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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2017.0-0. Møde 18.12.2017.  Dagsordenspunkt 1  

 

Tematisk punkt: Erfaringer fra Læringslokomotivet – turboforløb i samarbejde 

med folkeskoler 

 

Ungdomsskolebestyrelsen tiltrådte på mødet den 28. september 2016 forslag om, at 

ungdomsskolen kunne deltage i Læringslokomotivet, der er et nationalt projekt om 

udvikling af intensive læringsforløb i ungdomsskoleregi for ikke-uddannelsesparate 

unge i grundskolen.  

 

Oplæg v/ projektleder ved Læringslokomotivet i København, Jannie Orte, og pro-

gramleder for det nationale projekt, Hanne Kirk.  

 

Læringslokomotivet 

Læringslokomotivet er et toårigt samarbejde mellem Ungdomsskoleforeningen og 

Egmont Fonden om udvikling og gennemførelse af intensive læringsforløb for elever 

i udskolingen med faglige udfordringer. Målet med læringsforløbene er, at eleverne 

vurderes uddannelsesparate og opnår karakteren 02 eller højere ved deres 9. klasse-

prøve i dansk og matematik. Forløbene bliver gennemført over to år i ca. 20 ung-

domsskoler og afvikles enten som internat eller eksternat af enten 3 eller 4 ugers va-

righed. 

 

Læringslokomotivet i København 

Den seneste opgørelse for elever i 8. klasse i København viser, at over 1/3 af elever-

ne bliver vurderet foreløbigt ikke-uddannelsesparate. Der er derfor behov for at sætte 

ind med en øget indsats for at flest muligt kan blive uddannelsesparate, og ungdoms-

skolen har derfor med bestyrelsens godkendelse valgt at deltage i projekt Læringslo-

komotivet.  

 

Læringslokomotivet i København er et supplement til Københavnerakademiet, der 

retter sig mod drenge i 8. klasse og finder sted som internat. Læringslokomotivet er 

for både drenge og piger i 7. og 8. klasse og afholdes som eksternat af 3 ugers varig-

hed. I forlængelse af de 3 ugers forløb følger et efterforløb i samarbejde mellem den 

enkelte elev og elevens lærere i folkeskolen og Læringslokomotivet.  

 

Der gennemføres i projektet to runder med intensivt læringsforløb og efterforløb. 

Den første runde blev gennemført i september måned med deltagelse af 18 elever fra 

folkeskolerne i BUF-område Vesterbro, Valby og Kgs. Enghave.  

 

På mødet fortæller Jannie Orte og Hanne Kirk om de foreløbige erfaringer fra projek-

tet. 

 

Bilag 

Information om målgruppe, indhold og økonomi kan ses under punkt 9 i den vedlag-

te beslutningsprotokol fra mødet den 27.09.2017. 
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Beslutningsprotokol fra møde i ungdomsskolens bestyrelse 

onsdag den 27. september 2017 kl. 16.00-18.00. 
 

Mødedeltagere:   Jan Andreasen, Karina Vestergård Madsen, Bo Kjærulf 

Stefan Ingerslev, Jens Toft, Søren Brinch, Ditte Berg-

holdt Asmussen 

 

Afbud:        Henrik Svendsen 

  

Øvrige:   Frank Størup, Tue Wethje, Kim Brynaa og Kasper Jan-

næs  

 

Mødet blev afholdt i KKU-sekretariatets mødelokale, Fredericiagade 39, 3. 

sal, 1310, København K 

 

 

Dagsorden 

 
1. Tematisk punkt: Marginaliserede unges deltagelsesmuligheder i skole 

og klub. Oplæg v/ Tekla Canger, UCC om resultater af et forsknings-

projekt, som ungdomsskolen indgår i 

 

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet 25. maj 2017 

 

3. Ungdomsudvekslinger og lærerkonferencer i regi af den europæiske 

forening for Second Chance Schools (E2C) 

 

4. Status for arbejdet med en udviklingsplan for ungdomsskolen 

 

5. Orientering om opstart af nyt skoleår 

 

6. Orientering om årsrapporter fra heltidsundervisningen og 10. klasse 

 

7. Orientering om udviklingsprojekt i matematikundervisningen i heltids-

undervisningen og i 10. klasse  

 

8. Orientering om udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab, 

herunder status for implementering af de strategiske effektiviseringer  

 

9. Læringslokomotivet - turboforløb i samarbejde med folkeskoler 

 

10. Samarbejde om Københavns Kommunes ungeråd  

 

11. Meddelelser og orientering 

 

12. Evt. 
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1. Tematisk punkt: Marginaliserede unges deltagelsesmu-

ligheder i skole og klub 
 

Oplæg v. Tekla Canger, lektor, ph.d., professionshøjskolen UCC 

  

Forskningsprojekt om marginaliserede unges deltagelse i skole og klub 

Ungdomsskolens heltidsområde indgår i et større forskningsprojekt på UCC, 

som undersøger lærere og pædagogers arbejde med at forbedre marginalise-

rede unges deltagelsesmuligheder i skole og klub. Projektet har særligt fo-

kus på, hvordan de professionelle kan arbejde med at inddrage og styrke de 

unges sociale kapital.  

 

Undersøgelsesområdet er dels de unge, som af forskellige grunde befinder 

sig på grænsen af skole og uddannelse, eller som allerede er marginaliseret i 

forhold til skole og uddannelse, dels de professionelle socialpædagoger, 

lærere, UU-vejledere, socialrådgivere og gadeplansarbejdere, der arbejder 

med unge. Projektet arbejder med spørgsmålene: Hvad er det for nogle un-

ge, der er tale om? Hvilke problemer og udfordringer står de overfor, og 

hvilke ressourcer trækker de på? Og hvilke handlemuligheder har de profes-

sionelle for at arbejde konstruktivt og fremadrettet med disse unges sociale 

kapital? 

 

Delprojekt om de unges egne fortællinger 

Ungdomsskolen indgår i den del af forskningsprojektet, der undersøger  

unges egne fortællinger om og refleksioner over ressourcer og udfordringer 

forbundet med skole og institution. Intentionen med denne del er at få en 

forståelse af, hvilke processer og dynamikker, de unge selv oplever som 

afgørende for deres situation og muligheder for deltagelse.  

 

I den forbindelse har projektleder Tekla Canger, UCC, foretaget en række 

interviews med elever på Nye Veje, Byhøjskolen og Ungdomsskolens 8+9. 

klasse.  

 

Under punktet vil Tekla Canger fortælle om projektet og dets foreløbige 

undersøgelsesresultater, herunder hvilken rolle de forskellige heltidsafdelin-

ger, ifølge de unge, spiller i deres oplevelser af deltagelsesmuligheder. Hun 

vil endvidere præsentere nogle overvejelser over transferværdien af skoletil-

bud, der som ungdomsskolens heltidstilbud, ligger ud over eller ved siden af 

folkeskolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ucc.dk/forskning/forskningsprogrammer/paedagogik/unges-fortaellinger-om-social-kapital
https://ucc.dk/forskning/forskningsprogrammer/paedagogik/unges-fortaellinger-om-social-kapital
https://ucc.dk/forskning/forskningsprogrammer/paedagogik/unges-fortaellinger-om-social-kapital
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2. Godkendelse af beslutningsprotokol for møde i 

ungdomsskolens bestyrelse onsdag den 15. maj 2017 kl. 

16.00-18.00. 
 

INDSTILLING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender beslutningsprotokollen fra mødet den 15. 

maj 2017. 

 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

 

3. Ungdomsudvekslinger og lærerkonferencer i regi af den 

europæiske forening for Second Chance Schools (E2C) 
 

Ungdomsskolen orienterer om den løbende deltagelse i ungdomsudveks-

linger, lærerkonferencer og andre internationale aktiviteter. 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

Ungdomsskolen skal bidrage til at give unge både stærke faglige kompe-

tencer og et globalt udsyn gennem styrkelse af deres interkulturelle kom-

petencer. Viden om andre lande, sprogfærdigheder og international kultur- 

og samfundsforståelse er væsentlige forudsætninger for at deltage i et sam-

fund præget af globalisering. 

 

Som en dimension i dette arbejde deltager ungdomsskolen løbende i inter-

nationale projekter, udvekslinger og netværk, som giver værdifulde mulig-

heder for læring og udvikling, både for elever, medarbejdere og organisa-

tionen. Centralt i ungdomsskolens internationale arbejde står deltagelsen i 

aktiviteter gennem netværket E2C - European Association of Cities, Insti-

tutions and Second Chance Schools.  

