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Side 1 af 2 
 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2013.0-0. Møde 23.10.2013. Dagsordenspunkt 1 
 
Tematisk punkt: Fritidsundervisning for de 10-12-årige og Hygge Factory 
 
 
Fritidsundervisning for de 10-12-årige på Østerbro, baggrund og formål 
I forbindelse med bydelsforsøgene i Københavns Kommune fra 1996-2000 besluttede 
det daværende bydelsråd på Indre Østerbro at etablere et undervisnings- og fritidstilbud 
for de 10-12-årige i bydelen i regi af en selvstændig ungdomsskole i bydelen. 
 
Ved bydelsforsøgenes ophør besluttede ungdomsskolebestyrelsen i flere omgange at 
videreføre aktiviteten for de 10-12-årige på Østerbro som et forsøg under henvisning til, 
at bestyrelsen kunne dispensere for de generelle aldersgrænser. 
 
Det daværende Uddannelses- og Ungdomsudvalg besluttede på sit møde den 22. januar 
2003 at gøre tilbuddet permanent. Udvalget godkendte samtidigt at afsætte 256.000 fra 
det samlede klubbudget (demografimidler) til et begrænset og afgrænset ungdomsskole-
tilbud for de 10 – 12-årige på Østerbro med en fast beløbsramme til finansiering af 25-
30 hold. Forvaltningen lagde i indstillingen vægt på, at tilbuddet ikke erstatter et fritids-
klubtilbud, men er en mulighed for børn og forældre, som ikke ønsker at gøre brug af et 
fuldt fritidsklubtilbud.  
 
Med ændringen i Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed godkend-
te Borgerrepræsentationen i august 2007 fritidsundervisning for de 10-12-årige på 
Østerbro som en del af fritidsundervisningens samlede opgaveportefølje. 
 
Aktuelt 
Hold- og elevstatistik: 
 
Skoleår Antal hold Holdelever CPR elever Pct. af målgruppe 

10-12 årige 
2011-2012 24 496 325 19,26 pct. 

2012-2013 30 649 384 21,73 pct. 

 
De fleste hold fyldes op i løbet af få dage efter at de 10-12-årige har modtaget pro-
grammet og der er venteliste på de fleste hold. Ungdomsskolen vurderer, at efterspørgs-
len er langt højere end udbuddet. Der er frafald på holdene, men frafaldet er mindre end 
på hold med ældre elever. 
 
Udgiften til undervisning er i 2013 kr. 666.391. Beløbet finansierer 25-30 hold, hoved-
sagligt af 2 timers varighed om ugen. Holdene kører i 23 uger og har mellem 12 og 16 
elever. Med den nuværende kapacitet dækkes ca. 20 pct. af den potentielle målgruppe 
på Østerbro, der i 2013 er på i alt 1.862 i alderen 10-12 år. 
 
 
 
 



    
                                                    
 

 

 
 

 
 

Side 2 af 2 

Hygge Factory 
Ungdomsskolen og non-profit organisationen Hygge Factory har de sidste år samarbej-
det om aktiviteter, der bidrager til og støtter unges egen kulturproduktion. Hygge Facto-
ry er udvalgt af Kulturministeriet til at deltage i et treårligt modelforsøg, hvor unge ud-
fordres til at eksperimentere med kunst og kultur. Ungdomsskolens samarbejde med 
foreningen indgår som en del af dette modelforsøg. Foreningens tilgang til arbejdet er 
en projektbaseret læringsmodel, hvor unge arbejder en-til-en med frivillige kapaciteter 
indenfor de kulturfaglige felter.  
 
Ungdomsskolens tre-årige samarbejdsaftale med foreningen omfatter tre projekter, der 
omhandler forfatterskab, musik/film og arkitektur/design. I det første projekt, Ordskælv 
2012, har unge udgivet bogen ”Det ser sort ud, men det er det ikke”, med personlige 
essays om det at miste en far eller mor.  
 
Det andet projekt, 45! Vinyl, gav 15 unge mulighed for at skabe deres egen musik. Pro-
jektet resulterede i en pladeudgivelse i juni måned 2013 i 3000 eksemplarer. De unge 
byggede deres egne unikke musikinstrumenter, skabte et fælles nummer med et ameri-
kansk band, indspillede en demo i lydstudie og udgav til sidst pladen ved en koncert.  
 
Det tredje projekt i rækken er HandleRUM!, som organiseres af Hygge Factory og Mel-
lemfolkeligt Samvirke i samarbejde med ungdomsskolen. Projektet involverer unge 
mellem 13-20 år, som i efteråret 2013 og foråret 2014 skal eksperimentere med arkitek-
tur og design på et professionelt niveau på Nørrebro. 
 
Ca. 20 elever deltager ugentligt i en 3-timers-workshop, hvor de arbejder frem mod det 
endelige produkt. De unge skaber de kreative rum i samarbejde med kunstnere og krea-
tive professionelle, der tæller navne som Superfleks, Pink Army m.fl. Deltagerne i 
HandleRUM! samarbejder desuden med frivillige mentorer, der hjælper de unge på vej i 
processen. Projektet HandleRUM! løber i efteråret 2013 og foråret 2014. I efteråret ud-
vikles projektet i samarbejde med de unge deltagere, og det lanceres efterfølgende som 
et workshopforløb i foråret 2014.  
 
 
Økonomi 
Ungdomsskolens udgifter i forbindelse med projektet HandleRUM! udgør samlet set 
134.359 kr. Heraf udgør 50.400 kr. udgifter til undervisning, og andre udgifter er bl.a. 
rekruttering af frivillige, produktion, præsentation og fremstillingen af værker. Det sam-
lede budget for Hygge Factory-projektet. HandleRUM! udgør 940.500 kr. Hygge Facto-
ry står selv for den øvrige fundraising og skalerer projektet efter den aktuelle økonomi. 
 
 
BILAG 
 
1. Elevprogram Østerbro for 10-12-årige 2013-14 



PROGRAM 2013-14

Ungdomsskole 
for 10-12-årige på Østerbro

  Vild med musik?  
  Gå til trommer, guitar eller klaver  

  Akrobatik:  
  Monsterseje menneskepyramider!  

  Svømning:  
  Cool crawl og butterfly  



DANSK OG MATEMATIK

EKSTRA DANSK (Ø50403)   | MANDAG KL. 16-18
På danskholdet giver vi den hele armen for at blive bedre til at læse 
og formulere os - både mundtligt og skriftligt. Vi skal arbejde med 
kortfilm, reklamer, noveller, digte og meget mere. Har du nogle op-
gaver, du har brug for hjælp til at komme godt i gang med, kan du 
også tage dem med.

ENGELSK (Ø50401)    | TORSDAG KL. 15-17
Kunne du godt tænke dig, at få trænet dit mundtlige engelsk 
samtidig med, at du får udvidet dit engelske ordforråd? Så er vores 
engelsk-hold måske lige noget for dig! Gennem sproglege, drama-
aktiviteter og andre øvelser vil vi sammen skabe et engelsktalende 
miljø, hvor du bliver sikker på det engelske sprog. Undervisningen 
vil typisk være en variation af mundtlige gruppeaktiviteter, mindre 
skriftlige øvelser og ordforrådslege. 
Deltager du på holdet regelmæssigt, vil du opleve, at det kan være 
både sjovt og nemt at tale engelsk, hvis bare du har mod på det! 

MATEMATIK (Ø50402)   | TIRSDAG KL. 15-17
Få hjælp til dine egne hjemmeopgaver, og løs opgaver i fællesskab. 
Du får undervisning i det, som du gerne vil blive bedre til. Holdet er 
både for dig, der har svært ved matematik eller bare gerne vil lære 
endnu mere. 

KREATIVE HOLD

TEGNEFILM/FILMPRODUKTION (Ø50205) | ONSDAG KL. 16-18
Kom og lav din egen tegnefilm. På dette hold arbejder vi med 
de første skitser og ideer frem til den færdige film. Vi laver stop 
motion-flyttefilm (som Cirkeline og South Park). Vi finder på sjove, 
skøre og uhyggelige historier og laver dem til film.
Du lærer at fortælle en historie, skrive story board, lave figurer og 
baggrundsdesign. Til sidst filmer vi din film med speak, lydeffekter 
og musik. Den færdige film får du med hjem på en dvd. 

MODELLERVOKS/FILMVÆRKSTED (Ø50206) | ONSDAG KL. 18-20
På dette hold arbejder vi med stop motion-modellervoksfilm. Det 
er en film, hvor man optager et billede af gangen og flytter lidt på  
modellervoksfiguren for at skabe bevægelsen. Du kommer til at 
forme din egen figur: Det kan fx være en heks, en frø, et monster, en 
robot  eller noget helt tredje. 
Vi skal bruge forskellige teknikker og materialer - blandt andet  
modellervoks, silk clay, ståltråd, stof og karton. Du lærer at fortælle 
en historie og til sidst filmer vi din modellervoksfilm med speak, 
lydeffekter og musik. Den færdige film får du med hjem på dvd. 

FILMVÆRKSTED (Ø50201)    | TIRSDAG KL. 15-17
På dette hold lærer du at lave dine egne videoer, og det er alt fra 
musikvideoer, virale videoer, små dokumentarfilm og meget mere. Vi 
skal ud og filme alle mulige steder, og derefter skal vi lære at klippe og 
redigere vores videoer med mulighed for at dele dem på internettet. 

HYGGESYNING (Ø50203)   | TIRSDAG KL. 15.30-17.30
På dette hold mødes vi om små hyggelige syprojekter. Det kan være 
alt fra at sy et par pludderbukser til at lave en ugleformet pude. Vi 
leger med applikationer og sjove farvesammensætninger. Mest af alt 
laver vi det, du går og drømmer om at kunne sy. Så lav en ønske-
liste, og vi ser, hvad vi kan nå. På holdet ser du alle de fantastiske 
muligheder, du får, når du kan sy.
Der kan blive opkrævet et mindre beløb til betaling af materialer.

LIVE ROLLESPIL (Ø50204)   | TORSDAG KL. 15-17
Kom og udlev spændende roller og lav dramaøvelser på rollespils-
holdet. Er du en ærværdig ridder, snedig tyv, veltalende købmand 
eller en ondskabsfuld troldmand?
Vi skal “smede” mægtige våben, som vi bruger i kamp og vinder 
evig hæder! Hvad enten du er nybegynder eller øvet, så kom og vær 
med. Du bliver bedre til at udtrykke dig selv, og får masser af mod.  
Samtidig lærer du at finde på spændende historier og lave udstyr. 
Hvis det er noget for dig, så kom kampklar og med godt humør! 

MADKLUBBEN (Ø50209) SORTEDAMSKOLEN        | MANDAG KL. 16-18.30
Måske bager du kager derhjemme, måske har du prøvet at lave mad, 
eller måske har du bare lyst til at lære det? Holdet er for alle, der 
har interesse i at lave mad og bage kager. Vi laver nemme retter og 
mad fra andre lande. Vi bager også muffins, rørekager, julesmåkager 
og fastelavnsboller. Måske har du nogle gode ideer til, hvad du skal 
lave? Der er brugerbetaling på 2x100 kr.

SMYKKEVÆRKSTED (Ø50202)  | TORSDAG KL. 15-17
Øreringe, halskæder, nøgleringe, hårspænder, armbånd, brocher, 
ringe og meget mere. Det er det, vi skal lave på dette hold! 
Vi arbejder med mange forskellige materialer fx perler og læder, så 
det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad du kan lave. 
Derudover laver vi vores helt personlige smykkeskrin til de fine 
smykker. Der kan blive opkrævet et mindre beløb til betaling af  
materialer. 

Ungdomsskolen Østerbros villa ligger på Gammel Kalkbrænderivej 13. 
Vi deler den med Ungdomsskolens 8.+9. klasse, der har undervisning i 

dagtimerne frem til kl. 14.30. 
Derefter åbner vi huset for fritidsundervisningen for 10-12-årige.
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MUSIK, DANS OG DRAMA 

AKUSTISK GUITAR MED ANDERS (Ø50104)             | TORSDAG KL. 15-17.30
Dette hold er både for nybegyndere og øvede. Vi skal beskæftige os 
med basale teknikker som fingertipping, plekter, greb, lyd og toner. 
Vi prøver selv at lave små melodier, som vi kan spille sammen. Hvis 
du virkelig ønsker at rykke dig musikalsk, er det en fordel, at du 
øver dig hjemme, men det er ingen forudsætning for at gå på holdet. 
Der laves små hold efter niveau den første gang, hvor vi også aftaler 
mødetidspunkter for de enkelte hold. 

AKUSTISK GUITAR MED JEPPE (Ø50102)  | MANDAG KL. 14.30-17.30
På dette hold lærer du at spille akustisk guitar. Undervisningen 
vil blive tilpasset dit niveau, og du kan både være absolut begyn-
der eller mere erfaren guitarist. Det er en fordel at kunne øve sig 
hjemme, hvis du virkelig ønsker at rykke dig musikalsk - men det er 
ingen forudsætning for at gå på holdet. 

EL-GUITAR OG BAS MED BO (Ø50101)  | TORSDAG KL. 15.30-18 
OG EL-GUITAR OG BAS MED JEPPE (Ø50103)              | ONSDAG KL. 15-17.30
Disse to hold er for el-guitarister og bassister på alle niveauer - både 
begyndere eller øvede. Vi tror på, at du lærer at spille bedst, når du 
spiller den musik, du bedst kan lide. Derfor vælger du selv num-
rene i samarbejde med din lærer. Det er en fordel at kunne øve sig 
hjemme, hvis du virkelig ønsker at rykke dig musikalsk - men det er 
ingen forudsætning for at gå på holdet. 

DANS (Ø50302) SORTEDAMSKOLEN | TIRSDAG KL. 17-18.30
Vil du lære at danse og have det sjovt samtidig? Så tilmeld dig dette 
hold, og tag dine veninder og venner med! Vi skal lære hiphop, 
dancehall og flere streetstyles til det fedeste musik, som vi vælger 
sammen. Alt fra Sean Paul, Pitbull, Rihanna, Beyoncé osv. 
Det bliver rigtig sjovt, og når sæsonen er slut, har du lært en masse 
trin i mange dansestilarter! 

KLAVER MED MORTEN (Ø50107)  | ONSDAG KL. 15-17.30
OG KLAVER MED SIGNE, (Ø50108) | TIRSDAG KL. 15-17.30
Har du lyst til at spille klaver eller keyboard? Så er chancen her. 
Det kræver ikke forudsætninger for at gå på holdene - kun en stor 
portion tålmodighed og gåpåmod. Sammen  vil vi vriste musik ud 
af tangenterne, og du vil lære at spille becifringer og efter noder. Vi 
laver små hold efter niveau første gang og aftaler mødetidspunkter. 

TRYLLEHOLD (Ø50210)   | TIRSDAG KL. 16-17.30
Har du nogensinde haft lyst til at give andre en magisk oplevelse 
som tryllekunstner? Nu kan du snuse til denne mystiske, sjove og 
specielle kunstform. Vi kigger på korttrylleri, mønttrylleri og måske 
også rebtrylleri. Lær at aflede publikums opmærksomhed, så de ikke 
opdager hemmelighederne. Det kræver meget øvelse, men når det 
er veludført, kan det give nogle af de smukkeste, sjoveste og forun-
drende reaktioner hos tilskueren. I kommer til at trylle for hinanden, 
for jeres venner og også for nogle, I ikke kender. 

TEATER (Ø50207)     | MANDAG KL. 15-17
Teater er for dig, der har lyst til at udforske teatrets forunderlige 
verden. Du vil lære, at der er utallige måder at lave teater på. Vi skal 
lave improvisationsteater og selv skabe vores egne forestillinger. Og 
vi skal arbejde med en tekst og lære om karakterarbejde. Du vil lære 
om krop og stemme og komme til at bruge din fantasi. Og så skal 
vi have det sjovt. Efter jul vil vi arbejde med en forestilling, som vi 
spiller for publikum i løbet af foråret.

TROMMER MED SNORRE (Ø50007)  | TIRSDAG KL. 15-18
OG TROMMER MED SIMON (Ø50017)  | MANDAG KL. 15-17.30
BEGGE HOLD FOREGÅR PÅ SORTEDAMSKOLEN
Lær at spille trommer. Det er både for begyndere, let øvede og øvede, 
og du behøver ikke at have kendskab til noder for at være med. Du 
får desuden gode råd til, hvordan du kan øve hjemme, selvom du 
ikke har et trommesæt. Du aftaler mødetid med læreren første gang. 

SPORT 

AKROBATIK (Ø50303) SORTEDAMSKOLEN | ONSDAG KL. 16-18
Kom og vær aktiv på en helt ny og sjov måde! På akrobatikholdet er 
det både styrke, samarbejde, smidighed og sjov, der er i fokus - så 
der er noget for alle på tværs af køn og alder. Vi træner os op til at 
kunne lave flotte menneskepyramider og tricks, som man ellers kun 
ser dem i fx cheerleading eller i cirkus. Vi øver os også i at lave vejr-
møller og andre spring hver for sig, så vi til sidst kan sætte det hele 
sammen til et sejt show, vi kan optræde med. 
Holdet er både for 10-12-årige og 13-17-årige.

BADMINTON (Ø50304) SVANEMØLLEHALLEN  | ONSDAG KL. 15-16
Badminton er et sjovt spil, hvor du får rørt hele kroppen,  
samtidig med at du har det sjovt sammen med andre. Vi vil fra gang 
til gang lære om de forskellige greb, slag og spilteknikker. Der vil også 
altid være ‘rundt-om-nettet’, ‘tøm banen for bolde’, ‘ketsjerstafet’,  
turneringer og meget andet. 

BASKET (Ø50301) SORTEDAMSKOLEN   | MANDAG KL. 16-18
Har du lyst til at få sved på panden, samtidig med at du har det  
sjovt? Så kom til basket på Sortedamskolen. Du vil lære moves, 
skud, drible- og hoppeteknikker, og din hastighed og smidighed vil 
udvikles under træningen.

MINI-PARKOUR (Ø50370)   | MANDAG KL. 16-17.30
MINI-PARKOUR (Ø50371)   | MANDAG KL. 17.30-19
COPENHAGEN PARKOUR - STARTER I UGE 43 OG SLUTTER 50
Til Mini-parkour lærer du seje jumps og lærer at bruge din krop på 
en ny måde. Holdet er et mini-kursus, hvor du lærer de grund-
læggende teknikker.

SVØMNING (Ø50305) ØBROHALLEN  | TIRSDAG KL. 15-16
OG SVØMNING (Ø50306) ØBROHALLEN  | TIRSDAG KL. 16-17
Du vænner dig til vand og lærer vejrtrækningsteknik. Du lærer at 
svømme crawl, brystsvømning, rygsvømning og butterfly. 
Kom og lær at svømme fra bunden af!

Sådan tilmelder du dig
På www.ungdomsskolen.kk.dk skal du klikke 
dig ind på  Holdoversigt > Find hold på 
kategorier. Vælg kategorien Hold på Østerbro 
for 10-12-årige med ikonet, du ser til højre. 
Der finder du alle holdene i dette program.

