikle, 

teste, overføre og udveksle god praksis inden for ungdomssektoren og på tværs af 

sektorer. En af delprogrammerne i Erasmus+ omhandler mulighed for ansøgning 

om støtte til at etablere strategiske partnerskaber på tværs af uddannelsessektorer og 

fokuserer på tre hovedaktiviteter: Mobilitet, samarbejde og politikudvikling. Det 
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essentielle i strategiske partnerskaber er et fokus på udbyttet, og at de metoder, man 

ønsker at udvikle skal være bredt anvendelige i ungdomssektoren, nationalt og i 

internationalt. 

 

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

samarbejde med institutioner/organisationer om videreudvikling af effektmålings-

arbejdet. Ansøgning om støtte fra Erasmus+ forudsætter deltagelse af mindst 4 Eu-

ropæiske partnere og deltagelse af et Universitet. Ungdomsskolen har forhåndstil-

sagn om medvirken fra Aalborg Universitet, Institut for Læring og Filosofi. Øvrige 

deltagere vil blive udvalgt blandt det Europæiske netværk for second chance educa-

tion. 

 

Der kan ansøges om støtte til projektledelse, møder, konferencer, publikationer og 

formidling m.v., således at det ansøgte beløb udgør halvdelen af de budgetterede 

udgifter. Ansøgningsfristen er 30. april 2014, og projektet kan strække sig over 

flere år. 

 

 

VIDERE PROCES 

 

Ungdomsskolen implementerer effektmålingsværktøjet som en del af det samlede 

ledelsesinformationssystem med igangsættelse af målinger fra skoleåret 2014. 

 

Under forudsætning af bestyrelsens godkendelse af forslag om internationalt pro-

jekt udarbejder ungdomsskolen en ansøgning til Erasmus+ programmet. 
 

 

BILAG 

 

Pixiudgave af samlet beskrivelse af ledelsesinformation, forandringsteori  og ef-

fektmåling i ungdomsskolen 



 
 

Kvalitetsudvikling gennem øget viden om effekter i heltidsundervisningen 

 

Ungdomsskolen skal understøtte målsætningen om, at 95 % af de unge i Københavns 

Kommune gennemfører en ungdomsuddannelse. Målgruppen for ungdomsskolens hel-

tidsundervisning er unge, som mangler faglige og sociale og personlige forudsætninger 

for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse og unge, der er frafaldet en ungdoms-

uddannelse.  

 

For at ungdomsskolen løbende kan justere indsatsen i forhold til behovene i elevgrup-

pen og sikre en fortsat pædagogisk udvikling af heltidsundervisningen, er der brug for 

en så bred viden som muligt om resultaterne og effekterne af arbejdet i de forskellige 

heltidstilbud. 

 

Ungdomsskolen har allerede nogen viden om resultaterne af tilbuddene, hovedsageligt 

vedrørende elevernes faglige udvikling, men mangler konkret viden om effekten af hel-

tidsundervisningen. Dette gælder ikke mindst viden om udviklingen af elevernes sociale 

og personlige kompetencer.  

 

Ungdomsskolen har derfor udviklet et effektmålingssystem, der kan levere fælles og 

systematisk dokumentation af den løbende udvikling af elevernes personlige, sociale og 

faglige kompetencer. Effektmålingssystemet skal supplere eksisterende tilgængelig vi-

den i et mangestrenget ledelsesinformationssystem. 

 

Dette papir er en pixi-udgave af den samlede beskrivelse af ledelsesinformationssystem, 

effektmåling og forandringsteori for Københavns Kommunes Ungdomsskoles heltids-

undervisning. 
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Ledelsesinformationssystemet 

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

len i færd med at skabe et samlet ledelsesinformationssystem. Systemet skal, gennem 

løbende indsamling af data fra forskellige kilder, måle og dokumentere forskellige om-

råder i elevernes udvikling. Data består dels af informationer fra det udviklede effekt-

målingssystem, dels af resultatdata som fx oplysninger om fremmøde, karakterer, ud-

dannelsesparathedsvurdering og om optagelse og gennemførsel af ungdomsuddannelse.  

 

Anvendelsen af ledelsesinformationssystemet vil styrke ungdomsskolen indenfor tre 

hovedområder.  