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
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LØSNING 

Deltagelse i elevudvekslinger, lærerkonferencer og udviklingsprojekter på 

tværs af Europa er en værdifuld dimension i ungdomsskolens arbejde med 

at bidrage til at udvikle de unges interkulturelle kompetencer. Gennem 

mødet med unge fra forskellige regioner og lande om fælles interkulturelle 

læreprocesser skabes mulighed for læring i forhold til bevidsthed om andre 

kulturer og egen identitet. Udvekslingerne giver muligheder for dannelse 

gennem oplevelser af mestring i forhold til at kunne begå sig på et andet 

sprog, at kunne indgå i relationer på tværs af landegrænser og i det hele 

taget at kunne begå sig i en uvant kontekst. 

 

På en central plads i dette arbejde står deltagelse i elevudvekslinger, lærer-

konferencer og projekter gennem ungdomsskolens medlemskab af netvær-

ket E2C. 

 

E2C er et europæisk netværkssamarbejde mellem byer og regioner, skoler 

og institutioner, som arbejder i det samme uddannelsesmæssige felt som 

ungdomsskoler, produktionsskoler og erhvervsgrunduddannelsen. Det er et 

netværk for udveksling, videndeling og udvikling for byer, skoler og insti-

tutioner, som på mange både ens og forskellige måder arbejder med at 

skabe nye muligheder for udsatte unge. Fokus er på at give marginalisere-

de unge en ny chance for at få en uddannelse og finde fodfæste på ar-

bejdsmarkedet. Netværket har eksisteret siden 1999 og Københavns 

Kommune, ungdomsskolen og EGU København har været medlemmer 

siden 2002. Københavns Kommune har gennem mange år været en del af 

netværkets bestyrelse og har siden 2006 varetaget kassererposten. 

 

Netværkets store styrke er netværket og samarbejdet mellem aktørerne om 

de tilbagevendende ungekonferencer samt videndeling og udveksling af 

best practises på tværs af skolerne gennem lærerkonferencer og udvik-

lingsprojekter. En anden og mindre fremtrædende dimension er at E2C 

som organisation vedvarende søgt at italesætte den uddannelsesmæssige 

restgruppes interesser i forhold til EU-systemet og at fastholde et europæ-

isk fokus på at udvikle initiativer over for unge, der er faldet igennem ud-

dannelsessystemerne.  

 

Ungdomsudvekslinger og lærerkonferencer 

På skift er netværkets medlemmer vært for en konference for unge i alde-

ren mellem 16 og 24 år fra foreningens byer, skoler og organisationer. 

Tidsramme og deltagerantal varierer, oftest er varigheden på mellem 3 og 

5 dage og deltagerantal er på mellem 70 og 120 unge fra en række europæ-

iske lande.  

 

Det overordnede formål med konferencerne er at bringe unge sammen fra 

forskellige regioner og lande om fælles interkulturelle læreprocesser og 

gøre dem mere bevidste om andre kulturer, give dem ny perspektiver på 

identitet og skabe venskaber på tværs af landegrænser. For en del af delta-

gerne er dette noget, de ikke ellers har haft eller vil have adgang til at op-

leve på anden vis. 
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De gennemgående temaer på konferencerne er demokratiske værdier og 

processer, interkulturel forståelse, ungdomskultur og medborgerskab og 

andre centrale europæiske temaer.  De udfoldes på forskellig vis, ofte gen-

nem et praktisk indhold, som for eksempel kan være kreativ udfoldelse, 

idræt, kommunikation og besøg med fokus på historie eller kultur.  

 

Herudover afholder netværket også jævnligt lærerkonferencer, som oftest 

afvikles sideløbende med ungekonferencen. Lærerkonferencerne har fokus 

på læring, videndeling og udveksling af best practises med henblik på 

kompetenceudvikling på tværs af skolerne. Det kan fx om brug af særlige 

undervisningsmetoder eller om temaer som fx resiliens eller kreativitet.  

Ungdomsskolen har over årene deltaget i en lang række af både ungekon-

ferencer og lærerkonferencer. Ungdomsskolen har også været vært for 

begge dele, senest i 2012. Her afholdt ungdomsskolen i samarbejde med 

EGU og second chance-skolen i Malmö en ungekonference om temaet 

fællesskab med deltagelse af 120 unge fra 7 lande og en sideløbende læ-

rerkonference med 30 deltagere om temaet resiliens.  

 

Aktuelt har otte elever og tre lærere fra Ungdomsskolens 8+9. klasse netop 

deltaget i ungekonference og lærerkonference i Sopot i Polen fra 19. -21. 

september. Temaerne på ungekonferencen var bl.a. interkulturel forståelse 

og respekt, og aktiviteterne var bl.a. workshops med sport og kreative em-

ner samt et fælles besøg på Solidaritets-museet i Gdansk. På lærerkonfe-

rencen blev der arbejdet kreativ undervisning og læring. I forlængelse af 

konferencerne blev der afholdt bestyrelsesmøde og generalforsamling, 

hvor Kim Brynaa og Tue Wethje repræsenterede ungdomsskolen. 

 

Øvrige aktiviteter 

Ud over de tilbagevendende unge- og lærerkonferencer udgør E2C-

netværket afsættet for en lang række udviklings- eller udvekslingsprojek-

ter.  Det gælder både fx tilbagevendende mobilitetsprojekter mellem to 

eller flere skoler eller fx udviklingsprojekter om specifikke emner. Et ek-

sempel på det sidstnævnte er SMART-projektet, hvor ungdomsskolen ini-

tierede et tvær-europæisk udviklingsprojekt med afsæt i ungdomsskolens 

erfaringer med effektmåling af elevernes sociale og personlige kompeten-

cer. Projektet var et toårigt Erasmus+ projekt med en samlet bevilling på 

knap 2 mio. kr. 

 

Aktuelt er ungdomsskolen inviteret til at deltage i et projekt med fokus på 

videreudvikling af et simulationsspil, der handler om at udvikle strategier 

og redskaber til at forhindre mobning af udsatte og sårbare unge, herunder 

flygtninge/indvandrere, unge med nedsat funktionsevne, unge med færre 

muligheder m.v. Formålet med projektet er at udvide anvendelsen af spillet 

til at dække hele spektret af målgrupper i de europæiske second chance 

skoler og at skabe mulighed for europæisk læring og lokal merværdi. 

 

Herudover deltager ungdomsskolen pt. i Erasmus+-projektet Net-neets, 

som sætter fokus på at skabe praktikmuligheder i udlandet for udsatte unge 

og i et NordPlus projekt med fokus på best practise, bl.a. i forhold til at 

lære elever om normer og værdier i samfund og arbejdsliv. 
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VIDERE PROCES 

Bestyrelsen vil fremover modtage en årlig orientering om ungdomsskolens 

deltagelse i internationale aktiviteter. 

 

 

4. Status for arbejdet med en udviklingsplan for ungdoms-

skolen  
 

I denne indstilling orienterer ungdomsskolen om det igangværende arbejde 

om en udviklingsplan for ungdomsskolen frem mod 2020.  

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

 

PROBLEMSTILLING 
På bestyrelsesmødet den 15. marts 2017 orienterede ungdomsskolen om 

arbejdet med en udviklingsplan. Udviklingsplanen skal udstikke kursen for 

ungdomsskolens udvikling frem mod 2020 på tværs af alle områder og 

forventes færdig i løbet af vinteren 2017-18. Denne proces involverer både 

medarbejdere, ledelse, interessenter og brugere.  

 

 

LØSNING 

Startskuddet til arbejdet lød lørdag den 28. januar 2017 ved den årlige 

medarbejdertemadag, hvor medarbejderne med hjælp fra Dogmekompag-

niet fik lejlighed til at give deres bidrag til en forståelse af ungdomsskolens 

identitet anno 2017 med udgangspunkt i deres daglige erfaringer og fag-

lighed.   

 

Dogmekompagniet har efterfølgende gennemført en række fokusgruppein-

terviews, som blandt andet danner grundlag for en analyse, der kortlægger 

ungdomsskolens position blandt medarbejdere, brugere og interessenter. 

Disse interviews er blevet suppleret med telefoninterviews. Interviewene 

danner grundlag for den fælles fortælling, der tegner sig, blandt andet på 

baggrund af udsagn som:   

 

”Ungdomsskolen giver mig lov, lyst og mod til at være mig selv” 

”Ungdomsskolen giver lyst til at lære livet” 

”At være anderledes er ikke unormalt” 

”I ungdomsskolen er der mange veje til målet, mit mål!” 