Hvis du ikke var tilmeldt sidste år, skal du oprette en profil på 
hjemmesiden. Hvis du var tilmeldt sidste år, har du et bruger-
navn og kode, du skal benytte. Hvis du har spørgsmål eller har 
glemt din kode, kan du kontakte os på tlf.: 38 77 34 00.
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VELKOMMEN TIL ET NYT ÅR I UNGDOMSSKOLEN

Vi glæder os til at se dig i ungdomsskolen!
Mange hilsner
Anne, Kasper og lærerne fra Ungdomsskolen Østerbro

Husk! Du skal tilmelde dig på www.ungdomsskolen.kk.dk
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Dette program er udarbejdet af Ungdomsskolen Østerbro, juli 2013. 
Programmet kan ændre sig, og det opdateres løbende på www.ungdomsskolen.kk.dk. Billedet på forsiden er fra Colourbox. 

I dette program finder du en masse spændende hold inden 
for sport, dans, drama, musik og meget andet. 
Der er et begrænset antal pladser på holdene, og vores 
erfaring er, at holdene hurtigt bliver fyldte – så det gælder 
om at tilmelde sig så hurtigt som muligt.

KORT OM UNDERVISNINGEN
Undervisningen foregår i villaen på Gammel 
Kalkbrænderivej 13, hvis intet andet er angivet. 
Undervisningen er som udgangspunkt gratis, der kan dog 
forekomme mindre udgifter til eksempelvis ture eller 
materialer på nogle af holdene. Man skal ikke have 
instrumenter med til musikundervisningen. 

Sæsonen begynder mandag den 16. september 2013 og 
slutter torsdag den 27. marts 2014.

HVEM KAN DELTAGE?
Alle mellem 10 og 12 år, der går i skole og/eller er bosat på 
Østerbro, kan deltage i undervisningen. Du skal blot være 
fyldt 10 år eller gå i 4. klasse, inden du tilmelder dig, for at 
du kan deltage på holdene.

HVORDAN TILMELDER DU DIG?
Du skal tilmelde dig på vores hjemmeside 
www.ungdomsskolen.kk.dk. Du skal bruge din profil, som 
du tidligere har oprettet. Hvis du er ny bruger, skal du 
oprette en brugerprofil. Den giver dig efterfølgende adgang 
til en praktisk oversigt over de hold, du er tilmeldt. 

Har du glemt koden til din brugerprofil, skal du kontakte 
kontoret på tlf. 38 77 34 00. De kan desværre ikke give 
dig din kode, men derimod nulstille din profil, så du kan 
oprette en ny kode.

På hjemmesiden kan du læse mere om de enkelte hold. 

Det er en god ide også at skrive dine forældres telefonnum-
mer ved tilmeldingen og selvfølgelig dit eget, hvis du har en 
telefon – så er det nemmere for kontoret at komme i kontakt 
med jer, hvis der er nogle informationer, der er vigtige for 
dine forældre.
Dine chancer for en plads på holdene er større, jo 
hurtigere du tilmelder dig. Optagelse på holdet følger ”først 
til mølle”-princippet. Tilmeldingen starter den 14. august 
og skal helst ske inden den 2. september 2013.

HYG DIG I CAFÉEN
I villaen er der en hyggelig café, hvor du kan tage en kop 
te eller kaffe eller drikke et glas saftevand. Hvis du har en 
madpakke med, kan du lægge den i køleskabet, og spise 
den i caféen i din pause. 
I caféen er der både Playstation, Wii og MAC-computere 
samt Anders And-blade og Vi Unge, så der er rig mulighed 
for at kunne slappe af i pauserne og efter undervisningen.

KONTAKTINFO
Ungdomsskolen Østerbro 
Gammel Kalkbrænderivej 13 
2100 København Ø

Telefon: 38 77 34 00
E-mail: oesterbro@ungdomsskolen.kk.dk
www.ungdomsskolen.kk.dk

Vi har kontortid man-torsdag kl. 10-16 og fredag kl. 10-14.
På kontoret møder du især Anne og Kasper, som kan hjælpe 
dig, hvis du har spørgsmål.
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2013.0-0. Møde den 23.10.13. Dagsordenspunkt 2 
 
Valg af formand for bestyrelsen 
 
Bestyrelsen skal vælge ny formand, efter at Jesper Christensen er udtrådt af bestyrelsen. 
 
 
INDSTILLING 
 
Ungdomsskolen indstiller,  
 
1. at bestyrelsen vælger ny formand blandt medlemmerne valgt af Borgerrepræsentati-

onen  
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning, valgmåde og kompetence fremgår af Ved-
tægten for bestyrelsen ved Københavns Kommunes Ungdomsskole. 
 
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. 
 
Som følge af, at Jesper Christensen er udtrådt af bestyrelsen med virkning fra den 1. 
september 2013 skal bestyrelsen vælge ny formand.  
 
Tue Hækkerup er indtrådt som nyt medlem med virkning fra same dato. 
 
 
LØSNING 
Efter vedtægtens § 4 stk. 1 vælger bestyrelsen sin formand blandt medlemmerne valgt af 
og blandt Borgerrepræsentationen. 
 
 
VIDERE PROCES 
Den valgte formand leder den resterende del af bestyrelsesmødet samt fremtidige mø-
der. 
 



 

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Ungdomsskolen 

Sekretariat 
 
Fredericiagade 39 
1310 København K 
 
Direkte telefon 
33 36 44 90 
 
Telefax 
33 36 44 74 
 
E-mail 
kibryn@buf.kk.dk 
 
www.ungdomsskolen.kk.dk 
 

 
 
 
 
 
 
Udkast til beslutningsprotokol af møde i ungdomsskolens bestyrelse 
mandag den 17. juni 2013 kl. 15.00-17.00 
 
Mødet blev holdt iUngdomsskolens 8+9. klasse, Hovmestervej 30, 2400 
NV. 
 
Mødedeltagere: Rikke Lauritzen, Jesper Christensen, Jørgen Sams, Jens 

Toft, Else Sommer, Basim Muhammed Nawaz 
 
Afbud:               Cecilia Lonning-Skovgaard Maria Konstandindou, Marie-

Louise Heiberg, Hinde Hadj Abderrahmane 
   
 
Øvrige deltagere: Jacob Zeberg Eberholst, Frank Størup, Tue Wethje, Kim 

Brynaa 
_____________________________________________________________ 
 
Dagsorden 
 
1. Tematisk punkt: Ungdomsskolens 8+9. klasse, second chance 

 
2. Godkendelse af beslutningsprotokol af mødet den 18.03.2013 
 
3. PA Consulting Groups analyse af ungdomsskolens administrative op-

gaver og opfølgning (orienterings- og beslutningspunkt) 
 
4. Ungdomsskolens elevprogram 2013-14 (beslutningspunkt) 

 
5. Samarbejde med Hygge Factory (beslutningspunkt) 
  
6. Nye og tidsbegrænsede undervisningsaktiviteter i ungdomsskolen under 

Ungepakken (beslutningspunkt) 
 

7. Budget- og regnskabsudvikling (orienteringspunkt) 
 

8. Opfølgning på sag om knallertundervisning (orienteringspunkt) 
 

9. Opfølgning på trivselsmålingen 2013 (orienteringspunkt) 
 
10. Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter 
 
11. Meddelelser og orientering 
 
12. Evt. 

BESLUTNINGS-
PROTOKOLUDKAST 

Dato: 18.06.2013 
 
J.nr.: 2013.0 
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1. Tematisk punkt: Ungdomsskolens 8+9. klasse, second chance 
 
Indstilling 
Ingen 
 
Resumé 
Ungdomsskolens 8+9.klasse er Københavns Kommunes tilbud til under-
visningspligtige med længerevarende manglende skolekontakt. Undervis-
ningen foregår dels på Gammel Kalkbrænderivej på Østerbro og dels på 
Hovmestervej i Nordvest og har en samlet kapacitet på op til 75 elever. 
Skoletilbuddet finansieres af kommunens kriminalpræventive program Sik-
ker By og indgår i de årlige effektmålinger af indsatser under programmet. 
 
Afdelingsleder Vibeke Krogslund og vejleder Nadja Dams fortalte på mø-
det om skoletilbuddets indhold, opgaver og udfordringer. 
 
 
2.   Godkendelse af beslutningsprotokol af mødet den 18.3.2013 
 
Indstilling 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutning 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 
 
3. PA Consulting Groups analyse af ungdomsskolens administrative 

opgaver og opfølgning  
 
Indstilling 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager PA-analysens konklusioner og anbefalinger til 

efterretning, og 
 

2. at bestyrelsen godkender forslag til opfølgning efter de principper, der 
er nævnt nedenfor under videre proces. 

 
Beslutning 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. Ungdomsskolen fremlægger på mødet 
den 23. oktober 2013 en status for arbejdet med justering af ungdomssko-
lens organisatoriske opbygning. 

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

18.3.2013. 
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Resumé 
På foranledning af Ungeområdet i Børne- og Ungdomsforvaltningen har 
PA Consulting Group i perioden februar-april 2013 gennemført en over-
ordnet analyse af de administrative opgaver i ungdomsskolen og i Ung-
dommens Uddannelsesvejledning, København. Formålet med analysen var 
at skabe indsigt i de to bydækkende institutioners opgavevaretagelse i bred 
forstand med henblik på at skabe grundlag for styring og udvikling af det 
samlede ungeområde. Analysens hovedfokus var at identificere umiddelba-
re udfordringer og afdække forbedringsmuligheder. 
 
Analysens observationer/konklusioner vedrørende organisering og sty-
ringsgrundlag: Ungdomsskolen har en betydelig selvstændighed i drift og 
udvikling af virksomheden inden for de af bestyrelsen fastlagte rammer. 
Analysen finder, at ungdomsskolens arbejds- og styringsgrundlag ikke er 
særligt velbeskrevet eller veldokumenteret. Analysen peger på tre forhold, 
som analysen gør til genstand for en nærmere vurdering: 
 
• For det første identificerer analysen en problematik i snitfladerne mel-

lem ungdomsskolen, bestyrelsen og Ungdom.  
 
• For det andet finder analysen, at ungdomsskolen ikke har et entydigt og 

faktabaseret styringsgrundlag.  
 
• For det tredje observerer analysen, at udviklingsinitiativer i ungdoms-

skolen kører i to spor: dels i et centralt spor, hvor udviklingsinitiativer 
igangsættes og koordineres af ungdomsskolens sekretariat, og dels i et 
decentralt spor, hvor der løbende arbejdes med udviklingsprojekter. 

 
PA’s analyse indikerer, at der er behov for at justere flere af ungdomssko-
lens opgaver inden for forvaltning og ledelse. Det gælder opgaver med at 
definere og eksplicitere ungdomsskolens strategiske udviklingsretning, 
ledelsesinformation samt projekt- og udviklingsarbejde 
 
Analysens observationer/konklusioner vedrørende den administrative op-
gavevaretagelse: Ungdomsskolen har en udbredt decentral organisering 
med en række små skoler/enheder. PA-analysen peger på tre udfordringer i 
forhold til dette: 
 
• For det første peger analysen på, at denne organisering er ressource-

mæssigt forholdsvis krævende, idet ungdomsskolen har en relativ høj 
ratio mellem administrative medarbejdere og lærere/vejledere.  

 
• For det andet observerer analysen, at den decentrale organisering er 

med til at skabe et højt ressourcetræk blandt de centralt ansatte admini-
strative medarbejdere i arbejdet med at understøtte løsningen af admini-
strative opgaver decentralt.  

 
• For det tredje indikerer analysen, at ungdomsskolen i sammenligning 

med andre kommuner (Esbjerg og Odense) har et højt specialiserings-
niveau.  
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Analysen giver ingen vurdering af ungdomsskolens samlede administrative 
ressourceanvendelse, men analysen anbefaler, at ungdomsskolen fokuserer 
på at optimere driften på tværs af enhederne og skabe synergi fx i forhold 
til indmelding af elever, udslusning og eksamensplanlægning. Endeligt 
fremhæver analysen, at samarbejdet mellem ungdomsskolen og Ungdom er 
præget af gensidig tillid, og at der er et fælles ønske om et tættere og mere 
integreret samarbejde.  
 
Videre proces 
Med afsæt i PA-analysen igangsætter ungdomsskolen og Ungdom et arbej-
de, som skal føre til et klarere styringsgrundlag og præcisering af ansvar og 
roller. 
 
Ungdomsskolen har endvidere igangsat et arbejde, som vil ændre den nu-
værende organisering af skolerne/enhederne i den nuværende centerstruktur 
til en mere fleksibel og opgavebestemt struktur baseret på følgende prin-
cipper: 
 
• Ungdomsskolens opgaver skal i højere grad være en integreret del af 

Ungdom og indgå i områdets prioriteringer og indsatsområder. 
 

• Opdelingen af almenundervisningen skal følge BUFs områdeinddeling 
og tilbuddene skal indgå i sammenhæng med områdernes udviklingsbe-
hov. Det er en ren administrativ beslutning, som sættes i værk pr. 1. au-
gust 2013. 

 
• Heltidsundervisningen inddeles efter opgaver og geografisk placering. 

 
• De forskellige ledelsesreferencer i ungdomsskolen afskaffes til fordel for 

et mere fladt ledelseshierarki, hvor lederne af de enkelte undervisnings-
områder fremadrettet refererer direkte til ungdomsskolens ledelse.  

 
• Ledelsen skal have fokus på ledelse af ledere, mens lederne skal have 

fokus på lærerne og løsningen af ungdomsskolens kerneopgave: Under-
visningen. 

 
De ovenfor nævnte principper for den fremtidige organisering af ungdoms-
skolens opgaver vil indebære en ændring af ungdomsskolens organisatori-
ske opbygning. Ungdomsskolen vil i efteråret 2013 fremlægge en konkret 
plan til en ændret virksomhedsplan for bestyrelsen.  
 
Udover ovenstående har Ungdom, ungdomsskolen og Ungdommens Ud-
dannelsesvejledning igangsat en fælles visions- og strategiproces, som skal 
føre til en større sammenhæng i ungeområdet i Børne- og Ungdomsforvalt-
ningen, og som skal konkretisere løsninger i den tværgående ungestrategi. 
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4. Ungdomsskolens elevprogram 2013-14  
 
Indstilling 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender forslag til elevprogram 2013-14, 

 
2. at bestyrelsen godkender de i programmet anførte elevrejser, og 
 
3. tager orienteringen om særlige indsatser i fritidsundervisningen og 

markedsføringen af ungdomsskolens program til efterretning. 
 

 
Beslutning 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 
Resumé 
Ungdomsskolen udbyder i år 528 hold i den almene undervisning for 13-
18-årige. Dertil kommer 29 hold til 10-12-årige på Østerbro. Der er en let 
stigning i antal udbudte hold fra 480 hold sidste år til 528 hold i år.  Forde-
lingen af hold fremgår af bilaget Forslag til elevprogram 2013-14. 
 
Informationen om ungdomsskolens fritidstilbud sker gennem en flerstren-
get kommunikationsindsats, der primært tager sit afsæt trykt materiale 
(program og plakater), skolebesøg og digitale platforme (hjemmesiide, fa-
cebook, mobilsite og sms). 
 
Elevprogrammet offentliggøres og gøres åben for tilmelding på ungdoms-
skolens hjemmeside den 14. august 2013. I samme uge modtager alle unge 
mellem 13-18 år i Københavns Kommunes Ungdomsskoles program. 
 
Elevrejser 
Ungdomsskolen udbyder i den kommende sæson 13 elevrejser. Elevrejser 
skal godkendes af ungdomsskolens bestyrelse – jf. cirkulære om tjeneste-
rejser udsendt af Børne- og Ungdomsforvaltningen. På møde den 18. marts 
blev det besluttet, at elevrejser i ungdomsskolens fritidsundervisning god-
kendes i forlængelse af godkendelse af forslaget til ungdomsskolens pro-
gram for den kommende sæson. En oversigt over de 13 elevrejser fremgår 
af indstillingen. 
 
 
5. Samarbejde med Hygge Factory  
 
Indstilling 
 
 
 

Ungdomsskolen indstiller,  
 
1. at bestyrelsen godkender, ungdomsskolen og Hygge Factory iværk-

sætter ungdomskulturprojektet HandleRUM! 2014. 
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Beslutning 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 
Resumé 
Ungdomsskolebestyrelsen godkendte i 2011 en samarbejdsaftale med Hyg-
ge Factory, en non-profit organisation, der skaber ungdomskulturprojekter. 
Den treårige samarbejdsaftale omfatter projekter i alt tre projekter inden for 
disciplinerne forfatterskab (Ordskælv!), pladeudgivelse (45! Vinyl) og nu 
arkitektur (HandleRUM!). 
  
HandleRUM! organiseres af Hygge Factory og i samarbejde med Mellem-
folkeligt Samvirke. Projektet involverer unge mellem 13-20 år, som i efter-
året 2013 og foråret 2014 skal eksperimentere med arkitektur og design på 
et professionelt niveau. Konkret skal de 20 unge deltagere i samarbejde 
med professionelle designere, kunstnere og arkitekter skabe en serie byrum 
på Nørrebro – både inden- og udendørs. Det er hensigten, at de unge delta-
gere bliver rustet med netværk og værktøjer til at nå sikkert fra idé til fær-
digt produkt.  
 
Ungdomsskolens udgifter i forbindelse med projektet HandleRUM! udgør 
samlet set 134.359 kr.. Det samlede budget for Hygge Factory-projektet 
HandleRUM udgør 940.500 kr.. Hygge Factory står selv for den øvrige 
fundraising og skalerer projektet efter den aktuelle økonomi. Ungdomssko-
len vil ikke få udgifter udover det aftalte. 
 
 
6. Nye og tidsbegrænsede undervisningsaktiviteter i ungdomsskolen 

under Ungepakken  
 
Indstilling 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutning  
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 
Resumé 
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på møde den 13. marts 2013 at 
tilføre ungdomsskolens ramme 2 mio. kr. som et engangsbeløb, med hen-
blik på etablering af nye og tidsbegrænsede undervisningsaktiviteter. 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen om de gennemførte gymnasieforbere-

dende undervisningsforløb til efterretning,  
 

2. at bestyrelsen godkender, at de gymnasieforberedende undervisnings-
forløb videreføres i ungdomsskolens opgaveportefølje, og 

 
3. at bestyrelsen godkender, at ungdomsskolen igangsætter nye aktiviteter 

i det kommende skoleår. 
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1. Opkvalificering af elever, der vurderes betinget uddannelsesparate 
Ungdomsskolen har i perioden marts-maj 2013 gennemført undervisnings-
forløb for elever i 9. og 10. klasse, som UU-København har vurderet ikke-
uddannelsesparate. Undervisningen er forankret i ungdomsskolens fritids-
undervisning i forløb over otte uger med seks undervisningstimer pr. uge 
fordelt med to timer i fagene dansk, matematik og engelsk. I alt har 124 
CPR-elever / 229 holdelever fordelt på 11 hold været tilmeldt aktiviteten.  
 