 

 Skoleforløb – planlægning og justering 

Det udviklede effektmålingssystem vil løbende skabe et overblik over de unges udvik-

ling i den tid, de er i et af ungdomsskolens tilbud. Det giver mulighed for at justere ind-

satsen undervejs – mens eleverne er i skoletilbuddet.   

 

 Målretning af tilbud til målgruppen – refleksion og udvikling – match af metoder 

og aktiviteter til de unges behov og ressourcer 

Den opnåede viden om effekter og resultater kan bruges til at diskutere både de valgte 

indsatser, indretning og organisering af tilbuddene. Det skaber et vidensbaseret grundlag 

for en fortsat pædagogisk udvikling af tilbuddene og øget mulighed for tilpasning til 

behovene i målgruppen fremadrettet. Arbejdet med måling, rapportering samt anvendel-

se af resultaterne understøtter en tilgang til arbejdet, hvor man kontinuerligt og aktivt 

udfordrer det, man plejer at gøre – det man tror, er det rigtige. 

 

 Faktabaseret ledelse – prioriteringsanvendelse – ressourceoptimering. 

Ledelsesinformationssystemet styrker ledelsens mulighed for at kunne vurdere kvalite-

ten på et faktabaseret grundlag. Det vil dermed give et forbedret prioriteringsgrundlag 

samt en øget gennemsigtighed og mulighed for systematisk læring.  
 

Den genererede viden vil primært blive anvendt som styrings- og dialogværktøj mellem 

ledelse og ledere, mellem ledere og lærere på de enkelte heltidstilbud og på tværs af 

disse. Herudover vil den blive anvendt dels på et eksternt niveau i samarbejdet mellem 

ungdomsskolen og Ungdom, dels på et internt niveau i forhold til afrapportering til be-

styrelsen.  
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Datakilder i ledelsesinformationssystemet 

Ledelsesinformationssystemet baserer sig på en række interne og eksterne datakilder. 

Nedenstående figur illustrerer, hvordan de forskellige datakilder sammen dokumenterer 

ungdomsskolens arbejde og elevernes udvikling på forskellige tidspunkter: Mens ele-

verne er indskrevet, ved afslutningen af deres forløb i ungdomsskolen og efter at de har 

været indskrevet i et af ungdomsskolens heltidstilbud.  
 

 
 

De enkelte datakilder har forskellige funktioner og anvendelsesmuligheder.  

 

 Ungdomsskolens effektmåling måler de kortsigtede effekter af indsatserne i hel-

tidsundervisningen. Der sker ud fra de mål, som hvert heltidstilbud har opstillet 

for de unges udvikling, mens de er i tilbuddene. Effektmålingen foretages tre 

gange i løbet af et skoleår og dækker underkategorier indenfor personlige, socia-

le og faglige kompetencer.  

 

 I KMDElev registrerer ungdomsskolen administrative data om eleverne, mens 

de er indskrevet i heltidstilbuddene. Herfra trækker ungdomsskolen oplysninger 

om fremmøde, eksamenstilmelding og karakterer.  
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 EUV-registreringssystemet (Elektronisk UngeVejlednings-registreringssystem) 

indsamler data om elevens udannelsesparathedsvurdering (UPV) samt om ele-

vens aktivitet efter endt forløb i et af ungdomsskolens heltidstilbud, herunder 

tilmelding og indskrivning i videre uddannelsesforløb eller andet.  

 

Systemet kan suppleres af andre tilgængelige data, fx ungdomsskolens registreringssy-

stem vedrørende forebyggelse og håndtering af brug af rusmidler. I dette system måler 

ungdomsskolen, modsat i de øvrige datakilder, ikke på resultater, men på aktiviteter, der 

understøtter ungdomsskolens rusmiddelpolitik.  

 

Rapportering og gennemsigtighed 

Ledelsesinformationssystemet består af tre årlige rapporteringer til forskellige niveauer: 

de enkelte lærere, ledere, ledelse og Ungdom. De enkelte rapporteringer sammenholder 

data fra de ovenfor beskrevne kilder, alt efter relevans for de enkelte niveauers videre 

anvendelse af data. Rapporteringernes detaljegrad og retningslinjer for anvendelses va-

rierer alt efter, hvilket niveau rapporteringen retter sig imod.  