”Ungdomsskolen gør vanskeligheder til muligheder” 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.   
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Derudover har Dogmekompagniet gennemført en ledelsesworkshop for 

lederne i ungdomsskolen, hvor formålet var at finde frem til en fælles am-

bition og pejlemærker for succes, som binder ungdomsskolens tre afdelin-

ger sammen på tværs. Dogmekompagniet har den 18. september 2017 

gennemført en strategisk workshop med ungdomsskolens ledelse, hvor 

formålet var at beslutte, hvilke strategiske pejlemærker og handlepunkter, 

der skal udgøre grundlaget for udviklingsplanen. Med andre ord, hvordan 

ungdomsskolen bringer fortællingen videre fra hensigt til handling.  

 

Resultaterne af det foreløbige arbejde danner grundlag for temadagen den 

23. september 2017, hvor alle ungdomsskolens medarbejdere samles end-

nu engang. Her samler ungdomsskolen op på de foreløbige resultater og 

arbejder videre med at formulere mål, handlinger og effekter, så udvik-

lingsplanen kvalificeres på bedst mulig vis blandt medarbejderne.   

 

Dogmekompagniet bearbejder løbende det indsamlede materiale. På bag-

grund af strategiworkshoppen den 18. september 2017 udarbejdes elemen-

ter til en udviklingsplan. Dette vil efterfølgende blive bearbejdet og kvali-

tetssikret af medarbejderne. 

 

 

VIDERE PROCES  

Ungdomsskolen forventer at kunne fremlægge et en færdig udviklingsplan 

for bestyrelsen på mødet i december måned. Herefter vil ungdomsskolen 

forankre kernefortælling og udviklingsplan i organisationen via en række 

workshops og team-coaching sessioner med medarbejderne. Formålet er at 

skabe grundlaget for operationalisering samt at sikre ejerskab og engage-

ment blandt medarbejderne.      

 

 

5. Orientering om opstarten af nyt skoleår 
 

Ungdomsskolen tog i august måned fat på et nyt skoleår. I denne indstil-

ling orienterer ungdomsskolen kort om elevtal, flytninger og andre forhold 

af relevans. 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

Ungdomsskolen orienterer kort om elevtal, flytninger og andre forhold af 

relevans. Områdelederne vil på mødet uddybe oplysningerne. 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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LØSNING 

 

Almenområdet 

 15. august åbnede ungdomsskolen op for tilmeldingerne til de cirka 

450 hold, der bliver udbudt i det nye skoleår. 2 uger efter åbning for 

tilmelding var der knap omkring 4.000 holdtilmeldinger. Det tilsvaren-

de tal i 2016 var 3.800.  

 

 Området har i år en øget indsats i forhold til hold indenfor området 

”Tech og entreprenørskab”. Disse hold dækker blandt andet over pro-

grammering, robotbygning og 3D modellering. Holdene blev fyldt op 

indenfor det første døgn efter åbningen til tilmelding, og ungdomssko-

len har allerede nu oprettet dobbelt så mange hold som planlagt inden-

for kategorien.  

 

 Samtidig med åbning for holdtilmeldinger gik en ny hjemmeside for 

præsentation af holdene i luften. Målet med opdateringen er forbedret 

søgefunktion og et pænere og mere tidssvarende layout.  

 

 Der er aktuelt indgået aftaler om åben skole-samarbejder med folke-

skoler: 
 Valgfag: 42 

 Understøttende undervisning: 8 hold 

 Faglig fordybelse/lektiehjælp: 6 hold.  

 Sproghold (tysk og fransk): 4 

        

Antallet af hold svarer til antallet af hold på samme tid sidste år. 

 

10. klasse 

 Grundet renovering og udbygning af Peder Lykke skolen skal ung-

domsskolens 10. klassetilbud på Peder Lykke Skolen gen huses i andre 

lokaler pr. januar 2018. Ungdomsskolen har peget på, at en ombygning 

i Jemtelandsgade, hvor den resterende del af Amager 10 holder til, vil 

kunne være en permanent og god løsning. Ledelse og Trio har i samar-

bejde med BUF set på mulige løsninger, og ungdomsskolen afventer i 

øjeblikket en godkendelse fra BUF af økonomi og proces for flytnin-

gen af 10. klassetilbuddet på Peder Lykke Skolen.  

 

 På tælledagen den 5.september 2017 var der indskrevet 333 elever i 10. 

klasse i ungdomsskolen og 384 i 10. klasse på EUD-skolerne, i alt 717 

elever. 

 

 De tilsvarende tal 5.september 2016 var 368 i ungdomsskolen og 379
1
 

på EUD-skolerne, i alt 747 elever. 

 

                                                 
1  Den 2. februar 2017 på EUD-skolernes anden tælledag pr. skoleår, var der 

indskrevet 339 elever i 10. klasse på EUD-skolerne. 
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 Eleverne i 10. klasse i ungdomsskolen fordeler sig på denne måde på 

de tre afdelinger: 

 

Afdeling Elevtal 5.9. Kapacitet 

Amager 10. 111 125 

Ø10 115 125 

10. vest  107 125 

I alt 333 375 

 

 

 I 10. klasse på EUD-skolerne ser fordelingen sådan ud: 

 

Skole Elevtal 5.9. Kapacitet 

NEXT 153 220 

SOPU 57 65 

TEC  73 154 

HRS 102 125 

I alt 384 564 

 

 

Heltidsundervisning  

 Byhøjskolen 

De to klasser Basisklassen og Uddannelse og Job med hhv. 16 og 8 

elever omlægges til 3 mindre basisklasser med 8-9 elever i hver. Den 

ene basisklasse er forbeholdt unge med Aspergers syndrom. Der er 

indgået samarbejde med UU om Aspergerklassen. Samarbejdet om-

handler selvudviklingskurser samt individuelle samtaler v/ konsulent 

Lars Thomsen med henblik på at kvalificere de unge til ungdomsud-

dannelser, primært de særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser for un-

ge med autisme inden for det gymnasiale område. 

 10. Turbo ændres i efterårssemestret til en forberedelsesklasse med 12 

elever. Indhold er modulundervisning i dansk, matematik og engelsk 

samt personlig udvikling, digital dannelse og uddannelse og job. Der 

føres ikke til eksamen til jul, men eleverne vil enten være forberedt til 

at gå til optagelsesprøver på ungdomsuddannelser eller fortsætte i for-

årssemesterets 10. Turboklasse.  

 

 Nye Veje 

Nye Veje er sammen med fritidsundervisningen tilbage i bygningen på 

Gammel Kalkbrænderivej.  Afdelingen har været genhuset på Bispe-

bjerg skole i forbindelse med metrobyggeriet i Krauseparken. 

 

 I afdelingerne med heltidsundervisning er der pt. indskrevet 281 ele-

ver. Som altid er der på denne tid af året ikke fyldt op, da eleverne 

skrives ind løbende og en del kommer efter de har påbegyndt og af-

brudt andre uddannelsesforløb.  

 

 Eleverne er fordelt på denne måde: 
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Afdeling Elevtal 6.9.2017 Kapacitet 

Byhøjskolen 66 70 efterår/ 80 forår 

Dagkursus 34 48 

Nye Veje 33 46 

Ungdomsskolen i Hindegade 104 132  

Ungdomsskolens 8+9.kl. 39           Op til 78 

10. Puls 5  16 

I alt 281  390/400 

 

 

Tabellerne nedenfor viser data for elever i heltidsundervisningen i 2016-17 

og 2017-18: 

 

Elevdata fra Byhøjskolen, Dagkursus, 10. Puls, 8+9. klassen og 
Nye Veje (181 elever i skoleåret 2017-18) 

2016-
17 

2017-
18 

Andel elever, der har en kontaktperson  22 % 35 % 

Andel elever, der er udeboende i institutionel sammenhæng 4 % 7 % 

Andelen af elever, der har en diagnose 31 % 45 % 

Andelen af elever, der er ordblinde 5 % 9 % 

Andelen af elever, der har indlæringsmæssige vanskeligheder 19 % 10 % 

Andel elever, der kommer fra en specialskole, et specialtilbud 
eller enkeltmandsundervisning 

- 30 % 

Andel elever, der har modtaget specialundervisning 42 % 41 % 

Andel elever, der har haft minimum 3 skoleskift i løbet af grund-
skolen  

25 % 40 % 

Andel elever, der har haft perioder uden reel skolegang 
(gennemsnitligt antal måneder uden reel skolegang) 

40 % 
9 mdr. 

51 % 
8 mdr. 