Ungdomsskolen foreslår tilbuddet videreført som en fast del af ungdoms-
skolens opgaveportefølje, idet undervisningen fremrykkes til perioden ja-
nuar-marts.  
 
2.  Forløb med skolefaglig opkvalificering af rodløse unge 
Målgruppen er unge, som har mistet motivationen for skole og uddannelse. 
Målet med undervisningen er at øge målgruppens danskfaglige kompeten-
cer og motivere dem til videre skole- og uddannelsesforløb gennem 10. 
klasseprøven i dansk, matematik og engelsk. Kerneindsatsen er gennem 
faste strukturer, tydelighed og konkrete mål kombineret med prakti-
ske/fysiske aktiviteter at fastholde og udvikle de unges evne til at tage an-
svar for sig selv og det fællesskab, de er en del af. Ungdommens Uddannel-
sesvejledning, København, visiterer op til 16 unge til tilbuddet. Aktiviteten 
er fortsat i en planlægningsfase og forventes igangsat i efteråret 2013. For-
søgselementet er at udvikle og afprøve fysisk og praktisk betonede aktivite-
ter integreret med boglig undervisning med det sigte at implementere erfa-
ringerne i heltidsundervisningen. 
 
3.  Undervisningsforløb for frafaldstruede elever på erhvervsuddannelserne 
Ungdom og ungdomsskolen har indledt drøftelser med Københavns Tekni-
ske Skole (KTS) og Niels Brocks erhvervsuddannelser om etablering af 
kortere undervisningsforløb for elever, som har faglige vanskeligheder ved 
at følge den daglige undervisning. Tilbuddet er frivilligt og placeres på er-
hvervsuddannelserne i forlængelse af elevernes normale undervisning. Ind-
holdet i undervisningen tager udgangspunkt i de faglige krav, der er gæl-
dende i elevens uddannelsesretning. Der er fokus på at lære den unge at 
lære og der arbejdes desuden med at øge den unges forståelse for, hvad det 
helt konkret indebærer at være elev på netop den uddannelse, de har valgt.  
 
På mødet den 23. oktober 2013 fremlægger ungdomsskolen en status for 
arbejdet med etablering af de nye undervisningsaktiviteter. Endvidere frem-
lægger ungdomsskolen på mødet en indstilling om den ændrede visitati-
onsprocedure til heltidsundervisningen, målgruppevurdering og elevprofi-
ler. 
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7. Budget- og regnskabsudvikling 2013 
 
Indstilling 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutning 
Bestyrelsen godkendte indstillingen.  
 
Endvidere godkendte bestyrelsen et forslag om, at ungdomsskolen – under 
forudsætning af at de sparede lønmidler under lockouten forbliver i ung-
domsskolens rammebevilling – kan anvende et beløb til finansiering af for-
løb, som skal fastholde afgangseleverne i ungdomsuddannelse. Ungdoms-
skolen udsender medio august 2013 en orientering herom til bestyrelsen. 
 
Resumé 
Bestyrelsen tiltrådte den 18. marts 2013 forslag til fordeling af ungdoms-
skolens samlede budgetramme på 74.835.365 kr., som inkluderede overfør-
te midler fra 2012 på 633.759. Følgende faktorer har særlig indflydelse på 
udviklingen i ungdomsskolens budget:  
 
• Ungdomsskolens budgetramme er blevet tilført midler til henholdsvis 

fleksjob og regulering af lønfremskrivning fra KL på i alt -437.150 kr. 
Den aktuelle budgetramme er derfor nu på 74.398.215 kr. 
 

• Ungdomsskolen var omfattet af lockouten mellem KL og Danmarks 
Lærerforening i april og har som følge heraf en nedgang i lønudgifter i 
april 2013 på 1.915.556 kr. 

 
Regnskab 2013 
Pr. 7. maj 2013 er der et samlet forbrug i almenundervisningen på ca. 40 
pct. af budgetterne, hvilket er på niveau med sidste år.  
 
Følgende elementer vil få indflydelse på udviklingen i regnskabet for 2013: 
• Ungdomsskolens budget til 10.-klasse-undervisning reguleres på bag-

grund af det faktiske elevtal, der opgøres den 5. september 2013. Regu-
leringen har virkning fra 1. august 2013. 
 

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

budget og regnskab 2013 til efterretning, 
 

2. at bestyrelsen tager orientering om nedjustering af lønfremskrivning i 
budget 2013 til efterretning, og 

 
3. at bestyrelsen tager orientering om mindreforbrug af lønmidler og 

etablering af erstatningstimer, som følge af lockouten, til efterretning. 
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• Huslejeudgifterne i ungdomsskolen budgetreguleres af forvaltningen, så 
det modsvarer en eventuel mer- eller mindreudgift.  
 

Regulering af lønudgiften 
KL har udmeldt en regulering af lønfremskrivningen på 0,9 pct., hvilket 
svarer til ca. 440.000 kr. i ungdomsskolen. Reguleringen blev udmeldt efter 
bestyrelsens tiltrædelse af forslag til udmøntning af budget 2013, og derfor 
skal ungdomsskolen finde disse midler i den nuværende budgetudmelding. 
Ungdomsskolen vil finde en del af midlerne i indtægten fra udenbyselever, 
som svarer til ca. 295.525 kr. Den manglende finansiering på ca. 144.000 
kr. kan findes i de allerede udmeldte lønkonti i ungdomsskolen.  
 
Mindreudgift og erstatningstimer på grund af lockouten 
Ungdomsskolen havde 84 lærere, der var omfattet af lockouten mellem KL 
og Danmarks Lærerforening. Derfor har ungdomsskolen haft 1.915.556 kr. 
mindre i lønudgift end budgetteret for april 2013. Ungdomsskolen har efter 
lockouten etableret erstatningstimer, primært i prøvefagene dansk, engelsk 
og matematik.  Den mindre lønudgift og udgiften til erstatningstimer frem-
går af oversigten i indstillingen. 
 
 
8. Opfølgning på sag om knallertundervisning  
 
Indstilling 
 
 
 

 
 
Beslutning 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 
Resumé 
Bestyrelsen tiltrådte på mødet den 22. oktober 2012 en indstilling om im-
plementering af ændringen af loven for knallertundervisning. I den forbin-
delse bad bestyrelsen ungdomsskolen gøre status for de aktuelle forhold på 
mødet i juni 2013.  
 
Den ny knallertlov trådte i kraft den 19. januar 2013. Lovændringen har 
medført ændringer i planlægning og koordinering af undervisningen samt 
krav om, at alle unge skal have gennemført et lovpligtigt førstehjælpskur-
sus for at få et knallertkørekort. Ungdomsskolen har i forberedelsen til im-
plementeringen af loven bl.a. arbejdet med ændrede administrative proces-
ser og opgradering af knallertlærerne. 
 
Den igangværende knallertundervisning bliver afviklet i samarbejde med 
Hvidovre Ungdomsskole. Denne løsning er valgt for hurtigt at kunne etab-
lere hold efter den aktuelle efterspørgsel. 
 

Ungdomsskolen indstiller,  
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Fra den 19. januar til den 31. juli 2013 vil 77 elever have gennemgået det 
lovpligtige førstehjælpskursus og 6o elever vil have gennemført et knallert-
kursus på i alt fem hold. De resterende 17 elever bliver optaget på knallert-
hold i august. Til sammenligning etablerede ungdomsskolen i foråret 2012 
16 knallerthold, hvor i alt 203 elever gennemførte. Der er således sket et 
fald i elever i ungdomsskolens knallertundervisning efter at den nye lov er 
trådt i kraft. Ungdomsskolens medarbejdere i knallertundervisningen har 
det indtryk, at det faldende elevantal er en tendens på landsplan. 
 
Årsagen til det faldende antal elever kan blandt andet skyldes, a) øget bru-
gerbetaling fra 100 kroner til 420 kroner, b) kravet om gennemførsel af otte 
timers færdselsrelateret førstehjælpskursus og c) ændringer af undervis-
ningsforløbet med udvidet timetal og indførsel af en teoretisk og en prak-
tisk prøve i forløbet. 
 
Ungdomsskolen vil nu i samarbejde med andre parter arbejde for at sprede 
kendskabet til knallerttilbuddet. Bestyrelsen vil få en endelig status for den 
samlede økonomi til knallertundervisningen på bestyrelsesmødet i oktober 
2013.  

 
 

9. Opfølgning på trivselsundersøgelsen 2013  
 
Indstilling 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen om trivselsmålingen 2013 til efter-

retning, herunder gennemførelse, resultat og initiativer til opfølgning. 
 

 
Beslutning 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. Ungdomsskolen fremlægger på mødet 
den 23. oktober 2013 en orientering til bestyrelsen om arbejdet med ind-
satsområder, som trivselsundersøgelsen har givet anledning til. 
 
Resumé 
Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en trivselsundersøgelse 
blandt alle ansatte. Formålet med undersøgelsen er at sætte fokus på bedre 
ledelse og større trivsel på kommunens arbejdspladser. I 2013 er trivsels-
målingen blevet gennemført i perioden 20. februar-13. marts.  
 
Den samlede besvarelse blandt ungdomsskolens medarbejdere er 94 pct. 
Børne- og Ungdomsforvaltningen har i den samlede trivselsmåling opnået 
en svarprocent på 66 pct. Undersøgelsen viser medarbejdernes grad af til-
fredshed, motivation og engagement, og spørgsmålene besvares ud fra en 
skala på 1-7, hvor 1 er det laveste, og 7 er det højeste. Den samlede rapport 
er med til at danne et billede af, hvor ungdomsskolens organisation er 
stærk, og hvor der er plads til forbedringer 
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Resultater 
Den generelle motivation blandt ungdomsskolens medarbejdere er målt til 
5,9 - og det samlede resultat for medarbejdernes engagement er målt til 5,4. 
Den generelle tilfredshed er målt til 4,8. Det er en svag tilbagegang fra 4,9 
til 4,8 sammenlignet med undersøgelsen fra 2010, og niveauet ligger lidt 
under BUFs gennemsnit, der er på 5,1. Der er således behov for at lave et 
opfølgende arbejde, der kan sikre en stigning i den generelle tilfredshed. 
 
Generelle resultater for ungdomsskolen og BUF: 
 
Resultater Ungdomsskolen BUF 
Tilfredshed 4,8 5,1 
Motivation 5,9 6,0 
Engagement 5,4 5,6 

 
 
Fysiske rammer og sundhedsfremme 
I undersøgelsen fra 2010 var ungdomsskolens svage punkter i undersøgel-
sen primært det fysiske arbejdsmiljø og sundhedsfremme. Resultater fra 
2013-målingen viser, at ungdomsskolen fortsat har udfordringer med de to 
områder inden for det generelle arbejdsmiljø.  
 
Nye temaer i undersøgelsen 
Et nyt tema i trivselsundersøgelsen er bl.a. social kapital. Niveauet af den 
samlede sociale kapital i ungdomsskolen vurderes til 5,1, hvilket er lidt 
under BUFs niveau på 5,4. 
 
Lokale prioritetspunkter 
Udover arbejdet med de generelle observationer fra trivselsundersøgelsen 
fremhæves en række specifikke prioritetspunkter, hvor der bør sættes ind i 
ungdomsskolens afdelinger. Især Ledelsen, Nærmeste Leder og Indflydelse 
er indsatsområder, der skal prioriteres. Disse elementer fra undersøgelsen 
har ungdomsskolens ledelse taget til efterretning, og de vil indgå i hand-
lingsplanerne for opfølgningen på undersøgelsen. 
 
Indsatsområde: Nultolerance 
Undersøgelsen kategoriserer en række nultolerance-punkter, der fx er vold, 
trusler, mobning og chikane.  Ungdomsskolens 8+9. klasse er den afdeling i 
ungdomsskolen, der viser de kraftigste udsving i trivselsundersøgelsens 
afsnit om nultolerance-området. Resultatet har påkrævet en hurtig indsats 
med en lederrokade til følge. Ungdomsskolens ledelse er fortsat meget op-
mærksom på, at forholdene skal forbedres på Ungdomsskolens 8+9. klasse 
og er derfor i tæt dialog med afdelingens ledelse og medarbejdere.    
 
Opfølgning 
Trivselsundersøgelsen peger på en række områder, hvor det kan gøres bed-
re, og hvor der skal udarbejdes handlingsplaner for opfølgning.  Processen 
for opfølgning på trivsel forankres i ungdomsskolens arbejdsmiljøudvalg 
(AMU) og afdelingssamarbejdsudvalget (ASU). Alle afdelinger udarbejder 
handlingsplaner, som rapporteres til og drøftes i AMU/ASU. Der sker end-
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videre en rapportering om prioriterede indsatsområder til det centrale ar-
bejdsmiljøudvalg i Børne- og Ungdomsforvaltningen 
 
 
10. Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter 
 
Indstilling 
 
 
 

 
 
 
Beslutning 
Ingen. 
 
 
11. Meddelelser og orientering 
 
Indstilling 
 
 
 

 
BESLUTNING 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
Resumé 
1. Arrangementer i ungdomsskolen 
Future Sound 
Den 2. maj 2013 blev der afholdt Future Sound i Huset KBH i Magstræde. 
Future Sound er i dag en platform for talentudvikling for unge musikere fra 
hele hovedstadsregionen. Otte unge bands var udvalgt og et panel beståen-
de af de professionelle musikere gav konstruktiv feedback til samtlige 
bands efter deres optræden.  
 
Copenhagen Marathon 
Stemningen var høj på trods af vedholdende regnvejr til årets Copenhagen 
Marathon, der blev afviklet den 19. maj. Ungdomsskolen havde i år en stor 
stand ved Jarmers Plads.  
 
NUART satte spot på demokratiet 
Teaterstykket ”Mig og magten” var årets produktion fra NUART-holdene 
fra Ungdomsskolen Nord og Ungdomsskolen Vesterbro/Valby. Stykket 
spillede forskellige steder i København og skal endvidere spille til Folke-

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

ne. 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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mødet på Bornholm og muligvis på Roskilde Festival. Teaterstykket hylder 
demokratiet og diskuterer demokratiets svage og mørke sider. 
 
2. Grøn smiley til sekretariatet 
Ungdomsskolens sekretariat fik besøg af Arbejdstilsynet den 18. marts 
2013. Tilsynet omfattede en gennemgang af arbejdspladsvurderingen 
(APV) og vurdering af arbejdsmiljøet. Arbejdstilsynet fandt ingen anled-
ning til bemærkninger. Den grønne smiley er et signal til omverdenen om, 
at der er orden på arbejdsmiljøet. 
 
3. Learning Partnership i København 
Under emnet Vejledning og coaching i Second Chance Education afholdt 
Ungdomsskolen i Hindegade den 1.-4. maj det afsluttende seminar i en 
række af seks internationale møder over de sidste to år.  Deltagerne kom fra 
Tyskland, Polen, Holland, Norge, Spanien og to københavnske skoler: 
CBSI Sprogcenter og Ungdomsskolen i Hindegade. Selv om selve projektet 
nu er afsluttet, fortsætter debatten og erfaringsudvekslingen mellem delta-
gerne. 
 
4. Folkeskolereformen og ungdomsskolen 
Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 8. maj 2013 haft en tema-
drøftelse om folkeskolereformen. Forvaltningen har udarbejdet en proces-
plan for implementeringen af en folkeskolereform. Forudsætningen for 
procesplanen er, at der primo juni 2013 vedtages en ny folkeskolelov, og at 
der indgås aftale om kommunernes økonomi medio juni.  Der er ingen 
melding om, regeringen vil revidere ungdomsskoleloven i forbindelse med 
implementeringen af en folkeskolereform. Folkeskolereformen lægger ikke 
op til en revision af lov om 10. klasse, og det udvidede timetal ser derfor 
ikke ud til at gælde for 10. klasse. Da langt størstedelen af ungdomsskolens 
heltidsundervisning sidestilles med 10. klasse, vil heltidsundervisningen 
ikke blive berørt af krav om længere skoledag. 
 
5. Ungdomsskolens 8+9. klasse deltager i et forskningsprojekt under 

CeFU 
Ungdomsskolens 8+9. klasse er udvalgt til at være en af seks case-skoler i 
et forskningsprojekt under Center for Ungdomsforskning ved Aarhus Uni-
versitet (CefU). Formålet med undersøgelsen er at undersøge, hvordan man 
motiverer unge i udskolingen. Forskningsprojektet afsluttes i december 
2014. Ungdomsskolen har beskrevet projektet i nyhedsbrevet aKKUrat, 
maj 2013.  
 
12. Evt. 
 
København, den 18. juni 2013 
 
 
 
Jesper Christensen 
     
    / Kim Brynaa 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2013.0-0. Møde den 23.10.13. Dagsordenspunkt 4 

 

Konsekvenser af forslag til ændring af ungdomsskoleloven og oplæg til ændring af 

ungdomsskolens virksomhedsplan  

 

I indstillingen orienterer ungdomsskolen om konsekvenser af lovændring og lægger op 

til ændring af ungdomsskolens virksomhedsplan. 

 

 

INDSTILLING 

 

Ungdomsskolen indstiller,  

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om forslag til ændringer i lov om ungdomsskoler 

til efterretning, og 

 

2. at bestyrelsen godkender principper for en ændret organisatorisk opbygning af ung-

domsskolen, som indarbejdes i forslag til ændringer i ungdomsskolens virksom-

hedsplan. 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Som led i implementeringen af reformen af folkeskolen har forslag til ændringer i folke-

skoleloven og i ungdomsskoleloven været sendt i høring. Det forventes, at folketinget i 

løbet af efteråret godkender lovændringerne. 

 

For ungdomsskolen er de vigtigste ændringer knyttet til bestemmelser om, at ungdoms-

skolen og kommunens folkeskoler skal indgå i forpligtende samarbejder, som kan bi-

drage til opfyldelse af folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner. Ung-

domsskolens ”kan-område” udvides så det også omfatter undervisning i folkeskolens 

fag og obligatoriske emner samt valgfag på 7.-10. klassetrin. Mål og rammer for samar-

bejdet skal indgå i kommunens virksomhedsplan for ungdomsskolen.  

 

Endvidere giver lovændringen kommunerne mulighed for at etablere fælles ledelse af 

ungdomsskoler og folkeskoler samt fælles bestyrelser. Endeligt giver lovændringen 

Borgerrepræsentationen mulighed for at beslutte, om den fremover vil være repræsente-

ret i ungdomsskolens bestyrelse. Lovændringerne indebærer, at ungdomsskolens virk-

somhedsplan og bestyrelsesvedtægt skal revideres.  

 

Det skal præciseres, at der ikke er taget politisk stilling til, hvordan forvaltningen kon-

kret vil udmønte de ændringer som skolereformen har for ungdomsskolen 

 

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. 
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LØSNING 

 

Nedenfor gennemgås de vigtigste ændringer i ungdomsskoleloven: 

 

1. Forpligtende samarbejde mellem folkeskolen og ungdomsskolen 

Ungdomsskoleloven indeholder ingen nærmere bestemmelser om samarbejdet med fol-

keskolen hverken på det organisatoriske eller indholdsmæssige plan. 