Udover de tre årlige rapporter udformes løbene årgangsrapporter, der sammenholder 

elevernes trinvise udvikling i heltidstilbuddene med deres videre tilknytning til ung-

domsuddannelserne. Disse årgangsrapporter kan være med til at klarlægge, hvilke stati-

stiske sammenhænge der eventuelt eksisterer – mellem elevernes udvikling, mens de er 

i et af ungdomsskolens skoletilbud og deres videre vej i uddannelsessystemet.  

Der skal være gennemsigtighed omkring skolernes fokusområder og de områder, ledel-

sesinformationssystemet belyser. Det er derfor planen, at de enkelte heltidstilbud præ-

senterer elever og forældre for ledelsesinformationssystemet. Dette er dels for at sikre 

transparens, dels for at eleverne bliver inviteret til at være aktive medspillere i forhold 

til de fastsatte udviklingsmål.  

 

Ungdomsskolens effektmålingssystem og forandringsteori 

Ungdomsskolens effektmåling skal supplere eksisterende data med viden om elevernes 

løbende udvikling af kompetencer indenfor det personlige, sociale og faglige område. 

Effektmålingen måler på elevernes udvikling indenfor følgende delkompetencer: Be-

vidsthed om egne styrker og udfordringer, motivation, selvstændighed, ansvarlighed, 

situationsfornemmelse, samarbejdsevner, relationsevner, deltagelse og studieteknik.  

 

Udvælgelsen af disse delkompetencer er sket gennem en proces, hvor ledere og medar-

bejdere i ungdomsskolen har arbejdet med at identificere og formulere entydige effekt-

mål for heltidsundervisningen igennem udviklingen af en forandringsteori. En foran-

dringsteori er en beskrivelse af, hvordan man søger at opnå ønskede forandringer for en 

udvalgt målgruppe. Forandringsteorien skal med andre ord vise, hvilke effekter ung-

domsskolen ønsker at skabe for eleverne, og hvilke aktiviteter ungdomsskolen gennem-

fører for at opnå de ønskede effekter. På den måde er forandringsteorien bindeleddet 

mellem strategi og praksis. Den beskriver, hvorfor ungdomsskolen er sat i verden (de 

strategiske målsætninger), hvem ungdomsskolen skal betjene (målgruppen), hvad ung-

domsskolen ønsker at opnå for målgruppen (effekter) og hvordan (indsatser). 
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Ungdomsskolens forandringsteori ser sådan ud: 

 

 

 

 

 

For ungdomsskolen er det strategiske mål at understøtte målsætningen om, at 95 % af 

de unge i Københavns Kommune gennemfører en ungdomsuddannelse. Den langsigtede 

effekt af heltidsundervisningen som ungdomsskolen sigter mod er, at den unge kan del-

tage i og drage nytte af en ungdomsuddannelse. Det ligger ikke i målet, at den unge 

gennemfører en ungdomsuddannelse, selvom det selvfølgelig er ungdomsskolens for-

håbning, at det sker, idet selve gennemførelsen institutionelt ligger udenfor ungdoms-

skolens rækkevidde.  

 

De overordnede led i forandringsteorien er udviklet på tværs af heltidsundervisningens 

skoler og ledelsen for at sikre en fælles forståelse af mål og virke. De trinvise effekter 

og konkrete indsatser er udarbejdet i de enkelte heltidsundervisningstilbud for at sikre 

forståelsen af, hvordan de arbejder hen imod de fælles mål. Effektmålingen dokumente-
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rer og måler således ud fra, hvad der er meningsfuldt og rammende i forhold til den dag-

lige praksis i tilbuddene. 

 

 

Effektmålingerne foretages via et elektronisk spørgeskema og indsamler vurderinger af 

hver enkelt elev. Spørgeskemaerne udfyldes af klasse- eller temalærer i samarbejde med 

vejlederen på skolen.  

 

 

Effektmålingen inkluderer tre målenedslag:  

 

 En førmåling, der giver viden om status ved tilbuddenes start. Førmålingen giver 

viden om elevårgangens karakteristika og eventuelle særlige fokuspunkter. På 

baggrund heraf fastsætter ungdomsskolen succeskriterier 

 

 En mellemmåling, der giver viden om den foreløbige udvikling og eventuelle 

behov for justeringer 

 

 En slutmåling, der giver viden om endelig status for elevernes udvikling set i 

forhold til de fastsatte succeskriterier.  

 

De genererede data indgår og anvendes i det samlede ledelsesinformationssystem som 

beskrevet ovenfor. 