Andel elever med et kendt forbrug af rusmidler 10 % 10 % 

Andel elever, hvor der er kendskab til begået kriminalitet 13 % 11 % 

Andel elever uden FP9 eller FP10 i dansk 51 % 35 % 

Andel elever uden FP9 eller FP10 i matematik 52 % 35 % 
 

 

Elevdata fra Ungdomsskolen i Hindegade                                                     2016-
17 

2017-
18 

Andel elever, der har en kontaktperson  13 % 20 % 

Andel elever, der er udeboende i institutionel sammenhæng 0 % 9 % 

Elevernes ankomst til Danmark 

 Familiesammenføring 

 Som Flygtning 

 Som EU/EUS borger 

 Andet (herunder nu kategori ”Eleven er født og bosat i 
DK”) 

 
64 % 
13 % 
16 % 

6,7 % 

 
54 % 
17 % 
20 % 

8 % 

Andelen af elever, der ikke tidligere har modtaget undervisning i 
DK 

33 %  35 % 

Andel elever, der kun delvist eller slet ikke kan læse og skrive på 
modersmålet/nationalsproget 

10 % 7 % 
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Andel elever, der ikke kan læse og skrive det latinske alfabet 4 % 3 % 

Andel elever, der har haft perioder uden reel skolegang 
(gennemsnitligt antal måneder uden reel skolegang) 

42 % 
17 mdr. 

45 % 
13 mdr. 

 

Data baserer sig på vejledernes indmeldelsessamtaler med elever, forældre, 

kontaktperson mv. og de oplysninger de selv har givet.  Der er ikke ind-

hentet data fra eksterne parter. Elevdata fra Ungdomsskolen i Hindegade 

er ikke med i denne opgørelse, men data fra denne afdeling vil være til-

gængelig ved første Lis-rapport i oktober måned. 

 

 

6. Orientering om årsrapporter for heltidsundervisningen 

og 10. klasse 
 

Ungdomsskolen orienterer om formål og indhold i årsrapporter for de en-

kelte afdelinger i heltidsundervisningen og 10. klasse. 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

Med målet om at skabe størst mulige viden om resultater og effekter af 

ungdomsskolens indsats, udarbejder ungdomsskolen årsrapporter for de 

enkelte afdelinger i heltidsundervisningen og 10. klasse. Årsrapporterne 

rummer dels af resultatdata som fx oplysninger om fremmøde, karakterer, 

uddannelsesparathedsvurdering og udslusning til videre udannelse, dels 

informationer fra ungdomsskolens effektmålingssystem, som bruges i hel-

tidsundervisningen. 

 

Ungdomsskolen udarbejder rapporterne i slutningen af skoleåret, så data 

kan anvendes i forbindelse med planlægning og opstart af det nye skoleår.  

 

 

LØSNING 

Årsrapporterne er kortfattede rapporter med elev- og resultatdata for det 

forgangne år på afdelingsniveau. De samler data fra forskellige interne og 

eksterne kilder og udgør et konkret og faktabaseret grundlag for afdelin-

gernes fortsatte arbejde med pædagogisk udvikling af tilbuddene og øget 

mulighed for tilpasning til behovene i målgruppen fremadrettet. Ligeledes 

kan de give eksterne parter indblik i elevtrivsel og resultater i ungdoms-

skolens afdelinger på 10. klasse- og heltidsområdet. 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Et primært mål med rapporterne er at skabe overblik. Ungdomsskolen ind-

samler og modtager løbende data indenfor en række områder og mængden 

af datakilder vokser. Det udgør af og til et problem i forhold til at få arbej-

det med informationerne på samlet og systematisk vis. Derfor er antallet af 

informationer i ungdomsskolens årsrapporter af et begrænset omfang. De 

indeholder de vigtigste datakilder, som samlet giver viden om elevgrup-

pen, deres trivsel og resultater.  

 

Ungdomsskolen udarbejder rapporterne i slutningen af skoleåret, så data 

kan anvendes i forbindelse med planlægning og opstart af det nye skoleår. 

Herudover udarbejdes statusrapporter i løbet af året. 

 

Indhold 

Årsrapporter for alle afdelinger indeholder følgende data: 

 

 Fremmødeprocent: Samlet gennemsnitlig fremmødeprocent 

 

 Elevtrivsel: Besvarelser af 5 spørgsmål fra Børne- og Ungdomsforvalt-

ningens elevtrivselsmåling, der gennemføres i april måned
2
. De ud-

valgte spørgsmål er de samme som indgår i kvalitetsrapporterne 

 

 Prøvekarakterer: Gennemsnit samt andelen af elever med karakteren 

02 eller derover 

 

 Uddannelsesparathedsvurdering: Andel der er vurderet uddannelsespa-

rat til hhv. erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser 

 

I rapporterne fra heltidsområdet indgår desuden 

 

 Elevdata: Elevdata om en række forhold, indsamlet ved indmeldelses-

samtaler 

 

 Effektmåling: En række data fra effektmåling vedr. udviklingen af ele-

vernes sociale og personlige kompetencer 

 

Herudover er der enkelte variationer afdelingerne i mellem. Eksempelvis 

er der ikke karakterer i årsrapporten for Nye Veje, da denne afdeling ikke 

er prøveafholdende 

 

I rapporterne fra 10. klasseområdet indgår desuden 

 Elevflow: Data om indmeldelser og udmeldelser i løbet af skoleåret 

 

Brug af årsrapporter 

Årsrapporterne skal indgå som informationskilde i udviklingsarbejde, der 

allerede finder sted på afdelingsniveau, og supplere den viden, som lærere 

og ledere allerede har opnået igennem året. Årsrapporterne skal anvendes 

som afsæt for diskussioner af både indsatser, indretning og organisering af 

tilbuddene. Ligeledes skal de anvendes i den fortsatte dialog med ung-

domsskolens ledelse om målgrupper, resultater og udviklingsmuligheder. 

                                                 
2 10. Puls indgår ikke i dette års trivselsundersøgelse pga. en teknisk fej. 
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Ungdomsskolen vil også anvende rapporterne til information om der er 

udfordringer, der går igen på tværs af afdelingerne, og som man med for-

del kan arbejde med tværgående.  

 

Arbejdet med årsrapporterne supplerer det opfølgningsarbejde, der allerede 

gøres i forlængelse af modtagelsen af trivselsrapporter, kvalitetsrapporter 

og lign. Det gælder eksempelvis opfølgning på data vedrørende mobning 

fra trivselsrapporten, som bestyrelsen behandlede på mødet d.15.5. 2017. 

Det igangværende arbejde mod mobning suppleres af udarbejdelse af en 

tværgående strategi og arbejde i ungdomsskolen i forlængelse af, at der pr. 

1. august er trådt lovændringer i kraft på området omkring undervisnings-

miljø og mobning. 

 

Et andet eksempel på tværgående opfølgning er, at heltids- og 10. klasse-

området har besluttet at igangsætte et udviklingsprojekt vedrørende mate-

matikundervisningen i en tværgående udviklingsgruppe. Dette sker bl.a. på 

baggrund af dette års karaktergennemsnit i matematik, som i nogle afde-

linger ligger meget lavt. Udviklingsprojektet beskrives under dagsordnens 

punkt 7. 

 

 

VIDERE PROCES 

Bestyrelsen modtager hvert år årsrapporterne til orientering på mødet i 

efteråret. Store dele af indholdet i de foreliggende årsrapporter vil indgå i 

Børne- og Ungdomsforvaltningens kvalitetsrapport for heltidsundervisnin-

gen og 10. klasse i ungdomsskolen. 

 

 

7.  Orientering om udviklingsprojekt i matematikundervis-

ningen i heltidsundervisningen og i 10. klasse  
 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

Ungdomsskolens heltidsundervisning og 10. klasse ser et behov for at ud-

vikle den matematikundervisning, som afdelingerne tilbyder eleverne. 

Elevgruppens niveau er lavt ved skolestart, og spredningen i niveauet i 

klasserne er meget stor. Som konsekvens heraf er der er mange elever, der 

ikke får tilstrækkeligt ud af undervisningen, og karaktergennemsnittet ved 

de afsluttende prøver er lavt i flere afdelinger.  

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Det er derfor nødvendigt at iværksætte en udviklingsindsats for at ung-

domsskolen i højere grad kan imødekomme elevernes behov. 

 

 

LØSNING 

Der er behov for at udvikle matematikundervisningen i ungdomsskolens 

heltidsundervisning og i 10. klasse. Elevgruppens niveau ved skolestart er 

generelt lavt og mange lærere observerer, at det er dalende, blandt andet 

mangler mange elever helt basal viden, og mange har problemer med fag-

lig læsning. Dertil kommer, at spredningen i niveauet i klasserne er meget 

stor. En konsekvens er, at mange elever, dygtige såvel som mindre dygtige 

ikke får tilstrækkeligt ud af undervisningen. For de dygtige kan det betyde, 

at de ikke bliver udfordret tilstrækkeligt og får mulighed for at præstere på 

det niveau de reelt set ville kunne. For nogle af de mindre dygtige elever er 

det konsekvensen, at de får en karakter under 02 og dermed har ikke får 

mulighed for direkte at fortsætte i en ungdomsuddannelse efter ungdoms-

skolen. I flere afdelinger ligger karaktergennemsnittet lavt ved de afslut-

tende prøver. 