 

Et væsentligt element i reformen af folkeskolen er, at folkeskolen skal åbne sig over for 

det omgivende samfund. I bemærkningerne til ændringer af folkeskoleloven og ung-

domsskoleloven fremgår det, at ungdomsskolen – ligesom folkeskolen – forpligtes til at 

indgå i samarbejder, herunder partnerskaber, med kommunens skoler, der kan bidrage 

til opfyldelse af folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner. Borgerre-

præsentationen skal fastsætte mål og rammer for samarbejdet mellem folkeskolen og 

ungdomsskolen. 

 

Som led i dette samarbejde kan lederen af de enkelte folkeskoler give konkret tilladelse 

til, at en elev i folkeskolen delvis kan opfylde sin undervisningspligt ved at deltage i 

ungdomsskolens undervisning i fag inden for folkeskolens fagrække. Som følge heraf 

indsættes en ny kategori under ”kan-området” i ungdomsskoleloven (§3, stk.2): Under-

visning i folkeskolens fag og obligatoriske emner samt valgfag på 7.-10. klassetrin.  

 

Herudover præciseres det, at ungdomsskolen kan undervise elever i folkeskolen i valg-

fag og 2. fremmedsprog på 7.-10. klassetrin. Endeligt indebærer lovændringerne, at ele-

ver i folkeskolen har ret til få oplysninger om fag og kurser, de har gennemført i ung-

domsskolen, påført eller vedhæftet deres afgangsbevis. 

 

Børne- og ungdomsforvaltningen har etableret et folkeskolesekretariat, som skal udar-

bejde forslag til, hvordan lovforslagene kan implementeres i praksis. 

 

2. Fælles ledelse på tværs af folkeskoler og ungdomsskoler 

Forslaget om fælles ledelse er begrundet i et ønske om regelforenkling og øget lokal 

frihed. En øget frihed til at etablere fælles ledelse mellem folkeskoler og ungdomsskoler 

giver bedre muligheder for samarbejde på tværs mellem folkeskolen og de tilbud, der 

findes i ungdomsskolen. Folkeskoleloven og ungdomsskoleloven vil fortsat gælde for 

folkeskoler og ungdomsskoler med fælles ledelse. Jf. bemærkningerne til lovforslaget 

vil etablering af fælles ledelse ikke ændre på kommunens forpligtelser og muligheder i 

forhold til at iværksætte aktiviteter efter ungdomsskoleloven i øvrigt. 

 

3. Ungdomsskolens bestyrelse 

Efter de gældende regler består ungdomsskolens bestyrelse af 7-11 medlemmer. I besty-

relsen skal der være repræsentanter for Borgerrepræsentationen, organisationer med 

særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter samt ele-

ver og medarbejdere i ungdomsskolen. Lovændringen lægger op til, at Borgerrepræsen-

tationen fremover selv kan beslutte antallet af bestyrelsesmedlemmer, dog minimum 7. 

Lovkravet om at Borgerrepræsentationen skal være repræsenteret i ungdomsskolens 

bestyrelse bortfalder, og det er fremover op til Borgerrepræsentationen selv at beslutte, 

om den vil være repræsenteret i bestyrelsen. 
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Endeligt indebærer lovforslaget at undervisningsministeriet fremover kan fastsætte reg-

ler om valgperiodens længde. 

 

Ændring af virksomhedsplan og ungdomsskolens organisatoriske opbygning 

Efter ungdomsskoleloven skal Borgerrepræsentationen fastsætte en plan for kommunens 

ungdomsskolevirksomhed (virksomhedsplan). Planen skal indeholde bestemmelser om 

kommunens ungdomsskoleordning, herunder angivelse af lederstillingernes art og antal. 

Ungdomsskolens virksomhedsplan blev senest revideret i 2007. 

 

Vedtages lovforslaget om ændringer af ungdomsskoleloven skal virksomhedsplanen 

revideres. Ungdomsskolen foreslår, at den nuværende opbygning af ungdomsskolen 

samtidigt ændres efter følgende principper: 

 

 Ungdomsskolen fastholdes som én skole med én bestyrelse, én ledelse og decentral 

opgavevaretagelse forankret i Børne- og Ungdomsforvaltningens Ungeområde. 

 

 Ungdomsskolens opgaver skal i højere grad være en integreret del af Ungeområdet 

og fleksibelt indgå i områdets prioriteringer og indsatsområder. 

 

 Afdelingsopdelingen af almenundervisningen skal følge BUFs områdeinddeling og 

tilbuddene skal indgå i sammenhæng med områdernes udviklingsbehov og indbefat-

tes i et forpligtende samarbejde med folkeskolen. 

 

 Heltidsundervisningen skal inddeles mere fleksibelt efter opgaver og forskydninger i 

målgrupperne og indgå i realiseringen af Ungdomsområdets strategiske målsætnin-

ger. 

 

 De forskellige ledelsesreferencer i ungdomsskolen afskaffes til fordel for et mere 

fladt ledelseshierarki, hvor lederne af de enkelte undervisningsområder refererer di-

rekte til ungdomsskolens ledelse. De nuværende 3 stillinger som centerledere og 2 

stillinger som centersouschefer udfases ved stillingsledighed og erstattes af stillinger 

som afdelingsledere (skoleledere).  

 

Ændring af vedtægt for ungdomsskolens bestyrelse 

Borgerrepræsentationen fastsatte i 1998 en vedtægt for bestyrelsen ved Københavns 

Kommunes Ungdomsskole. I vedtægten er bestyrelsens sammensætning og opgaver 

præciseret.  

 

Borgerrepræsentationen fastsætter i virksomhedsplanen rammer for ungdomsskolens 

indhold samt lederstillingers art og antal. På baggrund af virksomhedsplanen og den 

tildelte beløbsramme udarbejder ungdomsskolebestyrelsen et budget for ungdomsskole-

virksomheden og fastlægger ungdomsskolens konkrete indhold og omfang. Ifølge Lov-

bekendtgørelsen om ungdomsskolen har ungdomsskolebestyrelsen kompetence til at 

ansætte og afskedige ungdomsskolechefen. 

 

Det hidtidige lovkrav om at medlemmer af Borgerrepræsentationen skal være repræsen-

teret i ungdomsskolens bestyrelse bortfalder med lovændringen, idet det fremover er op 
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til Borgerrepræsentationen selv at beslutte, om den vil være repræsenteret i bestyrelsen. 

De nye bestemmelser skal indarbejdes i en revision af bestyrelsesvedtægten. 

 

 

 

VIDERE PROCES 

 

Forvaltningen vil fremlægge forslag til, hvordan lovbestemmelserne om samarbejde 

mellem folkeskolen, ungdomsskolen, billedskolen og musikskolen i praksis skal ud-

møntes. Ungdomsskolen forbereder sideløbende ændringer i virksomhedsplanen og 

bestyrelsesvedtægten til vedtagelse i Borgerrepræsentationen. 

 

Bestyrelsen vil på mødet i december 2013 få forelagt en ny status for arbejdet. 

 

 

BILAG 

 

Ungdomsskolens fremtidige organisatoriske opbygning  

 

Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed, august 2007 

 

 



Udkast til ungdomsskolens fremtidige organisatoriske opbygning (organisationsdiagram): 
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Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed  
 
 
Efter Bekendtgørelse af lov ungdomsskoler (LBK nr. 997 af 08.10.04) skal Borger-
repræsentationen fastsætte en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed. 
Planen skal indeholde bestemmelser om kommunens ungdomsskoleordning, herun-
der lederstillingernes art og antal samt antallet af ungdomsskolebestyrelser. 
 
Nærværende plan erstatter Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirk-
somhed af 11. december 1997. 
 
 
1. Ungdomsskolens formål  
 
”Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundska-
ber, 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” (Ungdomsskolelovens § 1). 
 
 
2. Styrelse 
 
Ungdomsskolens styrelse er delt mellem Borgerrepræsentationen / Børne- og Ung-
domsudvalget og ungdomsskolebestyrelsen. 
 
Borgerrepræsentationen  
Borgerrepræsentationen har det overordnede ansvar for ungdomsskolen. Borgerre-
præsentationen fastsætter de overordnede økonomiske og organisatoriske rammer 
og regulerer virksomheden gennem de årlige budgetvedtagelser. Efter lovbekendt-
gørelsen udarbejder Borgerrepræsentationen en vedtægt, der fastsætter de nær-
mere regler for ungdomsskolebestyrelsens opgaver. 
 
Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Ungdomsskolen er en rammestyret virksomhed forankret centralt i Børne- og Ung-
domsforvaltningen. Det betyder, at ungdomsskolen er placeret i samme organisato-
riske enhed og under samme ledelse som ungdomsskolens væsentligste samar-
bejdspartnere: Ungdommens Uddannelsesvejledning København, folkeskoler, 10. 
klassemiljøer, ungdomsklubber og SSP-samarbejdet. Forankringen danner således 
et fælles organisatorisk og ledelsesmæssigt udgangspunkt om et tværfagligt sam-
arbejde centralt omkring overordnede strategiske beslutninger og tværgående prio-
riteringer. 
 
Ungdomsskolebestyrelsen 
Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og opgaver er fastsat i en vedtægt. 
Den gældende vedtægt er fastsat af Borgerrepræsentationen i februar 1998. Besty-
relsen består af tre medlemmer valgt af og blandt Børne- og Ungdomsudvalgets 
medlemmer, en repræsentant for LO, en repræsentant for Skole og Samfund, to 
repræsentanter for skolens medarbejdere og to elevrepræsentanter.  
 
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. 
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3. Ungdomsskolens målgruppe  
 
Borgerrepræsentationen skal sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ung-
domsskolevirksomhed. Tilbuddet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er 
tilmeldt kommunens folkeregister (Ungdomsskolelovens § 2). 
 
Borgerrepræsentationen kan efter indhentet udtalelse fra kommunens folkeoplys-
ningsudvalg, jf. lov om støtte til folkeoplysning, beslutte, at unge under 14 år og 
over 18 år kan optages i ungdomsskolen. Borgerrepræsentationen har med vedta-
gelsen af Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed i 1997 fastsat 
de generelle aldersgrænser fra 13 til 18 år. Den nedre aldersgrænse omfatter ele-
ver på 7. klassetrin. Ungdomsskolebestyrelsen kan træffe beslutning om fravigelse 
af de generelle aldersgrænser. Børne- og Ungdomsudvalget har vedtaget at ung-
domsskolen kan etablere ungdomsskoleundervisning for de 10-12 årige på Øster-
bro. 
 
 
4. Ungdomsskoletilbuddet  
 
Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte 
 
 almen undervisning 
 prøveforberedende undervisning 
 specialundervisning  
 undervisning særlig tilrettelagt for indvandrere i dansk sprog og danske sam-

fundsforhold  
 

Ungdomsskoletilbuddet kan 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 
 klub og anden fritidsvirksomhed 

 
 
5. Organisatorisk opbygning 
 
Den organisatoriske opbygning af ungdomsskolen bygger på én ungdomsskole med 
en bestyrelse, en ledelse, et fælles sekretariat og en række ungdomsskoleområder.  
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Ungdomsskolens opbygning - en principskitse: 
 
 

 
 
 
6. Lederstillinger 
 
Ungdomsskolelederen har ansvaret for den pædagogiske og administrative ledelse 
og er ansvarlig for ungdomsskolens samlede virksomhed overfor Borgerrepræsen-
tationen, Børne- og Ungdomsudvalget, ungdomsskolebestyrelsen og Børne- og 
Ungdomsforvaltningen. 
 
Ungdomsskolelederen og udviklingschefen (stedfortræder) udgør ungdomsskolens 
ledelse. Ledergruppen består herudover af centerledere, souschefer og afdelingsle-
dere. Ledergruppens arbejde drejer sig primært om at sikre en helhedsorienteret 
ledelsesindsats, både i den samlede ungdomsskolevirksomhed og i det enkelte ung-
domsskoleområde. 
 
Der er oprettet følgende lederstillinger i ungdomsskolen: 
 
1 stilling som ungdomsskoleleder (ungdomsskolechef) 
1 stilling som udviklings- og planchef (souschef, stedfortræder) 
3 stillinger som centerledere 
 
De nuværende 3 stillinger som centersouschefer udfases ved stillingsledighed. Af-
delingsledere i ungdomsskolen ansættes efter gældende overenskomst inden for 
den af Borgerrepræsentationen fastsatte beløbsramme til ungdomsskolevirksom-
hed. 
 
 
7. Opgaver 
 
Ungdomsskoleområde A  
 
Opgaver  
 almen undervisning (fritidsundervisning) i bydelene Det Centrale Byområde, 

Vesterbro, Valby, Bispebjerg og Brønshøj 
 prøveforberedende enkeltfagsundervisning (9.-10. klasse) 

Overordnet ledelse, udvikling og koordinering 

Ungdomsskoleområde  
 

Almen undervisning 
 

Det Centrale Byområ-
de, Vesterbro, Valby, 
Bispebjerg, Brønshøj-

Husum 
 

Unge udviklings-
hæmmede 

 
 

Ungdomsskoleområde 
 

Heltidsundervisning 
 

Dagkursus 
Ungdomsskolen i 

Hindegade  
 

U-turn 
Spydspidsen 

Turbo Tingbjerg 
 

Ungdomsskoleområde 
 

Almen undervisning 
 

Nørrebro, Østerbro, 
Amager 

 
Heltidsundervisning 

 
Byhøjskolen  

Nye Veje / Genstart 
 10. klassemiljø  

Akademiet 

D
is

tri
kt

er
  

Center for Børn og 
Unge
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 undervisning for unge udviklingshæmmede (fritidsundervisning) 
 undervisning i færdselslære og kørsel på knallert 

 
 
Ungdomsskoleområde B 
 
Opgaver 
 
 bydækkende heltidsundervisning ved Dagkursus (9. klasse) 
 bydækkende heltidsundervisning ved Ungdomsskolen i Hindegade (9. klasse) 
 særlige undervisningsaktiviteter ved Spydspidsen, U-turn, Turbo Tingbjerg 

 
 
Ungdomsskoleområde C 
 
Opgaver 
 
 almen undervisning (fritidsundervisning) i bydelene Nørrebro, Østerbro og 

Amager 
 prøveforberedende enkeltfagsundervisning (9.-10. klasse) 
 bydækkende heltidsundervisning ved Byhøjskolen (10.-11 klasse) 
 bydækkende 10. klassemiljø (Jemtelandsgade) 
 vejledningsbaseret undervisning ved Nye Veje og Genstart  
 undervisningsaktiviteter ved Akademiet 
 undervisning i færdselslære og kørsel på knallert 
 kurser i radioproduktion for folkeskolens 8.-10. klasser 
 undervisning for 10-12 årige på Indre Østerbro  
 pigeklub 

 
 
Placeringen af undervisningsopgaver i ungdomsskoleområderne kan ændres efter 
beslutning i ungdomsskolebestyrelsen. 
 
 
Sekretariat 
 
Opgaver 
 
 overordnet udvikling 
 løn- og personaleadministration  
 information om ungdomsskoletilbudet 
 it og administration 
 budget og regnskab 

 
Opgaver med administration og service er tilrettelagt ud fra principper om helhed 
og nærhed og varetages i samarbejde med det decentrale niveau. Helhedsprincip-
pet skal sikre fælles rammebetingelser for servicering af ansatte og brugere, mens 
nærhedsprincippet skal sikre, at beslutninger kan træffes på det administrative ni-
veau, der ligger tættest på den faktiske opgavevaretagelse. 
 
Ansættelseskompetencen af det timelønnede personale er i praksis udlagt til decen-
tral beslutning, mens kompetencen til ansættelse af månedslønnede sker i samspil 
mellem det decentrale og centrale niveau. Løn- og personaleopgaver, der er karak-
teriseret ved høj specialiseringsgrad, varetages i sekretariatet og koordineres med 
områderne Økonomi- og Personaleadministration og Personalejura og Forhandling i 
Børne- og Ungdomsforvaltningen. 
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8. Pædagogisk råd og elevråd 
 
Ved det enkelte ungdomsskoleområde kan der oprettes pædagogisk råd bestående 
af områdets ledelse og medarbejdere. Det pædagogiske råd er rådgivende for om-
rådets ledelse og ungdomsskolelederen. De pædagogiske råd kan af egen drift ud-
tale sig om forhold af betydning for ungdomsskolen. De pædagogiske råd vælger 
selv deres mødeleder og fastsætter selv deres forretningsorden.  
 
Eleverne i de enkelte ungdomsskoleområder kan oprette elevråd. De enkelte elev-
råd kan danne et fælles elevråd for hele ungdomsskolen. Fælleselevrådet er rådgi-
vende over for ungdomsskolens ledergruppe og ungdomsskolens bestyrelse. 
 
 
9. Vedtægt for ungdomsskolens bestyrelse 
 
Borgerrepræsentationen har på sit møde den 5. februar 1998 fastsat en vedtægt 
for bestyrelsen ved Københavns Kommunes Ungdomsskole. I vedtægten er besty-
relsens sammensætning og opgaver præciseret. 
 
De vigtigste opgaver: 
 
Med udgangspunkt i den af Borgerrepræsentationen fastsatte ungdomsskoleordning 
udarbejder ungdomsskolebestyrelsen inden for den af Borgerrepræsentationen 
fastsatte beløbsramme et budget for ungdomsskolevirksomheden og fastlægger på 
baggrund heraf ungdomsskolens indhold og omfang. 
 
Ifølge Lovbekendtgørelsen om ungdomsskolen har ungdomsskolebestyrelsen kom-
petence til at ansætte og afskedige timelønnede lærere og andre timelønnede pæ-
dagogiske medarbejdere. Ved ansættelse og afskedigelse af ungdomsskoleinspek-
tører, pædagogisk medhjælp og andre pædagogiske medarbejdere har ungdoms-
skolebestyrelsen kompetence til at afgive indstilling til Borgerrepræsentationen. 
Bestemmelserne er indarbejdet i vedtægten for ungdomsskolens bestyrelse. Der 
sondres således mellem bestyrelsens direkte ansættelseskompetence i forhold til 
timelønnede medarbejdere og indstillingskompetence i forhold til ansættelse i le-
derstillinger, lærere og andre månedslønnede medarbejdere. Ungdomsskolebesty-
relsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Borgerrepræsentationen om alle 
spørgsmål, der vedrører ungdomsskolen. 
 
 
 
 
Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 31.maj 2007 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2013.0-0. Møde den 23.10.13. Dagsordenspunkt 5 
 
Høringssvar fra bestyrelsen vedrørende 10.-klasseområdet samt drøftelse af frem-
tidig 10.-klassestruktur  
 
I denne indstilling fremlægger ungdomsskolen forslag til høringssvar vedrørende juste-
ringer på 10.-klasseområdet og lægger op til drøftelse af den fremtidige 10. -
klassestruktur i København. 
 