 

 

Videre udvikling for ledelsesinformationssystemet 

Ledelsesinformationssystemet implementeres fra skoleåret 2014/15, men vil løbende 

være i udvikling i forhold til inddragelse og udvikling af relevant datamateriale, infor-

mation og viden. 

 

I skoleåret 2014/15 gennemføres en pilotundersøgelse med elev-selvvurderinger i to af 

heltidstilbuddene. Her skal eleverne ved tilbuddenes afslutning vurdere deres egen ud-

vikling ud fra samme målepunkter som lærer/vejleder vurderer eleven ud fra i effektmå-

lingen. Pilotundersøgelsen skal vise om elev-vurderingerne kan anvendes som et me-

ningsfulgt supplement til effektmålingen.  

 

Ungdomsskolen vil også undersøge mulighederne for at ledelsesinformationssystemet 

kan blive suppleret med registreringssystem, der kan levere mere detaljeret viden om 

elevernes faglige udvikling undervejs. 
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Analyse af ungdomsskolens virksomhed og plan for udvikling 

 

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

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

viklingsplan for ungdomsskolen. 

 

 

INDSTILLING 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

På initiativ af Ungdom gennemførte PA Consulting Group i foråret 2013 en overordnet 

analyse af ungdomsskolens og Ungdommens Uddannelsesvejlednings styringsgrundlag 

og opgavevaretagelse. Formålet med analysen var at opnå større indsigt i de to bydæk-

kende institutioners opgavevaretagelse i bred forstand med henblik på at skabe grundlag 

for styring og udvikling af det samlede ungeområde. 

 

Analysen pegede på, at der er behov for 

 

 at Ungdom/ungdomsskolen arbejder med at udvikle et faktabaseret styringsgrundlag 

for vurdering af kvalitet og måling af effekt i heltidsundervisningen 

 

 at Ungdom/ungdomsskolen foretager en nærmere vurdering af stordrifts- og storska-

lafordele ved en alternativ organisering af visse administrative opgaver 

 

 at Ungdom får øget indsigt i løsningen af ungdomsskolens kerneopgaver, og at der 

tilvejebringes en entydig beskrivelse af ansvars- og arbejdsfordelingen mellem ung-

domsskolens arbejdsgrundlag, bestyrelsens kompetence og Ungdoms ansvarsområde. 

 

Som opfølgning på PA-analysens anbefalinger gennemfører Ungdom i samarbejde med 

ungdomsskolen i første halvår 2014 en nærmere analyse af ungdomsskolen. På bag-

grund af analysen udarbejder ungdomsskolen i andet halvår 2014 i samarbejde med 

Ungdom en udviklingsplan. 

 

Analysen forelægges direktionen i Børne- og Ungdomsforvaltningen og bestyrelsen på 

møder i juni 2014 og danner grundlag for beslutning om styringsmodel for ungdoms-

skolen. Det skal i den forbindelse vurderes, om konceptet for resultataftaler for køben-

havnske folkeskoler i tilpasset form kan anvendes. 
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LØSNING 

 

Formål  

Analysen skal skabe et vidensgrundlag for Ungdom, ungdomsskolens bestyrelse og 

ungdomsskolens ledelse i forhold til 

 

 styringskonceptet for ungdomsskolen 

 ungdomsskolens rolle i forhold til folkeskolereformen  

 ungdomsskolens potentiale til at påtage sig nye opgaver 

 kvaliteten af især ungdomsskolens heltidsundervisning 

 fritidsundervisningens nye betingelser efter folkeskolereformen 

 effektivisering af ungdomsskolen med fokus på administration og ledelse 

 ungdomsskolens integration i BUFs almene supportsystemer til skoler 

 

På baggrund af analysen og dens anbefalinger arbejder ungdomsskolens ledelse videre 

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

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

dialog med Ungdom. 