 

Ungdomsskolen har derfor besluttet at igangsætte et udviklingsprojekt i en 

arbejdsgruppe på tværs af afdelingerne i heltidsundervisningen og i 10. 

klasse. Gruppen kan ses som en slags tværgående fagteam eller udvik-

lingscirkel indenfor matematikundervisningen. 

 

Ovenstående ligger i tråd med Børne- og Ungdomsforvaltningens igang-

værende tiltag Sammen om matematik. Her har man, bl.a. med afsæt i, at 

de københavnske elevers prøveresultater i matematik de senere år har lig-

get under landsgennemsnittet, stillet spørgsmålet: Hvad skal der til, for at 

alle børn og unge bliver så dygtige til matematik, som de kan? Svaret er en 

satsning, som bl.a. inkluderer en indsats for at alle elever udvikler deres 

matematiske faglighed. Herudover en indsats med fokus på at alle, der 

underviser i matematik, samarbejder i matematikdidaktiske praksisfælles-

skaber med fokus på børn og unges læring. Især sidstnævnte mål hænger 

rigtigt godt sammen med ungdomsskolens tiltag, og det er intentionen, at 

ungdomsskolens udviklingstiltag skal kædes sammen med dette. 

Ungdomsskolens udviklingsgruppe i matematik 

 

Formål og opgaver 

Udviklingsgruppen skal dele, udvikle og indhente viden indenfor matema-

tikundervisningen med målet om at ungdomsskolen i højere grad kan imø-

dekomme elevernes behov.  

 

Konkret skal deltagerne blandt andet skulle 

 identificere vigtige indsatsområder  

 udveksle viden og best practise på tværs  

 inddrage ekstern viden/oplæg  

 afprøve og/eller udvikle metoder eller værktøjer 

 i videst muligt omfang at samle op på elevernes udbytte undervejs, 

fx gennem elektroniske surveys, interviews mv. 

 



 

 

Side 15 af 24 
 

Rammer, roller og arbejdsform 

Udviklingsprojektet løber fra august til april 2017-18 og alle matematiklæ-

rere i heltidsundervisningen og 10. klasse indgår, i alt 26 medarbejdere. 

Projektet ledes af to projektledere: En lærer heltidsundervisningen og en 

lærer fra 10. klasseområdet. Projektlederne skal facilitere og koordinere 

arbejdet samt sikre fremdrift.  De referer til styregruppen, som består af 

områdelederne Frank Størup og Gunver Moll Biering 

 

Arbejdsformen henter inspiration fra cirkelprojektet, hvor målet var kom-

petenceudvikling med afsæt i de udfordringer, som lærerne oplever i deres 

undervisning. Formen skaber rum for udvikling og sparring sammen med 

kolleger og andre fagpersoner.  

 

 

ØKONOMI 

Der er afsat i alt 200.000 kr. til udviklingsprojektet.  

 

 

VIDERE PROCES 

Projektet løber fra august 2017 til april 2018. 

 

 

8. Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab 
I denne indstilling redegør ungdomsskolen for udviklingen i budget og 

regnskab 2017.  
 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

Bestyrelsen tiltrådte på mødet den 15. marts 2017 forslag til fordeling af 

ungdomsskolens samlede budgetramme på 88.247.409 kr., inklusive over-

førte midler fra 2016 på 1.181.922 kr. Følgende faktorer har haft særlig 

indflydelse på udviklingen i ungdomsskolens budget:  

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om udviklingen i ungdomsskolens 

budget og regnskab 2017 til efterretning, og 

 

2. at bestyrelsen tager orienteringen om status for implementeringen af 

de strategiske effektiviseringer til efterretning. 
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 budgetrammen er tilført midler til flygtninge og asylansøgere (Ung-

domsskolen i Hindegade) på 268.337 kr.  

 

 ungdomsskolens budgetramme er blevet nedskrevet med pris- og løn-

fremskrivning på 141.819 kr. 

 

 forskellige justeringer på rammen på i alt 476.124 kr. 

 

Den aktuelle budgetramme er således 88.850.051 kr. 

 

LØSNING 

Udvikling i regnskab 2017 

Ungdomsskolens sekretariat følger løbende ungdomsskolens budget og 

udvikling i de decentrale konti ved hjælp af udtræk fra KØR-

regnskabssystemet, Kvantum og OPUS-lønsystemet. Dette sker for at sikre 

en balance i den samlede ramme ved regnskabsårets afslutning. Ungdoms-

skolens regnskab monitoreres desuden af forvaltningens Administrativt 

Ressourcecenter, som modtager kvartalsvise regnskabsprognoser fra ung-

domsskolen.  

 

BUF er overgået til økonomisystemet Kvantum pr. 1. september 2017, og 

det giver ungdomsskolen lidt udfordringer, da medarbejderne skal blive 

fortrolige med det nye system. Men det virker som om Kvantum giver 

nogle gode muligheder – især i 2018, hvor budgetdelen bliver taget i brug. 

Når budgetdelen i Kvantum tages i brug bliver det muligt at få budgettet 

på de enkelte afdelinger i ungdomsskolen ind i systemet, og derved kan de 

enkelte ledere få et bedre overblik i Kvantum over både forbrug og budget. 

 

Pr. 15. august 2017 er der et samlet forbrug i almenundervisningen på ca. 

66 pct. af budgetterne, hvilket er på niveau på samme tid sidste år. Hel-

tidsundervisningen har et samlet forbrug af budgetterne på ca. 60 pct., 

hvilket svarer til niveauet fra 2016. Det samlede forbrug på 10. klasse er 

på ca. 61 pct., hvilket svarer til forventningen til årsforbruget.  

 

Forbruget på ungdomsskolens ramme er i denne indstilling opgjort en må-

ned tidligere end normalt. Baggrunden for dette er at ungdomsskolens 

medarbejdere pt. er i gang med uddannelse og certificering i Kvantum-

Regnskab og endnu ikke har fået adgang til regnskabstal i Kvantum. End-

videre er det også blevet besluttet af forvaltningen af 3. prognose sker på 

baggrund af forbruget i KØR (Københavns Kommunes tidligere økonomi-

system). 

 

Følgende elementer vil få indflydelse på udviklingen i regnskabet for 

2017: 

 

 ungdomsskolens budget til 10. klasseundervisning reguleres på bag-

grund af det faktiske elevtal, der opgøres den 5. september 2017. Regu-

leringen har virkning fra 1. august 2017 – herunder tildeling af midler 

på ”sociale og etniske kriterier”. Da elevtallet er faldet fra skoleåret 

2016/2017 til skoleåret 2017/2018 vil det betyde en nedjustering af 
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budgettet til 10. klasse. Ungdomsskolen forventer, at faldet i elevtallet 

i indeværende skoleår vil medføre et merforbrug på 10. klasse. Dette 

merforbrug forventes at kunne dækkes ind af ungdomsskolens samlede 

ramme. 

 

 huslejeudgifterne i ungdomsskolen budgetreguleres af forvaltningen, 

så det modsvarer en eventuel mer- eller mindreudgift 

 

 forventet tilførsel af taxameter-tilskud for Kombineret Ungdomsud-

dannelse (KUU). 

 

 elevtilslutningen til almenundervisningens tilbud i efteråret 2017 

 

Elevsøgning til 10. klasse i skoleåret 2017/2018: 

Ungdomsskolen orienterede bestyrelsen på mødet den 15. maj 2017 om et 

fald i elevsøgningen til de kommunale 10. klasser på ca. 30 elever, og 

ungdomsskolen havde en forventning om at ende på et elevtal på 340 ele-

ver. 

 

Ungdomsskolen har i samråd med Fagligt Center valgt ikke at foretage en 

justering i antallet af lærere på 10. klasseområdet for at skabe ro. Pr. 5. 

september 2017 viste elevtallet, at 335 elever er tilmeldt de kommunale 

10. klasser i ungdomsskolen. Det samlede fald i elevtallet pr. 5.9.2017 er 

således på 35 elever. Faldet i søgningen medførte et forventet merforbrug 

på 10. klasse, som ungdomsskolens samlede økonomiske ramme kan dæk-

ke ind. Ungdomsskolen har iværksat et udviklingsarbejde på 10. klasse for 

at kunne tiltrække flere elever. Endvidere arbejder ungdomsskolen med en 

økonomisk plan for at skabe balance mellem bevilling og forbrug.  