INDSTILLING 
 
Ungdomsskolen indstiller,  
 
1. at bestyrelsen godkender udkast til høringssvar 

 
2. at bestyrelsen drøfter fremtidig 10.-klassestruktur i København 
 

 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Børne- og ungdomsforvaltningen fremlagde på møde i Børne- og ungdomsudvalget 
den11.9. 2013 en række forslag til ændringer på 10.-klasseområdet, både for almen 10. 
klasse og specialområdet. Forslagene er i høring, og ungdomsskolen har udarbejdet et 
udkast til et høringssvar fra bestyrelsen. 
 
På samme møde blev stillede Cecilie Lonning-Skovgaard medlemsforslag om en sam-
ling af alle 10. klasser i ungdomsskolen. Børne- og ungdomsudvalget besluttede, 
at forvaltningen inden udgangen af 2013 skal udarbejde en redegørelse, som belyser 
mulighederne for at gøre 10.-klassetilbuddet mere attraktivt og relevant for målgruppen. 
Redegørelsen skal have et særligt fokus på hvorvidt 10. klassetrin kan udbydes i regi 
af ungdomsskolen.  
 
 
LØSNING 
 
Forslag om justeringer på 10. klasseområdet 
Børne- og ungdomsudvalget har sendt en række forslag til ændringer på 10.-
klasseområdet fra august 2014 i høring. Forslagene indebærer justeringer både for al-
men 10. klasse og specialområdet med henblik på, at 10.-klasseelever skal have øget 
valgfrihed, og at elever i specialskoler skal have de samme muligheder, som andre for at 
kunne anvende 10. klasse i et selvstændigt ungdomsmiljø som et overgangsår til ung-
domsuddannelserne.   
 
Konkret stiller forvaltningen forslag om: 
 at der etableres et fælles 10.-klassecenter for unge med lettere 

generelle indlæringsvanskeligheder på Engskolen 
 at den fælles 10. klasse for unge med vidtgående læsevanskeligheder  
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flyttes fra Lykkebo Skoles læseklasserække til et alment 10.-klassecenter 
 at der skabes mulighed for at oprette 10. klasse for unge med 

vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder på Ungdomsskolen i Utterslev  
 at 10. klasse på specialskoler/specialklasserækker udskilles økonomisk med 

egen elevsats 
 at det almene 10.-klassecenter på Rådmandsgades Skole nedlægges på grund af 

vigende søgning 
 
Ungdomsskolen har udarbejdet et udkast til høringssvar fra bestyrelsen. Udkastet er 
vedlagt. 
 
Forslag om et samlet 10. klassetilbud 
Inden udgangen af 2013 skal forvaltningen udarbejde en redegørelse til Børne- og ung-
domsudvalget om det samlede 10.-klasseområde. Redegørelsen skal belyse hvordan 10.-
klassetilbuddet kan gøres mere attraktivt og relevant for målgruppen, herunder særligt 
hvorvidt 10. klassetrin kan udbydes i regi af ungdomsskolen.  
 
Ungdomsskolen har siden 2003 drevet alment 10.-klassetilbud på Amager. I 2007 be-
sluttede Børne- og ungdomsudvalget at samle alle 10. klasser på Amager under ung-
domsskolen.  I forbindelse med sammenlægningen på Amager og senere ændringer på 
10.-klasseområdet har ungdomsskolens bestyrelse særligt peget på:  
 
 at større og økonomiske bæredygtige enheder bedst kan sikre og udvikle faglighed 

og kvalitet i 10. klasse. 
 
 at man med organisatorisk samlet 10.-klassetilbud vil kunne sikre at eleverne ople-

ver det 10. skoleår som et reelt overgangsår i et ungdomsmiljø 
 
 at større volumen vil kunne sikre pædagogisk og fagligt stærkt læringsmiljø for ele-

ver og lærere 
 
I begyndelsen af oktober 2013 fremlagde regeringen et udspil til en reform af erhvervs-
uddannelserne. Regeringen foreslår, at der indføres et særligt 10.-klasseforløb – EUD10 
– der målrettet forbereder eleverne til en erhvervsuddannelse. Forløbet skal rette op på 
elevernes manglende uddannelsesparathed, herunder svage færdigheder i dansk og ma-
tematik, og skal introducere de unge til de fire nye hovedområder til erhvervsuddannel-
serne. Alle kommuner forpligtes til at udbyde EUD10. 
 
 
BILAG 
 
Udtalelse fra ungdomsskolebestyrelsen vedr. 10. klasse, oktober 2013 
 



  

 

 
 
 
Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Høringsportalen 

Dato: 
23. oktober 2013 
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Udtalelse fra bestyrelsen ved Københavns Kommunes Ungdomsskole 
om 10.-klasseområdet 
 
Ungdomsskolens bestyrelse har på sit møde den 23. oktober 2013 drøftet 
forslag til ændringer på 10.-klasseområdet (almen og special). 
 
Bestyrelsen er i udgangspunktet enig i den overordnede beskrivelse af ud-
fordringerne på 10.-klasseområdet, som fremgår af forvaltningens indstil-
ling. Bestyrelsen lægger vægt på det overordnede sigte i, at 10.-
klasseelever skal have øget valgfrihed, og at elever i specialskoler skal ha-
ve de samme muligheder, som andre for at kunne anvende 10. klasse i et 
selvstændigt ungdomsmiljø som et overgangsår til ungdomsuddannelserne.  
Det er bestyrelsens opfattelse, at forvaltningens fremlagte forslag overord-
net byder på hensigtsmæssige løsninger på disse udfordringer.  
 
Forslaget om etablering af 10.-klassecenter for elever med lettere generelle 
indlæringsvanskeligheder på Engskolen, anser bestyrelsen som et godt ini-
tiativ. I tråd hermed er bestyrelsen enig i overvejelserne om at etablere et 
samlet 10.-klassetilbud på UiU for elever med vidtgående generelle indlæ-
ringsvanskeligheder.  
 
I forhold til forlaget om at flytte læseklasserækken ved Lykkebo Skole til 
et alment 10.-klassecenter er bestyrelsen er positivt indstillet overfor en 
tilknytning til Amager 10. klasse. Det er dog pt. ikke muligt rent fysisk at 
rumme flere klasser i bygningen i Jemtelandsgade, hvor langt størstedelen 
af elever i Amager 10. klasse i dag har sin daglige gang. Ungdomsskolen 
går gerne i dialog om alternative løsninger i forhold til denne problematik.  
 
Forslaget om at lukke 10.-klassecentret på Rådmandsgades Skole anser be-
styrelsen som en uafvendelig og beklagelig konsekvens af søgemønsteret. 
 
Endelig skal bestyrelsen give udtryk for et generelt synspunkt om, at større 
og økonomiske bæredygtige 10.-klasseenheder bedst kan sikre og udvikle 
faglighed og kvalitet i 10. klasse. 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen ved Københavns Kommunes Ungdomsskole 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2013.0-0. Møde den 23.10.2013. Dagsordenens pkt. 6 
 
Status for nye og tidsbegrænsede undervisningsaktiviteter i ungdomsskolen og ori-
entering om efteruddannelsesforløb  
 
Med denne indstilling skal bestyrelsen godkende udmøntningen af ungepakke-
bevillingen til nye tidsbegrænsede undervisningsforløb og efteruddannelse af ungdoms-
skolens lærere.  
  
INDSTILLING 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender udmøntningen af bevillingen på 2,0 mio. kr. til nye 

tidsbegrænsede undervisningsaktiviteter i regi af ungepakken 
 

2. at bestyrelsen godkender program for efteruddannelse af ungdomsskolens lærere 
i regi af ungepakken 

 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Med implementeringen af ungepakken er alle unge mellem 15-17 år forpligtet til at føl-
ge aktiviteterne i deres uddannelsesplan, og kommunen er forpligtet til at stille relevante 
tilbud til rådighed. Dette har medført en udvidelse af målgruppen for unge i heltidsun-
dervisningen og dermed nye pædagogiske udfordringer for lærerne.  
 
Borgerrepræsentationen godkendte på møde den 25. april 2013 en indstilling om at af-
sætte et engangsbeløb på 2 mio. kr. til etablering af nye tidsbegrænsede undervisnings-
aktiviteter i ungdomsskolen, samt at afsætte 1 mio. kr. til efteruddannelse af vejledere 
og lærere i forhold til arbejdet med at håndtere den udvidede målgruppe.  
 
Ungdomsskolebestyrelsen godkendte på møde den 17. juni 2013 at etablere tre former 
for nye tidsbegrænsede undervisningstilbud og bad ungdomsskolen om at gøre status for 
aktiviteterne på møde den 23. oktober 2013.  
 
Det var endvidere planen at ungdomsskolen på samme møde ville fremlægge en indstil-
ling om den ændrede visitationsprocedure til heltidsundervisningen, målgruppevurde-
ring og elevprofiler. Forvaltningen har siden igangsat en analyse af elevprofilerne af de 
unge, der ikke er parate til at gå videre i ungdomsuddannelse umiddelbart efter grund-
skolen med henblik på at kunne tilpasse viften af tilbud til de aktuelle behov. Der er 
endvidere indledt drøftelser med Ungdommens Uddannelsesvejledning om samme te-
ma. Ungdomsskolen fremlægger en fornyet indstilling om visitation, målgruppevurde-
ring og elevprofiler efter analysernes færdiggørelse. 
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LØSNING 
 
Nye og tidsbegrænsede undervisningstilbud 
Etablering af nye og tidsbegrænsede undervisningsaktiviteter følger tre spor. 
 

1) Opkvalificering af elever, der vurderes betinget uddannelsesparate. 
Ungdomsskolen gennemførte i perioden marts-maj 2013 et undervisningsforløb 
i dansk, matematik og engelsk for elever i 9. og 10. klasse, der er vurderet ikke- 
uddannelsesparate til gymnasiet. Aktiviteterne fortsættes i dette skoleår, men 
lægges i perioden januar-marts 2014. Ved at udvise mødestabilitet og øge deres 
faglige kompetencer får eleverne derved mulighed for at påvirke deres uddan-
nelsesparathedsvurdering, der skal færdiggøres 1. marts.  

 
2) Forløb med skolefaglig opkvalificering af rodløse unge 

Ungdomsskolen har i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning 
udarbejdet uddannelsesforløbet 10. Puls for op til 16 unge mellem 16-19 år.  
Målgruppen er primært normaltbegavede ikke-skolepligtige unge, der er vurde-
ret ikke-uddannelsesparate, er socialt marginaliserede og kan være kriminalitets-
truede. De har lavt selvværd og en manglende tro på deres evner i forhold til ud-
dannelse og deres fremtidsmuligheder. Målet er at de udvikler sig fagligt og so-
cialt, så de kan gennemføre FS10 i dansk, engelsk og matematik og påbegynde 
en ungdomsuddannelse. Tilbuddet gør brug af nye metoder til at udvikle selv-
værd, læringslyst og faglighed, bl.a. i et intensivt forløb i januar 2014 i samar-
bejde med læringsspecialister fra virksomheden True North. Herudover har 10. 
Puls et bredt udbud af fysiske aktiviteter, der skal bidrage til at styrke deres ud-
dannelsesparathed og evne til at lære nyt. Tilbuddet opstartes pr. 1.10.2013, og 
der er ansat to undervisere, der har erfaring med målgruppen. En samlet beskri-
velse af 10. Puls er vedlagt. 

 
3) Undervisningsforløb for frafaldstruede elever på erhvervsuddannelserne 

Som forsøg er der iværksat et samarbejde med Københavns Tekniske Skole om 
særlige undervisningstilbud af midlertidig varighed for fagligt svage erhvervs-
skoleelever. Ungdomsskolen står for undervisning i ekstra dansk og matematik 
og det foregår i elevernes vanlige miljø på erhvervsskolen. Tilbuddet skal forøge 
mulighederne for fastholdelse af eleverne gennem styrkelse af deres boglige for-
udsætninger i fagene dansk og matematik. 
 
På handelsskolen Niels Brock er det deres vurdering, at en del af frafaldet bun-
der i at det ikke i tilstrækkelig grad lykkes at få alle elevgrupper til at føle det 
nødvendige tilhørsforhold til skolen. Derfor afvikler ungdomsskolen i samarbej-
de med Niels Brocks elevcoaches et undervisningsforløb omkring planlægning 
og gennemførelse af to større og tværgående elevdrevne events på skolen. Med 
forløbet involveres eleverne i at udvikle miljøet på deres egen skole parallelt 
med at de tilegner sig konkrete færdigheder i planlægning og gennemførelse af 
større events. Forløbet bliver afviklet i perioden oktober 2013-februar 2014. 
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Efteruddannelsesforløb 
Som led i implementeringen af ungepakken har Borgerrepræsentationen på mødet den 
25. april 2013 afsat midler til at efteruddanne medarbejdere fra ungdomsskolen og Ung-
dommens Uddannelsesvejledning. Midlerne skal bruges til at styrke lærere og vejlede-
res kompetencer i forhold til arbejdet med den udvidede målgruppe. Der er tale om en 
pulje på 350.000 til ungdomsskolen, 350.000 kroner til Ungdommens Uddannelsesvej-
ledning og 300.000 kroner til fælles arrangementer for de to institutioner.  
 
Målet med efteruddannelsesforløbet er at øge medarbejdernes kendskab til de nyeste 
metoder i forhold til at anvende de unges motivation i undervisningen og vejledningen. 
Herudover skal forløbet styrke medarbejdernes kompetence til at arbejde mere systema-
tisk med evidensbaserede metoder i praksis og samtidigt bidrage til at øge sammen-
hængskraften på ungeområdet. 
 
I efteråret 2013 og foråret 2014 afvikles således en række kursusdage og faglige arran-
gementer. Efteruddannelsesforløbet indeholder en række hele kursusdage, der er etable-
ret i dialog med de enkelte afdelinger i ungdomsskolen. Forløbet henvender sig primært 
til de ansatte i ungdomsskolens heltidstilbud, men vil også inkludere enkelte, udvalgte 
medarbejdere fra ungdomsskolens fritidstilbud. Kursusdagene afvikles i samarbejde 
med Center for Autisme og læringsvirksomheden True North, der bl.a. arbejder med 
motivation, klasserumsledelse og unges lyst til læring. 
 
Udover kursusdagene i ungdomsskole-regi, afvikles der en række faglige eftermiddags-
arrangementer i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Her tilbydes 
medarbejdere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning og ungdomsskolen foredrag om 
unge og læringslyst, unge og misbrug og konflikthåndtering. En folder om det fælles 
forløb er vedlagt. 
 
 
BILAG 
 
1. Projektbeskrivelse om 10. Puls 
 
2. Informationsfolder om kompetenceforløb 
 
 
 

Der vil kun være vedhæftet bilag, der er 
nødvendige for belysning af sagen. Man kan 
aktivt vælge bilagene til ved at klikke på 
linkene  
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

 

 

 

Projektbeskrivelse 

10. Puls – Nyt tilbud til rodløse unge 

30.09.2013 
 
Journalnr. 2013.69.4. 
 
 
/JRJ 
 

Baggrund 
Københavns Kommunes Borgerrepræsentation besluttede på et møde 
den 25. april 2013, at der som led i udmøntning af ungepakkemidlerne 
skal etableres et nyt tilbud til rodløse unge, der af forskellige årsager 
har mistet motivationen for skole og uddannelse.  

På den baggrund har Københavns Kommunes Ungdomsskole 
udarbejdet uddannelsesforløbet 10. Puls, der henvender sig til en 
gruppe på 16 unge i aldersgruppen 16-19 år.  
 
Målgruppen 
10. Puls’ målgruppe består primært af ikke-skolepligtige unge mellem 
16 og 19 år, der er begavede indenfor normalområdet. De kan have en 
diagnose, men 10. Puls er ikke et behandlingstilbud af specifikke 
indlæringsvanskeligheder eller diagnoser. 

Målgruppen har oftest ikke gennemført FS10, eller kan være faldet fra 
en ungdomsuddannelse – eller har endnu ikke påbegyndt en sådan.  
Generelt gælder det for de unge i målgruppen, at de ikke er 
uddannelsesparate. Der er tale om socialt marginaliserede og 
kriminalitetstruede unge, der ikke føler et tilhørsforhold til offentlige 
institutioner som folkeskolen eller Københavns Kommune. De har en 
svag opfattelse af eget selvværd, og har en ringe indsigt i og tro på 
egne muligheder for fremtiden. 

Formål 
Et forløb på 10. Puls skal udvikle de unges sociale, personlige og 
faglige kvalifikationer, så de udvikles mod en større grad af 
uddannelsesparathed.  

10. Puls handler i høj grad om at ændre de unges vaner og deres 
relation til uddannelsessystemet, så de får hjælp til at opnå succeser 
personligt såvel som uddannelsesmæssigt. De skal opbygge selvværd, 
kropsbevidsthed, selvindsigt, viden om egne potentialer og en 
bevidsthed om glæden ved at dygtiggøre sig fagligt og socialt, så de 
på sigt bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Målet er, at de unge bliver så dygtige, at de kan gennemføre FS10 i 
dansk, engelsk og matematik. 

Nye Veje 
 
Struensegade 9 
2200 København N 
 
Telefon 
27 52 61 24 
 
E-mail 
jje@kku.dk   
 
www.ungdomsskolen.k
k.dk  

mailto:jje@kku.dk�
http://www.ungdomsskolen.kk.dk/�
http://www.ungdomsskolen.kk.dk/�
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Ramme for 10. Puls 
Der er tilknyttet to fuldtidstimelærere, timelærere og 
fastholdesvejledning til 10. Puls, og tilbuddet knyttes op til 
ungdomsskolens tilbud Nye Veje. Den enkelte elev bliver fra 
begyndelsen af forløbet tilknyttet en fast kontaktlærer og en 
fastholdelsesvejleder, da arbejdet med fastholdelse er centralt i 
forløbet på 10. Puls.  
 
Ungdommens Uddannelsesvejledning visiterer de unge til 10. Puls, 
hvorefter de unge gennemgår en visitationssamtale med medarbejdere 
fra tilbuddet. Denne samtale foregår i etaper, og her prioriteres det, at 
den unge er motiveret for at deltage, at den unge er indforstået med 
tilbuddets krav om fremmøde og adfærd, og at der er opsat præcise 
mål for den unges deltagelse. Den samlede visitationsprocedure 
munder ud i en kontrakt med den unge omkring mål og forventninger 
til dennes deltagelse i uddannelsestilbuddet – og kontrakten kan 
løbende revideres i takt med, at den unge udvikler sig. 
 
Fagligt indhold 
På 10. Puls er udgangspunktet, at eleverne skal tage afgangsprøver på 
FS10-niveau, men der vil dog være mulighed for, at de alternativt kan 
tage prøver på FSA-niveau. 
 