 

Data vedrørende Børne- og Ungdomsforvaltningens fire styringsdimensioner udgør 

fundamentet for analysen: 

 

 

Styr på økonomien med fokus på 

 

Budgetoverholdelse og budget-

udnyttelse 

 

Rammestyring contra taxameter  

- fordele og ulemper 

 

Effektiviseringsmuligheder 

 

 

Attraktiv arbejdsplads med fokus på 

 

Medarbejdernes trivsel 

 

Sygefravær 

 

Lærerkompetencer ift. målgruppen 

 

Medarbejderudvikling 

 

 

Faglig kvalitet med fokus på  

 

Faglige resultater i heltidsundervisnin-

gen 

 

Heltidsundervisningens bidrag til BUFs 

tilbudsvifte til unge, der ikke er uddan-

nelsesparate  

 

 

Oplevet kvalitet med fokus på 

 

Brugertilfredshed 

 

Søgning til heltids- og fritidsundervis-

ning 
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Analysens data og metoder 

Analysen bygger videre på ungdomsskolens egen analyse af heltidsundervisningen i 

efteråret 2012 og PA-analysen i foråret 2013. Analysen inddrager erfaringer fra andre 

storbyers organisering af deres ungdomsskoler. 

 

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

vante ledere/medarbejdere og en elektronisk spørgeskemaundersøgelse med medarbej-

dere og elever. 

 

 

VIDERE PROCES 

 

Analysen drøftes i Børne- og Ungdomsforvaltningens direktion i slutningen af maj 2014 

og forelægges ungdomsskolens bestyrelse i juni 2014. Arbejdet med udviklingsplanen 

påbegyndes i juni og færdiggøres i 2. halvår af 2014. 

 

Arbejdet med forvaltningens styringsmodel for ungdomsskolen færdiggøres i begyndel-

sen af 2. halvår 2014. 
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Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter 

 

Under dette punkt har bestyrelsens elevrepræsentanter mulighed for at tage forskellige 

emner op. 

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

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

domsskolens bestyrelse. For at sikre elevrepræsentanterne mulighed for at bringe pro-

blemstillinger op til drøftelse i bestyrelsen, har ungdomsskolen etableret dette faste 

punkt på dagsordenen. Der kan ikke træffes beslutninger omkring sager, der tages op 

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

et senere møde. 

 

Elevrepræsentanterne i ungdomsskolens bestyrelse er Hinde Hadj Amberrahmane og 

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

fungerer som tværgående elevråd for ungdomsskolens elever. De to repræsentanter blev 

valgt ved afstemning ved Ungepanelets første undervisningsgang, hvor otte elever stil-

lede op til de to poster.  

 

Ungepanelet er oprettet på baggrund af et ønske om øget elevdemokrati og -inddragelse 

fra elevrepræsentanterne. Ungepanelet mødes cirka en gang om måneden og har bl.a. 

modtaget undervisning i præsentationsteknik og retorik og i strategisk arbejde med socia-

le medier og deltaget i Ungepolitikerdagen på Københavns Rådhus i 2013. 

 

Forud for hvert bestyrelsesmøde diskuterer holdet nye forslag til fremlæggelse for besty-

relsen. 

 

Status fra elevrepræsentanternes forslag fra mødet i december 2013: 

 

 Det blev foreslået, at Ungepanelet blev inddraget i processen omkring ungdomssko-

lens nye hjemmeside, der udarbejdes i 2014. Elevrepræsentanterne og resten af Un-

gepanelet har siden forslaget indgået i et fokusgruppeinterview omkring brug af 

hjemmesiden med den projektansvarlige medarbejder fra ungdomsskolen. 

 

 Elevrepræsentanterne foreslog, at der blev oprettet et hold om sociale medier. Der er 

nu oprettet et hold, som er åbent for tilmeldinger under Ungdomsskolen Nord. 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen drøfter de punkter, der tages op af elevrepræsentanterne. 
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Forslag til mødeplan 2014 

 

Bestyrelsen skal tage stilling til mødeplan i 2014. 

 

 

INDSTILLING 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender forslag til mødedatoer i 2014. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Efter Vedtægt for bestyrelsen ved Københavns Kommunes Ungdomsskole afholder 

bestyrelsen møde mindst 4 gange om året eller så ofte formanden eller 3 af medlemmer-

ne finder det fornødent. 

 

Ungdomsskolen foreslår, at møderne indledes med et tematisk punkt, som belyser en 

konkret ungdomsskoleaktivitet eller et aktuelt emne. Endvidere foreslås det, at møderne 

holdes på en lokation i tilknytning til det tematiske punkt. 

 

 

LØSNING 

 

Ungdomsskolen foreslår følgende mødeaktiviteter i 2014: 

 

Onsdag den 26. marts kl. 15.00-17.00 

Onsdag den 20. august kl. 15.00-17.00 

Onsdag den 29. oktober kl. 15.00-17.00 

Tirsdag den 16. december kl. 16.00-18.00 

 

Herudover inviterer ungdomsskolen bestyrelsens medlemmer på besøg i ungdomssko-

lens afdelinger i løbet af foråret. Bestyrelsen bedes tilkendegive dato for et sådant be-

søg. 