 

Status for implementering af de strategiske effektiviseringer 

Ungdomsskolen er pålagt et effektiviseringskrav på 5,8 procent af rammen 

fra 2014 svarende til ca. 4 mio. kr. Effektiviseringen skal være indhentet i 

perioden 2015-2018. 

 

Ungdomsskolen har fundet effektiviseringer på følgende: 

 

Nedjustering af rammen til fritidsundervisning (Åben 

Skole) 

850.000 kr. 

Nedlæggelse af 1 administrativt årsværk 385.000 kr. 

IT-effektivisering (1 årsværk) 420.000 kr. 

Overflytning af systemejerskabet af LARA Hosting til 

forvaltningen 

75.000 kr. 

Effektivisering af huslejeudgift til knallertundervisningen 90.000 kr. 

Samlokalisering mellem ungdomsskolen og Ungdommens 

Uddannelsesvejledning i Korsgade 

300.000 kr. 

I alt 2.120.000 kr. 

 

Dette betyder, at ungdomsskolen fortsat mangler at finde effektiviseringer 

for ca. 1,88 mio. kr. Ungdomsskolen er i dialog med Fagligt Center om 

forskellige muligheder. 
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Endvidere er det blevet meldt ud, at den kommende effektiviseringsperio-

de på 2019-2021 er blevet ændret til perioden 2020-2021. Det vides ikke 

på nuværende tidspunkt, hvilket effektiviseringskrav ungdomsskolen vil 

blive pålagt i denne periode. 

 

I dialog med Fagligt Center drøftes muligheden for at sammenlægge den 

manglende effektivisering fra perioden 2015-2018 med den kommende 

effektivisering i perioden 2020-2021. Ungdomsskolen vil løbende holde 

både bestyrelsen samt LokalMED orienteret om processen samt om kon-

krete forslag til effektiviseringer. 

 

 

9. Læringslokomotivet – turboforløb i samarbejde med 

folkeskoler 

 

Ungdomsskolen orienterer om status for opstart af projekt Læringslokomo-

tivet, som drejer sig om udvikling af intensive læringsforløb i ungdoms-

skoleregi for ikke-uddannelsesparate unge i grundskolen.  

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

PROBLEMSTILLING 

Den seneste opgørelse over foreløbig uddannelsesparathed for københav-

nere i 8. klasse viser, at 37 % af de unge er vurderet foreløbigt ikke-

uddannelsesparate. De er altså vurderet til efter 9. klasse ikke at have til-

strækkelige faglige, sociale og/eller personlige forudsætninger til at kunne 

gennemføre en ungdomsuddannelse. Opgørelsen over de foreløbige ikke-

uddannelsesparathedsvurderinger viser behovet for at sætte ind med en 

øget indsats i den sidste del af udskolingen for at flest muligt kan blive 

uddannelsesparat. 

 

LØSNING 

Ungdomsskolebestyrelsen godkendte på mødet den 28. september 2016 

ungdomsskolens deltagelse i projekt Læringslokomotivet, der er et toårigt 

samarbejde mellem Ungdomsskoleforeningen og Egmont-fonden om ud-

vikling og gennemførelse af intensive læringsforløb for elever i udskolin-

gen med faglige udfordringer. 

 

Læringslokomotivets formål er at bringe fagligt udfordrede elever i udsko-

lingen på niveau med deres kammerater gennem intensive læringsforløb i 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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dansk og matematik. Forløbene bliver gennemført i en række ungdomssko-

ler og afvikles enten som internat eller eksternat af enten 3 eller 4 ugers 

varighed. Læringslokomotivet i København er et supplement til Køben-

havnerakademiet og tilbydes som eksternat af 3 ugers varighed til både 

piger og drenge. 

Ungdomsskolen har sammen med Børne- og Ungdomsforvaltningen, Fag-

ligt Center valgt at fokusere indsatsen i ét BUF-område det første år, og 

der er indgået en samarbejdsaftale med BUF-område Vesterbro, Valby og 

Kgs. Enghave og folkeskolerne i området. Ungdomsskolen har valgt denne 

organisering for at kunne drage nytte at det eksisterende tværgående sam-

arbejde, der er mellem skoler i et BUF-område. 

Der deltager 20 elever fra skolerne i området. Skolerne har udvalgt og ind-

stillet eleverne til et tværgående visitationsudvalg med repræsentanter fra 

Ungdommens Uddannelsesvejledning, folkeskolerne, BUF området og 

ungdomsskolen.  

Fælles for de 20 elever er et lavt fagligt standpunkt i dansk og matematik, 

at de kognitivt ligger inden for normalområdet, går i 7. eller 8. klasse, har 

mistet troen på at se sig selv i et uddannelsesperspektiv, men viser vilje til 

at forandre dette. Deltagelsen i Læringslokomotivet skal kick-starte et nyt 

arbejde med udvikling af deres faglighed i dansk og matematik, og målet 

er, at der skal ske mærkbare forbedringer i deres faglige niveau i løbet af 

de tre uger. 

 

I forlængelse af de 3 ugers forløb på Læringslokomotivet iværksættes et 

efterforløb i samarbejde mellem den enkelte elev og vedkommendes lære-

re i folkeskolen og Læringslokomotivet. Efterforløbet har til formål at 

fastholde den udvikling, der er startet med elevens deltagelse i Læringslo-

komotivet. Den intensive del af projektet afvikles i perioden 11.- 29. sep-

tember i kulturhuset Karens Minde i Valby, der ligger centralt i forhold til 

de deltagende elevers folkeskoler. 

 

Eleverne får en dagligdag med intensiv træning fra kl. 8 – 19. Dagens ak-

tiviteter indeholder daglige ”check ind”- og ”check ud - sessioner”, under-

visning i dansk og matematik, fysiske og selvudviklende aktiviteter samt 

fælles morgenmad, frokost og aftensmad. Forud for de tre ugers undervis-

ningsforløb har elever, deres forældre og lærere deltaget i et opstartsmøde 

med fokus på forventningsafstemning, dels i forhold til, hvad eleverne kan 

forvente i løbet af de tre uger, dels projektets forventning til den enkelte 

elev, familien og skolen om at støtte op omkring elevens deltagelse. 

 

Der er tilknyttet fire medarbejdere fra ungdomsskolen, hvoraf to har det 

primære ansvar for undervisning i dansk og matematik og to har ansvar for 

de fysiske og selvudviklende aktiviteter. De to faglærere i dansk og mate-

matik er læreruddannede, mens de to andre medarbejdere har en baggrund 

som henholdsvis pædagog og coach-uddannet med erfaring i coaching af 

unge. Alle fire medarbejdere har som en del af projektet deltaget i et sær-

ligt tilrettelagt opkvalificeringsforløb for lærere i Læringslokomotivet hos 

professionshøjskolen Metropol. Kurset havde fokus på intensiv læring og 

nye undervisningsformer. 
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Samarbejdet med de deltagende skoler er en central del af projektet og 

erfaringer fra lignende projekter viser, at dette samarbejde er afgørende for 

at kunne fastholde den enkelte elevs positive læringskurve og dermed mu-

ligheden for at være uddannelsesparat ved afslutning af 9. klasse.  

 

ØKONOMI 

Projektets budget for år 1 beløber sig til 323.066 kroner, hvoraf Egmont-

fonden finansierer 45 procent. Børne- og Ungdomsforvaltningen, Fagligt 

Center har givet tilsagn om medfinansiering. 

 

 

VIDERE PROCES 

Læringslokomotivet følges og evalueres af Epinion. Ungdomsskolen er 

forpligtet på at indgå i et samarbejde med ungdomsskoleforeningen og de 

øvrige deltagende ungdomsskoler om udveksling af viden og erfaringer. 

 

 

10. Samarbejde om Københavns Kommunes ungeråd  

 
I denne indstilling orienterer ungdomsskolen om det kommende samarbej-

de mellem ungdomsskolen og Børne- og Ungdomsforvaltningen om Kø-

benhavns Kommunes Ungeråd, Ungeråd KBH   

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

PROBLEMSTILLING 
Ungeråd KBH er et initiativ under Børne- og Ungdomsforvaltningen. 

Formålet med etableringen af Ungeråd KBH er at sikre, at unge har med-

indflydelse på udviklingen i Københavns Kommune, får indblik i den de-

mokratiske proces og er med til at kvalificere de politiske beslutninger, der 

træffes.  