Dansk (FS10) 
De skriftlige dansk-prøver på 10. Puls består af tre delopgaver. Den 
samlede prøvetid er fire timer, og eleven tilrettelægger selv 
rækkefølgen af opgaverne, der består af, 

1. en opgave i læsning og sprogbrug 
2. en opgave i modtagerrettet kommunikation 
3. en opgave i skriftlig fremstilling 

Opgivelserne omfatter 80-100 normalsider af kortere tekster, der 
består af et bredt udvalg af nyere og ældre prosa, poesi og fagtekst. 
Der opgives desuden to større fiktive danske værker; en roman og en 
spillefilm. Desuden bliver andre udtryksformer indenfor fiktion og 
ikke-fiktion opgivet, hvilket fortrinsvist omhandler værker af dansk 
eller nordisk oprindelse – dog kan oversatte tekster fra andre sprog 
også indgå.  
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Matematik 
Den skriftlige eksamen i matematik består udelukkende af 
problemregning.  

Den mundtlige prøveform består af prøveform B, der bygger på 
elevernes eget porteføljer, der er samlet gennem skoleåret, og som 
blandt andet skal rumme redegørelser for en række 
undervisningsforløb. Umiddelbart inden den skriftlige prøve trækker 
den enkelte elev lod mellem sine redegørelser. Resultatet af 
lodtrækningen bliver afsløret ved selve prøvens begyndelse. 

Engelsk 
Den skriftlige prøve indeholder opgaver indenfor sprog og sprogbrug. 
Der er afsat tre timer til besvarelsen af opgaven, og eleven disponerer 
selv over sit tidsforbrug i forhold til de to opgaver indenfor den 
gældende ramme. 

Den mundtlige eksamen består af to elementer: 

1. En redegørelse for et selvvalgt emne med udgangspunkt i et 
tema, der findes ved lodtrækning. 

2. En samtale ud fra elevens redegørelse. 

Tidligst ti skoledage før at de skriftlige prøver påbegyndes, trækker 
eleverne lod mellem overordnede temaer, som de har arbejdet med i 
løbet af året, og som indgår i klassens tekstopgivelser. Lodtrækningen 
kan foregå enkeltvist eller i mindre grupper. Der opgives et alsidigt 
sammensat tekstudvalg på 50-60 normalsider af en passende 
sværhedsgrad, der omfatter skønlitteratur og sagprosa. Herudover 
opgives der ikke-skriftligt materiale, fx billed- eller lydmedier. Stof 
om flere engelsktalende lande skal være repræsenterede opgivelserne. 
Ved FS10-prøven kan det fx være tekster om uddannelse og erhverv, 
sociale og samfundsmæssige problemstillinger, miljøspørgsmål, 
minoriteter og menneskerettigheder, der bliver behandlet.  

Eksempler på temaer: Sport, Identity, Immigration, Music. 
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Individuel praktik eller jobdag 
En dag om ugen er afsat til, at eleverne kan varetage et fritidsjob. 
Gennem en række samarbejdspartnere, blandt andre Dansk 
Supermarked, er det målet at tilbyde alle unge på 10. Puls et fritidsjob. 
Ønsker enkelte eller flere af de unge ikke dette, tilbydes de i stedet 
praktikforløb eller lektiehjælp. 

Det er hensigten, at denne del af tilbuddet skal udvikle den unges 
uddannelsesparathed, og at det skal udvikle de unges sans for 
punktlighed og ansvarlighed. 

Fysiske aktiviteter 
En række undersøgelser viser, at fysisk aktivitet øger 
indlæringsparatheden, og at evnen til at koncentrere sig og engagere 
sig i boglig undervisning øges markant, hvis man har bevæget sig 
inden påbegyndt undervisning. 

Baseret på de erfaringer, prioriteres det, at de unge på 10. Puls 
bevæger sig, og at fysisk udfoldelse er en væsentlig del af 
dagligdagen. Fire dage om ugen arbejder eleverne med fysiske 
aktiviteter – et eksempler kan være, at eleverne møder ind på et 
fitnesscenter, hvor der vil være morgentræning. 10. Puls vil tilbyde de 
unge individuelle træningsforløb, hvor de bliver udfordrede på det 
niveau, de hver især befinder sig på. Udover fordelene ved at bevæge 
sig i forhold til det at lære, skal den fysiske aktivitet også give 
eleverne selvtillid, der er afgørende for deres udvikling mod 
uddannelsesparathed. 

En dag om ugen er alene afsat til fysisk aktivitet. Her vil eleverne ikke 
indgå i boglig undervisning, men der vil i stedet være fokus på 
sportsoplevelser, hvor eleverne vil møde kvalificerede instruktører, 
der kan tilbyde dem velorganiserede forløb. Eleverne vil i 
udgangspunktet prøve disse tilbud én gang, fx skateboarding og 
trampolin, mens andre aktiviteter også kan køre over flere gange – fx 
klatring, fridykning, kajak, fodbold og basketball.  
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True North  
Virksomheden True North har specialiseret sig i at udvikle personlige, 
faglige og sociale kompetencer hos børn og unge samt pædagogiske 
relations- og ledelsesværktøjer til undervisere. 

På 10. Puls indgår eleverne i et forløb med True North. Her vil True 
North i en kort periode overtage undervisningen af de unge. De to 
lærere på 10. Puls er også en del af forløbet, hvor True Norths 
undervisere giver eleverne kompetencer, der giver dem et bedre 
indblik i egne evner, så de lærer sig selv bedre at kende. Med disse 
kompetencer er det målet, at eleverne opnår nye erkendelser i forhold 
til eget læringspotentiale, så de bruger deres evner i læringsprocessen 
på den bedst mulige måde. 

Pædagogik 
På 10. Puls bliver der arbejdet med en anerkendende, systematisk og 
involverende tilgang til de unge, og med en relationsorienteret 
pædagogik samt en inkluderende faglig udvikling. Der arbejdes for at 
oprette og opretholde bærende relationer til eleverne, der på 10. Puls 
oplever voksne, der er vedholdende og troværdige. De unge møder 
voksne, der kan håndtere det at være tæt på de unge og deres 
udfordringer – både fagligt og socialt.  

Udgangspunktet for lærernes forhold til eleverne er et stort fokus på 
elevernes uddannelsesparathed og deres før-faglige kompetencer. 
Dette fokus er en forudsætning for at udvikle den enkelte elevs 
uddannelsesparathed. Der stræbes efter at give de unge 
succesoplevelser, som de når gennem realistiske mål for deres faglige 
udvikling. Der stræbes desuden efter at skabe et fagligt design, der 
passer til den unge i forhold til pensum, den unges faglige niveau og 
dennes interesser. 

10. Puls fokuserer på de unges ressourcer, men modsætningen mellem 
de unges udsagn og deres faktiske handlinger er også et emne, der 
arbejdes intensivt med. Er der ambivalens mellem udsagn og 
handlinger, arbejdes der for at skabe kongruens mellem de unges 
ønsker og handlinger. Desuden fokuseres der på en helhedsorientering 
i pædagogikken, så koordineringen mellem den unge, dennes familie 
og netværk, anvendes fra start, når den unge begynder på 10. Puls.  

Desuden prioriteres vejledningsdelen af tilbuddet højt. Denne del af 
10. Puls omfatter individuel uddannelses- og gennemførselsvejledning 
samt vejledningsundervisnings i gruppen. Der arbejdes desuden med 
individuelle handleplaner med udgangspunkt i de unges 
udviklingszoner.  



  Kompetenceforløb 
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med særlige behov  
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FÆLLES VIDEN OG KONKRETE REDSKABER 
TIL DIT ARBEJDE MED UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

Borgerrepræsentationen har besluttet at afsætte penge til at efteruddanne 
medarbejderne på ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning. I 
løbet af det næste halve år får medarbejdere i ungdomsskolen og 
Ungdommens Uddannelsesvejledning derfor mulighed for at lære nyt om kø-
benhavnske unge med særlige behov. Med kompetenceforløbet ”Fælles viden” 
iværksætter vi et forløb af kurser og eftermiddagsarrangementer, hvor en stor 
del af medarbejderne kan få nye kompetencer til deres arbejde med unge, der 
af forskellige årsager er udfordrede i vejen mod en ungdomsuddannelse. 

Med oplæg fra forskere og praktikere, der arbejder med de unge i målgrup-
pen, vil det give inspiration til nye redskaber, der kan inkluderes i det pædago-
giske værktøjsbælte. Den 23. oktober lægger vi ud med et eftermiddagsarran-
gement om unge og motivation, hvor ungdomsforsker Mette Pless vil fortælle 
om Center for Ungdomsforsknings aktuelle forskning i unges lyst til læring. 
I månederne efter vil der blandt andet være mulighed for at lære nyt om unge 
og misbrug, konflikthåndtering, motivation og andre emner, som du kan læse 
om på de følgende sider.

Med forløbet ”Fælles viden” bliver vi sammen endnu bedre til at nå de mål, der 
er sat for det samlede ungeområde. Med udgangspunkt i målsætningen om at 

hjælpe 95 procent af alle unge videre til en ungdomsuddannel-
se, og med ønsket om at skabe trivsel og livsglæde blandt unge 
i København, ønsker jeg alle deltagende medarbejdere et rigtig 
godt kompetenceforløb.

Jacob Eberholst, ungechef



UGE 43: UNGE OG MOTIVATION

Tid: 14-17
Sted: KTS Vibenhus
Dato: 23. oktober 2013.

Arrangementet er obligatorisk for alle UU-vejledere og 
medarbejdere i ungdomsskolens heltidsundervisning.

Fyraften
sm
ø
d
er

Hvordan lærer unge? Og hvordan får unge ikke mindst lyst til at 
lære? Det spørgsmål behandler Center for Ungdomsforskning i 
forskningsprojektet ”Unges lyst til læring”. 
D. 23. oktober kan du sammen med kolleger fra Ungdommens 
Uddannelsesvejledning og ungdomsskolen høre Mette Pless for-
tælle om den forskning, de helt aktuelt arbejder med.

Med udgangspunkt i det aktuelle forskningsprojekt, der sætter 
fokus på unges motivation for læring og videre uddannelse i ud-
skolingen vil Mette Pless fra Center for Ungdomsforskning sætte 
spot på følgende spørgsmål:
• Hvordan kan vi forstå unges motivation for læring (og/eller 

mangel på samme) i udskolingen? 
• Hvad kan vi understøtte, og hvordan kan vi fremme unges  

læringsmotivation?

Læs mere om undersøgelsen her: 
www.cefu.dk/emner/forskning-publikationer/unge-og-uddannel-
se/unges-lyst-til-laering.aspx.
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Mette Pless er lektor ved
Institut for 
Læring og Filosofi
Aalborg Universitet
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UGE 45: UNGE OG MOTIVATION: TRUE NORTH

Tid: 14-17
Sted: Fredericiagade 39, st., 1310 Kbh K
Dato: 6. + 7. november 2013

Fyraften
sm
ø
d
er

True North arbejder med et erklæret mål om at være den 
førende organisation inden for ”livsduelighedstræning”. 
Den 6. og 7. november kan du få en række praktiske værktøjer 
til dit arbejde med unge med særlige behov, når True North 
afholder en workshop om arbejdet med unge og engagement, 
og om, hvordan eleven etablerer passende forventninger til 
egen læring – i sammenhæng med at der skabes gode relatio-
ner i undervisnings- og vejledersammenhæng.

Med viden fra ny forskning og en række praktiske værktøjer 
vil True North give dig inspiration til dit arbejde med unge med 
særlige behov, så de udvikler deres sociale, personlige og f
aglige kompetencer.

Læs mere om True North på www.truenorth.dk. 

De to dage har karakter af frivillige eftermiddagsarrangementer, 
men der vil være et begrænset antal pladser begge dage.

Virksomheden True 
North blev etableret i 
2007 af cand.scient.soc. 
Nicolai Moltke-Leth og 
har specialiseret sig i at 
udvikle personlige, 
faglige og sociale 
kompetencer hos børn 
og unge samt 
pædagogiske relations- 
og ledelsesværktøjer til 
undervisere.



UGE 1: NYTÅRSKUR

Tid: 14-16
Sted: Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18
Dato: 6. januar 2014
Arrangementet er obligatorisk for alle UU-vejledere og 
medarbejdere i ungdomsskolens heltidsundervisning.

N
ytårsku

r

I Kulturhuset Islands Brygge bliver det nye år skudt ind med et 
eftermiddagsarrangement for alle medarbejdere i UU og 
ungdomsskolen.
Jacob Eberholst vil fortælle om året, der kommer i ungeområdet 
i København, og herefter vil Steen Hildebrandt give sit bud på 
den danske skoles udfordringer og fremtid.

Steen Hildebrandt er professor og ph.d. ved Aarhus Universitet, 
ledelsesforsker og forfatter til en række bøger om uddannelse, 
ledelse og samfundsforhold. 
I 2012 udkom bogen ”Børnene er det vigtigste – fremtiden, 
skolen og barnet”, og det er bl.a. med afsæt i denne udgivelse, 
at Steen Hildebrandt vil fortælle om det danske samfunds og 
uddannelsessystemets udvikling i fremtiden – set i lyset af hvad 
der sker i verden omkring os, og i lyset af hvad vi som 
befolkning i Danmark ønsker.

Læs mere på www.steenhildebrandt.dk. 

6

Steen Hildebrandt er 
professor ved 
Handelshøjskolen, 
Aarhus Universitet. 
Hans speciale er 
virksomheders 
organisation og ledelse. 
Han er forfatter til bogen 
”Børnene er det 
vigtigste - fremtiden, 
skolen og barnet”.



FLERE ARRANGEMENTER PÅ VEJ
Der er flere arrangementer på vej. Du får information om tid, sted og nærmere indhold senere på efteråret, 
men allerede nu kan du læse om, hvad du kan forvente dig af de arrangementer, der er i støbeskeen.

Unge og misbrug
Flere af de unge i målgruppen for kompetenceforløbet ”Fælles viden” har eller har haft et misbrugsproblem. 
Med et fyraftensmøde om unge og misbrug vil du få ny viden om arbejdet med unge og misbrug, når en 
misbrugskonsulent og en lægefaglig medarbejder deler ud af erfaringer fra deres arbejde fra U-turn og 
Stofrådgivningen. 

Arrangementet vil både byde på ny viden fra forskningen i unge og misbrug, og der vil også være erfaringer 
fra vejledningen af unge med misbrug – blandt andet med baggrund i det tætte samarbejde UU og 
ungdomsskolen har haft med U-turn. 

Unge og konflikter
Hvordan håndterer man konflikter i en undervisnings- eller i en vejledningssituation? Det spørgsmål ar-
bejder Bo Ørsnæs fra Center for Konfliktløsning med i sin undervisning i konfliktløsning i pædagogiske og 
sociale sammenhænge. 
”Konflikter, der udvikler sig destruktivt, har det med at fastholde vores energi, fastlåse vores forståelse af 
hinanden og fastfryse relationer og udvikling. Jeg synes, det er meningsfyldt og livsbekræftende at med-
virke, når friktionsvarmen skaber tøbrud.” Du kan læse mere om Bo Ørsnæs på www.konfliktloesning.dk. 

Målgruppe: Udsatte unge i uddannelsessystemet
Nogle unge har svært ved at komme i gang med en uddannelse af personlige årsager. De vantrives som 
følge af psykiske og sociale problemer og til tider også misbrug. 
Hvem er disse udsatte unge, hvilke problemer har de, og hvordan kan de blive gjort klar til en ordinær 
uddannelse? Disse spørgsmål vil Bjarke Malmstrøm Jensen sætte spot på. Bjarke er leder af undervisnings-
teamet hos PsykiatriFonden Børn og Unge, og han vil fortælle om den komplekse målgruppe, som det sam-
lede kompetenceudviklingsforløb om handler.
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KONTAKT

Mere information om ”Fælles viden”?

Har du spørgsmål i forbindelse med 
kompetenceforløbet, kan du kontakte 
Jonas Nørholm Larsen på e-mailen
BH03@buf.kk.dk. 
En revideret folder med datoer for de 
kommende arrangementer følger senere 
dette efterår. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2013.0-0. Møde den 23.10.13. Dagsordenspunkt 7 
 
Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab 2013 samt orientering om bud-
get 2014 
 
Med indstillingen gør ungdomsskolen rede for udviklingen i ungdomsskolens samlede 
budget og regnskab 2013 og orienterer om budget 2014. 
 
INDSTILLING 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen om udviklingen i ungdomsskolens budget og 

regnskab 2013 til efterretning, og 
 
2. at bestyrelsen tager orientering om budget 2014 til efterretning. 

 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Bestyrelsen tiltrådte den 18. marts 2013 forslag til fordeling af ungdomsskolens samlede 
budgetramme på 74.201.606 kr. I budgetrammen indgår budget til 10. klasse Amager i 
2013 baseret på elevtallet fra den 5. september 2012.  
 
Budgetrammen er i budgetudmeldinger fra forvaltningen, senest ultimo september 2013, 
blevet tilført midler til dækning af el og varme, fleksjob og mindreforbrug fra 2012 samt 
ungepakkemidler på i alt 1.656.609 kr. Den aktuelle budgetramme er derfor på 
75.858.215 kr. 
 
P.t. forventer ungdomsskolen et mindreforbrug i 2013 på ca. 4,2 mio. kr. svarende til ca. 
5 pct. af ungdomsskolens samlede budgetramme. 
 
 
LØSNING 
 
Udvikling i regnskab 2013 
Ungdomsskolens sekretariat følger løbende udviklingen i de decentrale konti ved hjælp 
af udtræk fra KØR-systemet og KMD-lønsystemet, så der sikres en balance i ungdoms-
skolens samlede ramme ved regnskabsårets afslutning. Ungdomsskolen sender kvartals-
vise regnskabsprognoser til forvaltningens område for budget og regnskab.  
 
Samtidigt med opfølgning på udviklingen i de decentrale konti sker der også en opfølg-
ning på aktivitetsniveauet, så der både er balance i den økonomiske ramme og det akti-
vitetsniveau, som er besluttet af bestyrelsen. 
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En opgørelse den 8. oktober 2013 viser et samlet forbrug i almenundervisningen på ca. 
56 pct. af budgetterne, mens heltidsundervisningen tegner sig for et samlet forbrug på 
ca. 74 pct. Forbruget for både almen og heltid er under niveauet for 2012.  
 
Årsagen til at forbruget i heltidsundervisningen ikke er på niveau med niveauet i 2012 
skyldes primært ikke forbrugte lønmidler fra lærer-lockouten i april 2013. Årsagen til at 
forbruget i almenundervisningen ikke er på niveau med niveauet i 2012 skyldes primært 
et faldende elevtal i knallertundervisningen og et endnu ikke fuldt udbygget tilbud for 
de københavnske specialskoler. Ungdomsskolen har intensiveret indsatsen om elevret-
tede aktiviteter i almenundervisningen for at kunne tilbyde flere elever almenundervis-
ning. 
 