 

I 2015 gennemføres møderne i februar, maj, september og december. 

 

 

BILAG 

Ingen. 
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Meddelelser og orientering 

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Events i marts 

I marts måned går elever fra ungdomsskolen på scenen flere steder i København: 

 

Den 22. marts afholder Ungdomsskolen Nord årets Showtime-event. Her bliver Kul-

turhuset på Rentemestervej fyldt med elever fra ungdomsskolens fritidsundervisning, 

der dagen igennem vil optræde med sang, dans, rap, parkour og drama. Der er fri 

entré til Showtime – og alle er velkomne. 

 

NUART er ungdomsskolens årlige teaterprojekt, der i år kan opleves i Dansehallerne 

på Carlsberg fra den 23. marts. Årets stykke hedder ”Premieren” og omhandler en 

gruppe af teaterfolk, der skal arbejde på opsætningen af et stykke om fortællinger fra 

storbyen. I årets NUART-forestillingen medvirker elever fra ungdomsskolens skue-

spil-, musik- og dansehold. Billetter til forestillingen kan købes på 

www.enkeltbillet.dk.  

 

 

2. Modelkommuneprojektet Unge, alkohol og stoffer 

Ungdomsskolen deltager i Unge, alkohol og stoffer, et modelkommuneprojekt, som 

har til formål at styrke den forebyggende indsats omkring unges misbrug på ung-

domsuddannelserne. Projektet er forankret i Socialforvaltningens misbrugsbehand-

lingstilbud til unge under 25, U-turn, og herudover deltager ungdomsskolen, Niels 

Brock, Det Frie Gymnasium og Hotel- og Restaurantskolen. 
 

Som en del af projektet er der etableret rusmiddelnøglepersoner i alle heltidstilbud, 

som står for igangsættelse af forebyggelsestiltag målrettet problemstillingerne i det 

enkelte tilbud. Fælles for afdelingerne er, at der er nultolerance overfor anvendelsen 

af rusmidler på selve skolen. Bliver en elev taget i fx at ryge hash, sendes denne 

hjem, og der tages derefter stilling til, hvordan eleven kan hjælpes med sit misbrugs-

problem. Efter udgangen af 2014 skal projektets værdier bibeholdes i ungdomsskolen 

ved hjælp af de faste rutiner for arbejdet med misbrugsvejledning, som nøgleperso-

nerne har implementeret. 

 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 

 

http://www.enkeltbillet.dk/
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3. Internationalt samarbejde 

Ungdomsskolen er partner i et internationalt udviklings- og samarbejdsprojekt med 

titlen Europe Citizen: Healthy, Employable and Responsible (CHEARS). Projektet 

gennemføres med second chance skoler fra foreningen E2C (The European Associa-

tion of Cities, Institutions and Second Chance Schools), som ungdomsskolen siden 

2002 har været aktiv deltager i. Den ledende partner i projektet er Weiterbildungs 

Kolleg, Mönchengladbach, som er økonomisk og juridisk ansvarlig. Projektet er støt-

tet af EUs udvekslingsprogram, Youth in Action, med 72.130 € og løber i perioden 

marts 2014 – marts 2016. Projektet inkluderer bl.a. afholdelse af 2 lærerseminarer og 

et Youth Summit, hvor elever fra second chance skoler over hele Europa mødes til en 

uges samvær om forskellige workshops og temaer.  

 

 

4. Eksamenstræning i ungdomsskolen 

Hvert forår udbyder ungdomsskolen en række hold i fritidsundervisningen, der skal 

hjælpe unge til at få en god oplevelse til deres afgangsprøve. I år kan unge køben-

havnere bl.a. gå til eksamensyoga, til faglig bootcamp om dansk, engelsk og mate-

matik, til en workshop om at kontrollere nerverne og meget mere.  

 

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

benhavn. Den digitale udgave af bladet kan læses på ungdomsskolens hjemmeside. I 

uge 11 blev tiden for eksamenstræning i ungdomsskolen også markeret med gule 

plakater med information om de mange eksamenstilbud – plakaterne hang rundt om 

på busstoppesteder over hele København. 

 