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen har rettet henvendelse til ungdomssko-

len omkring at bistå det kommende arbejde omkring Ungerådet og dets 

forankring blandt børn og unge i København. Børne- og Ungdomsforvalt-

ningen har desuden anmodet ungdomsskolen om at være facilitator for 

Ungerådets såkaldte baggrundsgrupper, der skal fungere som bydelsdæk-

kende enheder.  

 

Ungdomsskolen har tilbudt at bistå Ungerådet med workshops og uddan-

nelse til de kommende repræsentanter samt indgå i partnerskaber omkring 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender, at ungdomsskolen anvender op til 170.000 

pr. år til etablering og facilitering af baggrundsgrupper for Ungeråd 

KBH. 
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de tiltag, Ungerådets beslutninger afføder.  Ungdomsskolen har endvidere 

sagt ja til at varetage facilitatorrollen for Ungerådets baggrundsgrupper. 

Der er ikke fra Børne- og Ungdomsforvaltningen afsat økonomiske midler 

til dette arbejde.     

 

 

LØSNING 

Med Ungeråd KBH skal unge sikres medindflydelse på udviklingen i Kø-

benhavns Kommune, have indblik i den demokratiske proces og være med 

til at kvalificere de politiske beslutninger, der træffes. Dette skal bl.a. ske 

gennem et direkte samarbejde mellem Ungerådet og politikerne, hvor de 

unges viden, idéer og behov aktivt skal bringes i spil.  

 

Ungerådet vil bestå af 35 medlemmer og op til 15 suppleanter, som vælges 

blandt unge i alderen 12-20 år, der bor i eller er under uddannelse i Kø-

benhavns Kommune. De første medlemmer vælges ind ved valg i novem-

ber 2017. 

 

Udover selve Ungerådet skal der etableres et antal baggrundsgrupper. Ide-

en til baggrundsgrupperne er opstået på baggrund af Børne- og Ungdoms-

forvaltningens besøg Århus Kommunes Børne- og Unge byråd. Bag-

grundsgrupperne udgøres af repræsentanter fra det konstituerede Ungeråd 

samt andre unge, der synes, det er spændene at snakke politik og skabe 

lokale initiativer. Formålet er at sikre en demokratisk berettigelse til Unge-

rådet. I baggrundsgrupperne har alle børn og unge i et område mulighed 

for at lægge initiativer, holdninger og ideer for dagen. De forslag og ideer, 

der bliver vedtaget i baggrundsgrupperne, er ungerådsrepræsentanterne 

forpligtigede til at tage med videre til de egentlige ungerådsmøder.    

 

Ungdomsskolen har sagt ja til at bistå forvaltningen omkring etablering og 

facilitering af baggrundsgrupper for Ungerådet. Baggrundsgrupperne etab-

leres efter ungerådsvalget i november 2017, således at rådsmedlemmerne 

har mulighed for at være med til skabe form og indhold for deres respekti-

ve baggrundsgrupper og værge unge til grupperne.  

 

Ungerådet er forankret i Afdeling for Bæredygtig Udvikling i Børne- og 

Ungdomsforvaltningen.  Foreløbigt er projektperioden begrænset til to år, 

og Børne- og Ungdomsudvalget har afsat et beløb på 500.000 kroner til 

arbejdet med Ungerådet per år. Beløbet dækker ikke midler til ungdoms-

skolens arbejde med Ungeråd og baggrundsgrupper. 

 

Foreløbig plan for baggrundsgrupperne  

Der skal etableres fem baggrundsgrupper– en for hvert BUF-område. De 

35 ungerådsambassadører fordeles i de fem grupper, således at hver enkelt 

baggrundsgruppe også er base for 7 ungerådsmedlemmer, som har til an-

svar at fungere som bindeled mellem gruppe og råd.   

 

Baggrundsgrupperne mødes 1 gang per måned. Her har unge, som ikke er 

valgt ind i Ungerådet, mulighed for at fremlægge forslag, teste ideer og 

diskutere initiativer, som skal bringes med videre til rådet.   
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Ungdomsskolen udpeger to tovholdere for de fem baggrundsgrupper. Tov-

holderne er ansat af ungdomsskolen og skal – ud over at facilitere de må-

nedlige møder - også stå for den løbende kontakt til baggrundsgruppens 

medlemmer og Ungerådets sekretariat, som er forankret i Børne- og Ung-

domsforvaltningen. 

 

Samarbejdet om Ungeråd KBH er forankret i ungdomsskolens almenom-

råde. Ligesom alle andre af ungdomsskolens fritidshold forudsætter drift 

og understøttelse af baggrundsgrupperne, at der er tilslutning og elevdelta-

gelse til disse.  

 

Ungdomsskolens plan for baggrundsgrupperne revideres efter november 

2017, hvor rådsmedlemmerne er blevet valgt. Det er vigtigt at rådsmed-

lemmerne føler ejerskab og tilknytning til de grupper, der etableres, lige-

som det er vigtigt at formål og form formuleres sammen med rådsmed-

lemmerne, som vil være det primære grundlag for baggrundsgrupperne.    

 

Ungdomsskolen planlægger i øjeblikket en studietur til Århus for at kort-

lægge baggrundsgruppernes formål og se, hvordan grupperne fungerer i 

praksis, og forventer at kunne præsentere en mere detaljeret plan omkring 

samarbejdet med Ungeråd KBH til bestyrelsesmødet i december 2017.  

 

 

ØKONOMI 

Ungdomsskolen forventer, at lønomkostningerne til facilitering af bag-

grundsgrupperne vil være i alt 170.000 kr. pr. år. Midlerne hentes fra ung-

domsskolens almenområde, som står for samarbejdet om Ungeråd KBH. 

 

 

VIDERE PROCES 

Ungdomsskolen forventer at kunne præsentere en mere detaljeret plan om-

kring samarbejdet med Ungeråd KBH til bestyrelsesmødet i december 

2017.  

 

 

11. Meddelelser og orientering 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

1. Temadrøftelse om ungdomsskolen på BUU-møde 

Børne- og Ungdomsudvalget havde til mødet den 30. august 2017 bestilt 

en temadrøftelse om ungdomsskolen for at give udvalget viden om ung-

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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domsskolens virke. Under punktet deltog Frank Størup og Kim Brynaa. 

Forud for mødet havde ungdomsskolen udarbejdet et baggrundsnotat. 

 

2. Temadag 23. september 2017 

Traditionen tro samler ungdomsskolen i september måned medarbejdere 

fra hele ungdomsskolen til en temadag med fokus på ungdomsskolen. I år 

afholdes temadagen lørdag den 23. september kl. 14-17 i Fredericiagade. 

Dagen tager afsæt i temadagen fra januar måned, hvor medarbejderne kom 

med input til ungdomsskolens kernefortælling. Temaet for dagen er ”Fra 

fortælling til handling”. På dagen samler vi op på de foreløbige resultater 

og arbejder videre med at formulere mål, handlinger og effekter henimod 

en udviklingsplan, jf. dagsordenens punkt 4. 

 

3. Ungdommens Folkemøde i Søndermarken 

Ungdomsskolen deltog igen i år som stadepladsholder på Ungdommens 

Folkemøde, der er Danmarks største demokratiske ungdomsfestival inspi-

reret af Folkemødet på Bornholm. Ambitionen er at skabe et frirum for 

unge, hvor fokus er på demokratisk dialog og deltagelse i praksis, på ople-

velsen af demokratisk indflydelse og medborgerskab. Det er åben for unge 

fra hele landet. Bag initiativet står nonprofitorganisationen Ungdomsbu-

reauet. 

 

Ungdommens Folkemøde foregik den 7. og 8. september i Søndermarken 

på Frederiksberg, og på ca.70 stadepladser kunne de unge møde en række 

organisationer og deltage i forskellige aktiviteter. I workshop-teltene ar-

bejdede unge hver dag med et udvalg af temaer. Dertil var der på pladsen 

et antal scener med debatter, taler og meget andet. På ungdomsskolens 

stadeplads sammen med UU København var temaet Indflydelse i 2017. 

Her kunne de unge bl.a. skrive deres egen protestsang med politisk satiri-

ker Karina Willumsen eller lave deres egen valgplakat sammen med de 

unge bage Ungeråd KBH.  De havde også mulighed for at teste deres 

stemme ved en event lavet af elever fra Kombineret Ungdomsuddannelse 

eller at deltage i det fælles street-art projekt “Et billede på en bedre ver-

den”.  

Trods silende regn begge dage var både vores stadeplads og selve arran-

gementet igen i år rigtigt godt besøgt. 