Følgende elementer vil få indflydelse på udviklingen i regnskabet for 2013: 
 
 Huslejeudgifter i ungdomsskolen. Budgetreguleringen forventes at modsvare mer-

udgiften.  
 Regulering af 10.-klassebudgettet på baggrund af elevtallet pr. 5. september 2013.  
 Tilførsel af ungepakkemidler på 2 mio. kr. til projektet 10. Puls. 
 Tilførsel af indtægten fra Socialforvaltningen på 660.000 kr. til Ungeskolen i Valby. 
 
Ungdomsskolen har indberettet til forvaltningen den 3. prognose, der viser at der for-
ventes et mindreforbrug i 2013 på ca. 4,2 mio. kr., hvilket er ca. 5 pct. af ungdomssko-
lens samlede budgetramme. 
 
Ungdomsskolen har mulighed for at overføre 4 procent af budgetrammen til 2014. 
 
Budget 2014 
I forbindelse med budgetforliget for 2014 vil følgende have indflydelse på ungdomssko-
lens budget for 2014: 
 
 Samlokalisering af ungdomsskolen  

Det fremgår af budgetforliget, at der er afsat i alt 5 mio. kr. til samlokalisering af 
ungdomsskolens 8+9. klasse på Hovmestervej 30 (tidligere Bispebjerg Skole). Mid-
lerne er fordelt med 2,2 mio. kr. i 2014 og 2,8 mio. kr. i 2015. Denne anlægsbevil-
ling er stjernemarkeret i budgettet, hvilket betyder, at udgiften kan fremrykkes. For-
valtningen er ved at undersøge, hvornår anlægsarbejdet kan iværksættes. 

 
 Administrationsplanen 

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

 
 Ny arbejdstidsaftale på lærer-området (lovindgrebet) 

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

   
 Tværgående effektiviseringer i Københavns Kommune 

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

 
 
BILAG 
 
1. Budget- og regnskabsark 



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

Ungdomsskole Total 2013 2012 BUDGET 2013 BUDGET 2013 PR. 08.10.13 Rest ÅRSFORBRUG MINDREFORBRUG

Ledere 5.997.556 6.134.251 0 5.997.556 4.697.735 1.299.821 5.687.218 310.338

Administrativ / teknisk personale 7.369.991 6.909.296 130.000 7.499.991 5.650.389 1.849.602 7.595.445 -95.454

Heltidsundervisning - løn 33.110.799 32.408.519 428.685 33.539.484 24.677.796 8.861.688 31.650.004 1.889.480

Almenundervisning - løn 10.057.778 10.190.256 205.822 10.263.600 5.678.500 4.585.100 9.987.166 276.434

Særlig bistand / pæd. medhj. 2.964.965 3.464.676 140.000 3.104.965 3.124.649 -19.684 2.694.525 410.440

Løn i alt 59.501.089 59.106.998 904.507 60.405.596 43.829.068 16.576.528 57.614.358 2.791.238

Bygninger 5.128.556 5.643.283 0 5.128.556 3.933.557 1.194.999 5.128.556 0

Bygning vedligeholdelse 671.636 0 671.636 961.730 -290.094 671.636

Undervisn./Adm/personaleforans 6.659.057 6.897.335 554.467 7.213.524 4.962.357 2.251.167 7.873.438 -659.914

Rådighedssum 117.034 116.537 0 117.034 136.633 -19.599 169.510 -52.476

Drift i alt 12.576.283 12.657.155 554.467 13.130.750 9.994.277 3.136.473 13.171.504 -40.754

Refusioner - indtægter 0 0 660.000 660.000 -694.844 1.354.844 -1.354.844 1.354.844

budgettilpasning 38.071 0 38.071 38.071 38.071

Henriksgården 0 0 0 0 398.429 -398.429 658.771 -658.771

Demografi 0 -521.620 0 0 0 0 0 0

Fællespuljer 1.936.163 1.816.692 -658.974 1.277.189 0 1.277.189 895.209 1.041.980

Prioteringsrummet 150.000 550.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000

Over-/underskud 633.759 1.420.581 0 633.759 0 633.759 616.277 17.482

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

Nettoramme 74.398.215 74.479.806 1.460.000 75.858.215 53.526.931 22.691.642 71.601.275 4.256.940
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Brug af sociale medier i ungdomsskolen 
 
Bestyrelsen orienteres om Børne- og Ungdomsforvaltningens retningslinjer for brug af 
sociale medier og skal godkende implementeringen af disse i ungdomsskolen.  
 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
I såvel klasseværelserne som i ungdomsskolens kontakt med omverdenen har ungdoms-
skolen ambition om at være en professionelt kommunikerende organisation. Det betyder 
blandt andet, at ungdomsskolen kommunikerer via forskellige medier, hvor vi ved, at 
målgrupperne færdes – fx på hjemmesider og sociale tjenester som fx Facebook, You-
Tube, LinkedIn etc. For at sikre god kommunikation og at brugere og medarbejderes 
rettigheder ikke krænkes, udarbejdede ungdomsskolen i 2011 et notat om brug af socia-
le medier i ungdomsskole indeholdende: 
 Retningslinjer (regler, der skal overholdes) og  
 Anbefalinger (som efter fælles drøftelse på lærerkollegierne kunne tilpasses hver 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J.nr. 2013.0-0. Møde den 23.10.2013. Dagsordenens pkt. 9 
 
Udviklingen i elevtal 2012-13 
 
Med denne indstilling orienterer ungdomsskolen bestyrelsen om udviklingen i elevtallet 
i den samlede ungdomsskolevirksomhed.  
 
 
BESLUTNING 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Ungdomsskolen følger løbende udviklingen i elevtallet og udarbejder hvert år en samlet 
elevstatistik. Statistikken danner grundlag for indberetning til Undervisningsministeriet 
via Ungdomsskoleforeningen. Ungdomsskolen opgør udviklingen i elevtallet i den al-
mene undervisning og i heltidsundervisningen på de enkelte ungdomsskoleområder. De 
statistiske oplysninger giver et samlet billede af udviklingen i elevtallet i ungdomssko-
len - både på et overordnet og decentralt plan.  
 
Eleverne i den almene undervisning opgøres via elevadministrationssystemet LARA, 
som anvendes af stort set samtlige ungdomsskoler i Danmark, og elevtallet for heltids-
undervisningen opgøres via elevadministrationssystemet KMD-Elev. Oplysninger om 
udviklingen i det samlede elevtal i heltidsundervisningen sker via løbende indberetnin-
ger fra de enkelte undervisningsområder til ungdomsskolens sekretariat (se bilag 2).   
 
 
LØSNING 
 
Udviklingen i elevtallet i den samlede ungdomsskolevirksomhed  
Indberetningen til Undervisningsministeriet skal indeholde oplysninger om elevtal for 
ungdomsskolevirksomheden i de enkelte kommuner fordelt på elever, køn, alder og 
fagkategorier for hhv. cpr-elever og holdelever. Antallet af cpr-elever viser, hvor mange 
unge (cpr-numre) der har været tilmeldt ungdomsskolen. Antallet af holdelever viser, 
hvor mange elever der er tilmeldt på holdene. Hvis en elev er tilmeldt flere hold, vil 
eleven tælle én gang som cpr-elev og flere gange som hold-elev. 
  
I 2012-13 har samlet set 6.514 unge mellem 10-25 år været tilmeldt ungdomsskolens 
tilbud (almenundervisning og heltidsundervisning) mod 6.394 unge i 2011-12. Der er en 
stigning på 120 CPR-elever (1,84 pct.). Samtidigt har der været en stigning i holdelever 
på 350 elever (2,64 pct.). 
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Udviklingen i elevtallet i den almene undervisning 
Fra 2011/2012 til 2012/2013 er der følgende udvikling i elevtallet (samtlige tilmeldte og 
inklusive elever på ventelistehold):  
 
 Skoleår 2011/2012 2012/2013 
  Cpr-elever Holdelever Cpr-elever Holdelever 
      
Ungdomsskolen Amager 1.237 1.926 1.381 2.186 
Ungdomsskolen Nørrebro/Østerbro 1.911 3.214 1.974 3.095 
10-12-årige på Indre Østerbro 379 647 461 810 
Færdselslære og knallertkørekort 589 670 287 418 
Ungdomsskolen Nord 1.582 3.498 1.876 3.844 
Ungdomsskolen Vesterbro/Valby 1.274 2.153 1.122 2.107 
Ungdomsskolen Vesterbro/Valby  
- de københavnske specialskoler 

17 73 0 0 

I alt 
(7.162) 
5.652¹ 

12.181 (7.101) 
5.701¹ 

12.460 

 
¹ Når CPR-eleverne opgøres på de enkelte afdelinger og lægges sammen, vil der opstå et højere samlet 
antal CPR-elever, end der reelt er, da elever kan gå på flere afdelinger i samme sæson (det tal ses i paren-
tes). Det korrekte samlede antal CPR-elever fremkommer ved at lave et udtræk for den samlede almene 
undervisning, og altså ikke afdelingsvis, fra LARA. 
 
Tendenser 
Mens der ses en beskeden stigning generelt noteres et betydeligt fald i deltagelsen i 
knallertundervisningen. Hertil kommer, at et fritidstilbud til elever i specialskolerne 
ikke er kommet i gang. 
 
Antallet af elever i knallertundervisningen er faldet med 51 procent. Årsagen er for-
mentlig de ændringer i Lov om færdselslære og knallertkørekort, som trådte i kraft den 
19. januar 2013. Lovændringen indebærer øget brugerbetaling fra 100 kroner til 420 
kroner, krav om gennemførsel af otte timers færdselsrelateret førstehjælpskursus, udvi-
delse af timetallet samt indførelse af en teoretisk og en praktisk prøve i forløbet. Faldet i 
elevtallet ser ud til at være generelt på landsplan, og ungdomsskolen har rettet henven-
delse til Ungdomsskoleforeningen for at få sagen nærmere belyst.  Endeligt har der væ-
ret usikkerhed omkring de nye krav. Sammenlignet med forårets elevtilmeldinger er der 
en stigning i elevtilmeldinger dette efterår, og elevtilmeldingen i indeværende sæson vil 
muligvis give et mere retvisende billede af området. 
 
På mødet den 23. oktober 2012 fremlagde ungdomsskolen forslag om omlægning af 
fritidstilbuddet for unge psykisk udviklingshæmmede til et fritidstilbud til unge i kom-
munens specialundervisning. Bestyrelsen opfordrede i den forbindelse ungdomsskolen 
til at tage kontakt med specialundervisningsområdet i BUF med henblik på at indpasse 
aktiviteten i det samlede specialundervisningstilbud. Disse drøftelser er endnu ikke af-
sluttet. Ungdomsskolen afventer p.t. en beslutning om at etablere et bydækkende 10.-
klassespecialtilbud til målgruppen. 
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Udviklingen i elevtallet for heltidsundervisning og 10. klasse 
Fra 2011/2012 til 2012/2013 er der følgende udvikling i elevtallet:  
 
Skoleår 2011/2012 2012/2013 
 Kapacitet Elevtal Kapacitet Elevtal 
10. klasse Amager 186 207 186 230 
10. Praktik 14 4 14 19 
Dagkursus 64 67 64 76 
U-turn 12 12 12 22 
Spydspidsen 12 12 12 19 
Byhøjskolen 102 129 102 115 
Nye Veje 46 62 46 63 
Ungdomsskolen i Hindegade 140 178 140 194 
Ungdomsskolens 8+9. klasse op til 78 71 op til 78 75 
I alt 654 742 654 813 

 
Elevtallet opgøres som gennemstrømningstal. 
 
 
BILAG 
 
1. Indberetningsskema for Den kommunale Ungdomsskolevirksomhed 2012-13 
2. Statistiske opgørelser over udviklingen i elevtallet i ungdomsskolen 

Der vil kun være vedhæftet bilag, der er 
nødvendige for belysning af sagen. Man kan 
aktivt vælge bilagene til ved at klikke på 
linkene  
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Indberetningsskema til
ungdomsskolestatistikken

1.0    Identifikation

2.0    Indmeldte elever

1.1    Skolens navn

1.2    Skolekode

1.3    Ungdomsskoleinspektør

1.4    Skoleår

1.5    Udfyldt af

1.6    Telefon (udfylder)

1.7    E-mail (udfylder)

Københavns Kommunes Ungdomsskole

101210

Kim Brynaa

2012/13

Tue Wethje

33364476

tuweth@ungdomsskolen.kk.dk
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0

38

134

154

412

496

627

490

335

135

29

15

11

2

0

0

0

2878

3

48

106

159

617

708

737

536

375

177

38

21

6

1

1

0

0

3533

3

86

240

313

1029

1204

1364

1026

710

312

67

36

17

3

1

0

0

6411
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3.0    Ungdomsskolevirksomhed (Lov om ungdomsskoler §3 stk. 1)

Undervisningstimer:

Andre timer:

Hele klokketimer (60 min.)

Arbejdstimer (100% timer)

Antal
deltagere

Antal
hold

Andre timer
inkl. pausetimer

3.1 Almen undervisning

US-lov §3 stk. 1 nr. 1

3.1.1 Boglige fag,
humanistiske fag & naturfag.
Herunder sprog og lektiehjælp mv.

3.1.2 Kreative, musiske
& håndværksmæssige fag.

3.1.3 IT & medier

3.1.4 Samfund, kultur &
menneske

3.1.5 Sport & friluftsliv

Almen i alt

3.2 Prøveforberedende
undervisning

US-lov §3 stk. 1 nr. 2

3.3 Specialundervisning

US-lov §3 stk. 1 nr. 3

Hvilken undervisning er
specialundervisningen
tilknyttet?

3.4 Undervisning særligt
tilrettelagt for unge
indvandrere i dansk sprog
og danske samfundsforhold.

US-lov §3 stk. 1 nr. 3

3.0 I alt

3129 118 5205,25 151,25

2911 166 6933,4 277,5

887 43 1169 5

274 13 205,5 138

2439 91 3327,5 507

9640 431 16841 1079

859 51 1709,8 29

90 9 227 5

75 8 298,5 0

10664 499 19076 1113

Almenundervisning af unge på de københavnske specialskoler

2Side

Undervisnings-
timer ekskl.

forberedelesestid

Udskrevet: 27-09-2013 kl. 10:52:20
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4.0    Ungdomsskolevirksomhed fortsat (Lov om ungdomsskoler §3 stk. 2)

Undervisningstimer:

Andre timer:

Hele klokketimer (60 min.)

Arbejdstimer (100% timer)

Antal
deltagere

Antal
hold

Andre timer
inkl. pausetimer

4.1 Undervisning i færdselslære
& knallertkørsel.

US-lov §3 stk. 2 nr. 1

400 36 477 61,5

4.2 Heltidsundervisning i 8. + 9. kl

US-lov §3 stk. 2 nr. 2 &
Folkeskolelovens §33 stk. 3

232 14 18794,32 19578,34

4.3 10. klasse undervisning

US-lov §3 stk. 2 nr. 2

390 17 10517 14525,28

Heraf 20-20 forløb? 0 0 0 0

4.4 Andre aktiviteter

som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik
US-lov §3 stk. 2 nr.3

4.4.1 Beskæftigelsespro-
jekter i samarbejde med
jobcentret

0 0 0 0

4.4.2 Vejledningsforløb
inkl. uddannelsesparatheds-
forløb i samarbejde med UU

63 2 2711,95 4487,47

Har kommunalbestyrelsen besluttet at ungdomsskolen giver vejledningen ift. heltidsundervisningen?

JA NEJ DELVISTx

4.4.3 Brobygningsforløb
ifm. heltidsundervisningen

0 0 0 0

Kap. 2a Vejledningsloven

4.4.4 EGU-aktiviteter 0 0 0 0

Er ungdomsskolen hovedleverandør af EGU i kommunen? JA NEJx

Er ungdomsskolen underleverandør af EGU i kommunen? JA NEJx

4.4.5 Særlige forløb for
15-17 årige efter reglerne
 om pligt til uddannelse,
beskæftigelse mv.

0 0 0 0

Vejledninglovens §2a stk. 5

fortsættes ...

3Side

Undervisnings-
timer ekskl.

forberedelesestid
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Antal
deltagere

Antal
hold

Andre timer
inkl. pausetimer

4.4.6 Praktik

Folkeskolelovens §9 stk. 3

0 0 0 0

4.0    Ungdomsskolevirksomhed fortsat (Lov om ungdomsskoler §3 stk. 2)

... fortsat

4.4.7 Særlige forløb

Folkeskolelovens §9 stk. 4
eller §33 stk.4

0 0 0 0

4.4.8 Sociale projekter 0 0 0 0

4.4.9 Kriminalitetsforebyg-
gelse herunder SSP arbejde

0 0 0 0

4.4.10 Øvrige aktiviteter 75 5 5501,75 6541,43

Anfør kort i punktform hvilke
aktiviteter, I har gennemført
og for hvilken målgruppe

8. og 9. klasse undervisning med henblik på Folkeskolens
afgangsprøve
Målgruppen er elever som:
Ingen skolegang har haft i længere tid (måneder og år)
Mange skoleskift og derved manglende undervisning.
Elever som ikke kan følge en "normal" klasse - men ikke
specialundervisning

138 7 8213,7 11028,9Andre aktiviteter i alt

4.5 Undervisning i dansk som
andetsprog for udlændinge
mellem 18-25 år

US-lov §3 stk. 2 nr. 2

194 10 8293,88 9826,44

4.6 Valgfag

Folkeskolelovens §9
stk.1, stk.5 og stk.6

97 5 149 10,5

4.0 I alt 1451 89 46444,9 55030

Ungdomsskolevirksomhed
i alt (3.0 + 4.0)

12115 588 65520,9

Undervisnings-
timer ekskl.

forberedelesestid

56143

4Side
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5.0    Klub & anden fritidsvirksomhed (Lov om ungdomsskoler §3 stk. 3 )

Antal
deltagere

Antal
klubber

Timer
klub

5.1 Juniorklub 0 0 0

5.2 Ungdomsklub 0 0 0

5.3 Seniorklub 0 0 0

Hvor stor en andel af
kommunens klubvirksomhed
ligger i ungdomsskolen?

Antal
deltagere

Antal
akt./arr.

Timer
fritid

5.4 Anden fritidsaktivitet 0 0 0

Anfør kort i punktform hvilke
aktiviteter, I har gennemført
og for hvilken målgruppe

I alt 0 0 0

5Side
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6.0    Ledelse & administration

7.0    Medarbejdernes uddannelsesbaggrund

Årsværkstimer: 1 årsværk = 1.924 timer

Antal Årsværks-
timer

6.1 Ungdomsskoleinspektør 1 1924

Ledelse- og administrationsarbejde

6.2 Viceinspektør 1 1924

6.3 Afdeling- og klubledelse 11 21164

6.4 Administrativt arbejde (sekretær) 11 20436

Antal
månedslønnede

Antal
timelønnede

7.1 Lærer 97 461

Antal personer 1. januar

7.2 Pædagog 11 24

7.3 Anden faglig uddannelse 0 0

7.4 Lærer eller pædagog i kombination
med anden faglig uddannelse

0 0

7.5 Øvrige 6 102

I alt 114 587

6Side
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Målgrupper (cpr.elever): Budgetpladser Elevpladser Elevpladser Elevpladser Elevpladser Cpr-elever     
Pr. skoleår: 2013 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004
Heltidsundervisning

-10. klasse Amager 186 186 186 186 186 230 207 248 218 192 174 65 63 58 62
-10. Plus 0 44 44 44 0 0 46
- 10. Praktik 14 14 14 19 4 0 5 5 6 11 17
-Dagkursus 64 64 64 64 64 76 67 81 91 78 74 71 73 75 72
-U-turn 12 12 12 12 12 22 12 10 26 20 25 19 24
-Spydspidsen 12 12 12 12 12 19 12 12 13 12
-Byhøjskolen 102 102 102 102 102 115 129 108 100 102 99 116 112 115 103
-Nye Veje 46 46 46 46 46 63 62 53 60 68 73 59 82 76 119
-Ungdomsskolen i Hindegade 140 140 140 140 140 194 178 157 213 195 183 183 199 188 246
8.-9. klasse 78 46 78 46 32 75 71 47 34 11 13
Sum - heltidsundervisning 654 666 698 652 594 813 742 762 760 683 647 524 570 512 602
  

Beregningsgrundlag er US-indberetning og derfor gennemstrømningstal.

 
Almen undervisning      
Pr. skoleår 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004
Cpr. elev antal 5701 5652 5770 5808 5676 5506 5650 5610 5.877 5.680

Holdelev antal 12460 12181 11455 11502 11701 11056 11414 11.828 11.281 10.203

Ungdomsskolen i alt Cpr-elever   
Pr. skoleår: 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004
Cpr. elever i alt 6514 6394 6532 6568 6.359 6153 6.174 6.180 6.535 6.282
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

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

Ungdomsskolen indstiller, 
 

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

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

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

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

niveauer.  
 
Ad. 1. Beskrivelse af mål og indsatser 
I denne fase skal først de langsigtede effektmål klargøres. For ungdomsskolen er det, at 
den unge kan deltage i og drage nytte af en ungdomsuddannelse. Det ligger ikke i målet 
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at den unge gennemfører en ungdomsuddannelse, selvom det selvfølgelig er ideen og 
håbet at det sker, idet selve gennemførelsen institutionelt ligger udenfor ungdomssko-
lens rækkevidde. Det eller de mål, der vælges skal således være realiserbare og nogle 
som ungdomsskolen kan stå til ansvar for. Det gælder de langsigtede, såvel som de mere 
kortsigtede mål. 
 
Ungdomsskolens medarbejdere skal nu nedbryde det overordnede mål i konkrete ef-
fektmål med forskellige tidshorisonter. Nedbrydningen af målet sker på følgende vis: 
For at kunne deltage i og drage nytte af en ungdomsuddannelse, er der to delmål, der 
skal opfyldes: den unge skal være uddannelsesparat og afklaret om egne udannelsesmu-
ligheder. Her ses så fx på hvilke mål der skal nås for at den unge er udannelsesparat: 
det kunne eksempelvis være målet at den unge kan finde ud af at gå i skole. Dette mål 
nedbrydes så ydereligere i flere delmål, hvoraf et af dem er at eleven møder stabilt i 
skolen. Endeligt ses så på, hvilke konkrete indsatser som skolen anvender for at nå 
sidstnævnte delmål. Det kan fx være opkald til elev og forældre ved fravær, fraværs-
samtaler etc. På den måde konstrueres logiske kæder fra overordnede målsætninger til 
medarbejdernes daglige arbejdsopgaver, med forskellige effekttrin undervejs.  Det er 
væsentligt at det medarbejderne, der laver dette arbejde, for dermed udvikles en metode, 
som giver mening i forhold til den daglige praksis for de involverede. 
 
Ad 2. Måling af effekter 
For at kunne styre efter og lære af effekter, må de kunne måles. På baggrund af de kon-
krete effektmål udarbejder ungdomsskolen derfor et måleværktøj. Måleværktøjet inklu-
derer fastsættelse af succeskriterier for hvert enkelt delmål. Ungdomsskolen vil både 
måle på effektmål, som går på tværs af hele heltidsundervisningen og på mål, der er 
specifikt relateret til de enkelte skoletilbud. 
 
Ad 3. At anvende effektmålingerne 
Målingsværktøjet og resultaterne skal anvendes på flere niveauer. Dels på et eksternt 
niveau i samarbejdet mellem ungdomsskolen og fagkontoret Ungdom, dels på et internt 
niveau i forhold til afrapportering til bestyrelsen og som dialogværktøj mellem øverste 
ledelse og ledere, mellem ledere og lærere i de enkelte afdelinger og på tværs af disse. 
Målingerne kan bruges som baggrund for at diskutere både de valgte indsatser, indret-
ning og organisering af tilbuddene mv. Projektet vil desuden undersøge om måleværktø-
jet også kan anvendes som dialog- og progressionsværktøj i lærernes konkrete arbejde 
med den enkelte elev.  
 
 
ØKONOMI 
 
Til varetagelse af workshop for ledere og medarbejdere afsættes 51.500 til BDO Public. 
 
 
VIDERE PROCES 
 
Under forudsætning af bestyrelsens godkendelse vil ungdomsskolen: 
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1. Udarbejde målingsværktøj til vurdering af kvalitet og effekt i heltidsundervisningen 
samt udarbejde klare arbejdsgange relateret hertil med deadline ultimo 2013. 

2. Implementere effektmålingsværktøjet med igangsættelse af målinger fra skoleåret 
2014 

3. Arbejde med løbende justering af effektmålingsværktøjet.   
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2012.0-0. Møde 23.10.13.  Dagsordenens pkt. 11 
 
Ungdomsskolens årsberetning 2013 
 
Bestyrelsen orienteres om det planlagte redaktionelle indhold i ungdomsskolens årsbe-
retning 2013. 
 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Bestyrelsen har på møde den 21. marts 2011 udtrykt ønske om at modtage en forhånds-
orientering indholdet i ungdomsskolens årsberetning. I denne indstilling gives der derfor 
en orientering om det redaktionelle indhold med det forbehold, at enkelte elementer i 
det planlagte indhold kan ændre sig, når redaktionen påbegyndes til november. 
 
Ungdomsskolens årsberetning udkommer hvert år i januar, og den uddeles internt til 
medarbejderne på den årlige medarbejdertemadag. Ungdomsskolen har til huse på for-
skellige adresser, og ungdomsskolens medarbejdere arbejder hver dag med forskellige 
målgrupper.  
Årsberetningens forskellige artikler understøtter og bidrager hver især til en fælles for-
tælling om ungdomsskolen, der har rod i ungdomsskolens værdimæssige ståsted og 
ungdomsskolens mål og retning. Således skal årsberetningen på de indre linjer ses som 
en væsentlig identitetsmarkør, der skal understøtte en fælles organisationskultur  
og -identitet og bidrage til at skabe fælles mål og retning i opgaveløsningen. 
 
Eksternt fungerer årsberetningen ved sin udgivelse, og efterfølgende løbende gennem 
året, som et væsentligt dokument, der hurtigt giver et nemt og appetitligt overblik over 
ungdomsskolens faktuelle data som elevtal, budgetramme og ikke mindst resultater og 
opgaveløsning til ungeaktører med interesse i unge- og uddannelsesområdet samt besø-
gende og interesserede, der ikke kender ungdomsskolen indgående. 
 
 
LØSNING  

 
Det redaktionelle indhold planlægges således, at årsberetningen fortæller både generelle 
og utraditionelle historier fra året, der er gået i ungdomsskolen. Målet er, at forskellige 
hjørner af ungdomsskolens opgaveportefølje og variationen i opgaveløsningen, som det 
har udfoldet sig i 2013, vises frem.  

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

2013 til efterretning. 
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Artiklerne fremstår med andre ord som eksempler fra praksis på, hvordan ungdomssko-
len arbejder med de primære indsatsområder på ungeområdet, der er præciseret i kom-
munens ungestrategi 2013-15: 
1. Alle unge skal have en ungdomsuddannelse 
2. Unge skal have en uddannelse, der peger frem mod job 
3. Flere unge skal have et godt og aktivt fritidsliv.  
 
Endvidere præciserer ungdomsskolens formålsparagraf, at ”Ungdomsskolen 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” 
(ungdomsskoleloven §1), og det står som stammen i ungdomsskolens virke – og er så-
ledes også omdrejningspunktet for de artikler, der sammen danner den årlige beretning.   
 
I det nedenstående gives der et overblik over det redaktionelle indhold: 
 
 Alle unge skal have en ungdomsuddannelse 

Ungdomsskolen har i det forgangne år arbejdet med at etablere nye tiltag under un-
gepakken, som skal række hånden frem mod unge, for hvem det at tage en ung-
domsuddannelse ikke ligger lige for. Således vil en artikel fx fortælle om ungdoms-
skolens almenundervisning, som har etableret undervisning hvis formål er at styrke 
”måske-uddannelsesparates” muligheder for at bestå ungdomsuddannelsernes opta-
gelsesprøver.   
 

 Unge skal have en uddannelse, der peger frem mod job 
Uddannelse er et middel på vejen mod at blive selvforsørgende. Ungdomsskolen har 
i det forgangne år arbejdet intensivt med at få afdækket, hvorvidt ungdomsskolens 
uddannelsestilbud matcher elevgruppernes behov for uddannelse (jf. dagsordenens 
punkt 10). Det har affødt et omfattende arbejde med at tydeliggøre, hvilken effekt 
dagligdagens pædagogiske handlinger har i forhold til det endelige mål, at eleverne 
kan komme ind på og drage nytte af en ungdomsuddannelse. En artikel vil fortælle 
om effektmåling i ungdomsskolen, ligesom der vil være en mere farverig beretning 
fra London, hvorfra en ungdomsskolelærer modtog en mail fra en tidligere elev. For 
hvor går vores elever hen, når de går videre? Svaret er naturligvis ”Mange forskelli-
ge steder” – og denne elev tog en meget utraditionel vej, som årsberetningen vil for-
tælle om.  

 
 Flere unge skal have et godt og aktivt fritidsliv 

Gennem året har vi en række spektakulære events, som er kulminationen elevernes 
intensive arbejde i klasselokalerne året rundt. Årsberetningen vil tage temperaturen 
på nogle af almenundervisningens højdepunkter dette år. 

 
Årsberetningen indeholder udover disse større artikler en række små ”apropos”-historier 
fra året, der er gået. Ungdomsskolen har gennem årene haft god gavn af en let og til-
gængelig oversigt over nøgletal, hvorfor disse sidste år blev udvidet og inddelt i hen-
holdsvis nøgletal for almenundervisning, heltidsundervisning og organisation.  
Denne prioritering fastholdes i den kommende udgivelse. 
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Sammenhængskraft og samarbejde på unge-området 
Fagkontoret Ungdom i København har det sidste år med ungdomsskolen som part ar-
bejdet på at styrke sammenhængskraften og samarbejdet på unge-området. Ungdoms-
skolens kommunikationsmedarbejder har i den forbindelse haft projektleder-rollen i 
opgaven med at udarbejde en fælles kommunikationsstrategi. Ungdomsskolen har såle-
des spillet en aktiv rolle i at styrke den fælles kommunikationsindsats på området Ung-
dom, der i højere grad end tidligere arbejder sammen om at løfte unge i København. 
I forlængelse heraf ser ungdomsskolen det som en naturlig udvikling og ser et potentiale 
i, at der sker en fælles afrapportering for unge-området. Årsberetningen vil kunne indgå 
som et naturligt led i en sådan fælles afrapportering. 
 
Distribution 
Internt udleveres årsberetningen til ungdomsskolens medarbejdere på ungdomsskolens 
årlige medarbejdertemadag i slutningen af januar.  
Eksternt er målgruppen aktører inden for ungeområdet i København - fx BUF (bl.a. for-
valtning, distrikter, UU og udvalg), SOF, BIF, folkeskoler, produktionsskoler og andre 
samarbejdspartnere og aktører på ungeområdet - og på landsplan sendes årsberetningen 
til politiske beslutningstagere, ungdomsskoler og andre aktører på ungeområdet og 
samarbejdspartnere. 
 
Derudover udarbejdes der en iPaper-udgave af årsrapporten, der er krydret med små 
videoer, hvilket vil give et ekstra og mere levende perspektiv på artikler og billeder. 
 
 
ØKONOMI 
 
Omkostningerne i forbindelse med udarbejdelsen af årsberetningen forventes at være på 
samme niveau som i 2012, hvor omkostningerne til tryk var 17.001,60 kr. ekskl. kom-
munikationsmedarbejderens arbejdstid (4-5 dage). 
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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. 
 
Den 24. september 2013 fik ungdomsskolen nye elevrepræsentanter i bestyrelsen. Hinde 
Hadj Abderrahmane og Mathias Nielsen fra ungdomsskolens fritidsundervisning vil et 
år frem fungere som ungdomsskolens elevrepræsentanter. De to er begge en del af un-
gepanelet, et fritidstilbud, der er oprettet på baggrund af forslag de tidligere elevrepræ-
sentanter, og som afvikles i denne sæson. De to repræsentanter blev valgt ved afstem-
ning på ungepanelets første undervisningsgang, hvor otte elever stillede op til de to po-
ster.  
 
 
 
 

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

Torsdag den 26. september 2013 deltog seks unge fra ungdomsskolens ungepanel i 
Ungepolitikerdagen på Københavns Rådhus. Sammen med lokalpolitikere indgik de 
unge i workshops, hvor emnerne demokratiudvikling, skolepolitik, byudvikling og 
fritidsliv var til diskussion. Efterfølgende deltog alle eleverne samlet i en paneldebat 
i Borgerrepræsentationens sal, hvor de kunne stille spørgsmål og komme med for-
slag til fire lokalpolitikere – blandt andet Børne- og ungdomsborgmester Jesper 
Christensen. Snerydning, mere samfundsfag og flere grønne områder, var bare nogle 
af emnerne, og efter debatten blev dagen rundet af med fællesspisning.  

 
2. MED-struktur i ungdomsskolen 

De faglige organisationer og Børne- og Ungdomsforvaltningen underskrev i juni 
2013 en aftale om en MED-struktur i BUF, der indebærer af samarbejdssystemet og 
arbejdsmiljøorganisationen lægges sammen i en fælles struktur. MED-aftalen skal 
optimere arbejdsmiljøet og samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med det 
mål at skabe attraktive arbejdspladser og rum for faglig udvikling og samarbejde. 
Aftalen søsætter en ny struktur såvel som en ny kultur omkring samarbejdet. Ung-
domsskolen arbejder med at implementere begge dele hen over efteråret. 

 
3. Faglig dag og fællesspisning 

Sønderbro Skole på Amager var fyldt med 183 undervisere, ledere og administrati-
ve medarbejdere fra ungdomsskolen, da der blev afholdt faglig dag den 19. septem-
ber 2013. Her deltog undervisere fra almenundervisningen i afdelingsmøder, hvor 
imens heltidsunderviserne fik ny viden ved et oplæg om ADHD. Herefter blev alle 
samlet til et fælles foredrag om kreativitet ved Louise Byrge fra Aalborg Universi-
tet, og dagen sluttede herefter med fællesspisning og kollegial hygge. 

 
4. Effektmåling 2013 af Ungdomsskolens 8+9.klasse 

Ungdomsskolens 8+9.klasse er en del af kommunens Sikker By-program og indgår 
i en årlig effektmåling af indsatserne. I effektmålingen for skoleåret 2012/13 har 
skolen overordnet opnået en forbedring af procentsatsen indenfor samtlige måle-
punkter, mens det i mindre grad er lykkedes at opnå målene i de fastsatte succeskri-
terier. Det har betydet, at skolen har fået en placering i gul kategori i Center for 
Sikker Bys ”trafik-lys-kategorisering”. Man er fra centralt hold opmærksom på sko-

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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lens positive delresultater samt på at ungdomsskolen har iværksat en række tiltag 
for at forbedre resultaterne fremover, ligesom at ungdomsskolen opfordres til at ju-
stere de fastsatte succeskriterier.  

 
5. Ungdomsskolefilm på Buster-festival 

Ungdomsskolen deltog i hovedkonkurrencen ved årets danske filmfestival for børn 
og unge, Buster. Unge fra Ungdomsskolen i Hindegade og Ungdomsskolen Amager 
havde lavet filmene ”Broken Dream” og ”In Reality”, der er skabt i samarbejde 
med ungdomsskolens tidligere EU-volontør, græske Gabriel Tzafaka. Filmene 
modtog ingen priser i konkurrencen, men kan nu ses på ungdomsskolens Youtube-
kanal ”KKUngdomsskolen”. 

 
6. RAPKINGS#13 

RAPKINGS er Danmarks største rapkonkurrence for unge. Den 21. september 2013 
gik startskuddet til den sjette udgave af konkurrencen, der siden sin begyndelse i 
2009 har haft vokseværk. Ungdomsskolen er medarrangør af RAPKINGS, der i år 
afvikler indledende runder i Københavns Nordvest-kvarter, på Vesterbro, Østerbro, 
i Ishøj og Odense. Ved hver af de indledende runder vælger to professionelle dom-
mere og publikum, hvem der skal videre til den store finale i DGI-byen. I år bliver 
finalen afholdt den 23. november kl. 14-19, og det forventes, at mere end 500 pub-
likummer møder op. 

 
7. Internationalt arrangement på Amager 10. 

Ungdomsskolen Amager er i uge 42 vært for et europæisk ungdomstræf, hvor ele-
ver fra second chance–skoler i Portugal, Bulgarien, Tyskland, Sverige og Danmark 
mødes under temaet “Creativity, a Chance for Youth. I løbet af ugen skal de unge 
arbejde i fem kreative workshops inden for temaerne: dans, musik, teater, foto og 
performance. Med hjælp fra professionelle får de unge muligheder for at arbejde og 
udtrykke sig kreativt i en international sammenhæng. I alt 37 elever og lærere del-
tager i ungemødet.  

 
8. Aktiv 10.  

I samarbejde med boldklubben Fremad Valby har et nyt tiltag set dagens lys under 
Amager 10. klasse i dette skoleår. Den nye linje Aktiv 10. har 50 elever, som hver 
dag modtager undervisning i diverse idrætsaktiviteter og almene 10.klassefag i 
Fremad Valbys lokaler i Sydhavnen. Efter skoletid kan eleverne benytte klubbens 
faciliteter som fx svømmehal, fitness og kunstgræsbane. Undervisningen bliver va-
retaget af lærere fra Amager 10.klasse. 

 
9. Forventning om manglende hal-tid. 

Som følge af igangværende og kommende renoveringer/ombygninger af skolerne i 
Københavns Kommune kan ungdomsskolen få problemer med at skaffe tilstrække-
lig med tider i gymnastiksalene på de forskellige skoler. Dette kan medføre et fald i 
elevtallet i almenundervisningen, da de hold som benytter gymnastiksalene sædvan-
ligvis har et højt elevtal. 
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