 

4. Ny lov om mobning 

Ændring af folkeskoleloven og lov om undervisningsmiljø pr. 1. august 

2017 medfører skærpede krav til en antimobbestrategi på skolerne og øget 

klageadgang. Afdelingerne i heltidsundervisningen har over tid udarbejdet 

forskellige antimobbestrategier, men den ny lovgivning lægger op til, at 

ungdomsskolen udarbejder en fælles strategi for at modvirke mobning, 

herunder mobning på de sociale medier. En strategi som er i tråd med det 

øgede fokus på elevernes trivsel. Ungdomsskolen orienterer bestyrelsen på 

mødet i december om retningslinjer. 

 

5. Årlig arbejdsmiljødrøftelse 

Ungdomsskolen gennemfører den årlige arbejdsmiljødrøftelse med delta-

gelse af alle trioer onsdag den 11. oktober 2017. Ved drøftelsen gør delta-

gerne status på det seneste års arbejdsmiljøindsatser og drøfter kommende 
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fælles indsatsområder. Drøftelsen tager bl.a. udgangspunkt i de enkelte 

afdelingers opdaterede arbejdspladsvurdering (APV). 

 

6. Orientering om ny procedure for magtanvendelse  

Fagligt Center har udsendt retningslinjer for magtanvendelse over for børn 

og unge i BUF. Retningslinjerne indebærer, at lederen skal sørge for, at 

medarbejderne er bekendt med retningslinjerne. For at undgå usikkerhed 

om, hvorvidt medarbejderne er bekendt med retningslinjerne, har Fagligt 

Center instrueret de bydækkende enheder om, at lederen bør lade alle 

medarbejdere underskrive en kopi af orientering om retningslinjerne. Ung-

domsskolens lederforum drøfter for øjeblikket, hvordan disse retningslinjer 

kan administreres i praksis. 

 

 

12. Eventuelt 

 
Intet til dette punkt. 

 

 

 
   Jan Andreasen, 

   Bestyrelsesformand 

 

                                               / Kim Brynaa 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2017.0-0. Møde 18.12.2017.  Dagsordenspunkt 3 

 

Status for arbejdet med kernefortælling og udviklingsplan for ungdomsskolen  

 

I denne indstilling orienterer ungdomsskolen om det igangværende arbejde med en 

udviklingsplan for ungdomsskolen. 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 
 

På bestyrelsesmødet i september 2017 orienterede ungdomsskolen om status for 

arbejdet med en udviklingsplan. Udviklingsplanen skal udstikke kursen for 

ungdomsskolens udvikling frem mod 2020 på tværs af ungdomsskolens 

hovedområder. Ungdomsskolen forventede at kunne præsentere en færdig plan i 

december 2017. Tidsplanen er imidlertid ændret, sådan at ungdomsskolen forventer 

at kunne fremlægge et forslag til en udviklingsplan på det kommende 

bestyrelsesmøde i marts 2018.     

 

 

LØSNING 

 

Ungdomsskolens udviklingsplan består af en kernefortælling samt tre strategiske 

indsatsområder. Disse indsatsområder er resultatet af en proces, der har involveret 

både ledere, medarbejdere, elever og interessenter.  Hvert indsatsområde vil være 

bundet op på en række konkrete målsætninger og handlinger. Her følger en kort 

beskrivelse af de tre indsatsområder, som vil være omdrejningspunkt for 

udviklingsplanen.   

 

 Ungdommens skole  

Det er ikke den unge, der skal passe til ungdomsskolen, men ungdomsskolen, der 

skal passe til den unge. Unge skal i højere grad være drivkraft i ungdomsskolens 

udvikling, og eleverne skal føle et tilhørsforhold til deres skole og aktivt tilvælge 

tilbuddene. Ungdomsskolen skal stille spørgsmål, ikke give svarene, når det 

handler om, i hvilken retning ungdomsskolen skal gå, og hvordan tilbuddene skal 

formes, så eleverne oplever både ejerskab og engagement.  

 

 Det fælles vi  

De ansatte i ungdomsskolen skal ikke lave det samme, men lykkes med det 

samme, nemlig at være ungdommens skole. Sparring og deling af viden på tværs 

af afdelingerne skal fremmes, og afdelingernes forskelligheder skal bruges aktivt 

til at fremme indsigt i hinandens arbejdsområder på tværs af organisationen.    

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.   
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 Synlig succes    

Ungdomsskolens image skal styrkes og være et foretrukket valg for både unge og 

potentielle samarbejdspartnere, med afsæt i høj kvalitet. Ungdomsskolen skal 

være progressiv, når det kommer til nye samarbejdsmuligheder og initiativer, og 

organisationen skal sikre, at dens succeser bliver set.   

   
Under målsætningerne for de strategiske indsatsområder, vil der i den kommende tid 

blive udarbejdet og prioriteret en række handlinger med klare succeskriterier. 

Afsættet for dette blev lavet ved ungdomsskolens temadag i september, hvor alle 

medarbejdere var inviteret til at bidrage med forslag til konkrete handlinger, der 

understøtter indsatsområderne. I november var den samlede ledelse til workshop for 

at gennemgå resultaterne og yderligere skærpe de konkrete målsætninger.   

 

På bestyrelsesmødet vil ungdomsskolens konsulent på projektet, Anders Seneca, 

Dogmekompagniet, præsentere de foreløbige resultater samt en plan for den sidste 

del af processen frem mod den færdige udviklingsplan.   

 

 

VIDERE PROCES  

 

Ungdomsskolen fremlægger et forslag til en færdig udviklingsplan for bestyrelsen på 

mødet i marts måned 2018.  

 

Herefter vil ungdomsskolen forankre kernefortælling og udviklingsplan i 

organisationen via en række workshops og team-coachingsessioner med 

medarbejderne. Formålet er at skabe grundlaget for operationalisering samt at sikre 

ejerskab og engagement blandt medarbejderne.      

 

 

BILAG 

 

Bilag – Skitse til udviklingsplan 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

 
 
Ungdommens Skole 

Udkast: en plan for udvikling af Københavns Ungdomsskole 
 

Ungdomsskolen er ambitiøs - på den unges og egne vegne. Denne udviklingsplan 

skal ses i dét lys - den skal bidrage til at gøre en god ungdomsskole endnu bedre.  

 

Ungdomsskolen favner bredt og dybt.  

Ungdomsskolen er ikke længere knallertkort og disko-aften. Men hvad er 

ungdomsskolen i dag - og hvad vil vi fremover være? Disse spørgsmål er afsæt for 

arbejdet med denne udviklingsplan.  

 

Mange omkring os har holdninger til ungdomsskolen; hvad vi skal og hvad vi ikke 

skal. Men en forudsætning for at kunne udvikle ungdomsskolen er, at der skabes et 

klart billede af, hvad vi sammen skal lykkes med. Der er brug for at tydeliggøre 

ungdomsskolens kerneopgave.  

 

Vi favner bredt og det skal vi blive ved med - vi skal ikke lave det samme, men vi 

skal lykkes sammen, og dét fordrer at vores egen og andres forståelse af 

kerneopgaven fokuseres og optimeres. Denne udviklingsplan tager derfor sit afsæt i 

fortællingen om ungdomsskolens kerneopgave. 

  

Det er en fortælling der er blevet til ud fra en intens dialog med de unge, 

medarbejdere, ledelse og samarbejdspartnere i løbet af 2017. Det handler ikke om, 

hvad ungdomsskolen laver, men om det vi sammen skal lykkes med, i dag og 

fremadrettet. Ungdomsskolen rummer i dag en store variation og forskellighed. Dette 

er en styrke men bliver først til reel forskelskraft, hvis vi i endnu højere grad formår 

at se og bruge vores forskellighed aktivt. 

 

Ungdomsskolen er på mange områder en stor succes, men også for nogle en 

hemmelig én af slagsen. Denne udviklingsplan skal skabe endnu større og endnu 

mere synlig succes i praksis. Det gælder internt som eksternt. Internt vil styrket 

fælles fokus højne den oplevede identitet og muligheden for samarbejde, eksternt vil 

der skabes et fundament for kommunikation og branding som i dag er diffus. 

 

Om udviklingsplanens indhold 

Med afsæt i fortællingen om ungdomsskolens kerneopgave, er der prioriteret 3 

strategiske indsatsområder, der skal være udgangspunkt for de kommende års 

konkrete udviklingsinitiativer. 

 

Til hvert af indsatsområderne er der knyttet konkrete målsætninger, ligesom der i 

den kommende proces vil blive prioriteret en række konkrete indsatser, der skal 

skabe reel effekt i hverdagens praksis. Det vil være indsatser, der løbende skal 

prioriteres og igangsættes, ligesom de strategiske indsatsområder fremadrettet vil 
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være ledelsesmæssigt grundlag for løbende prioritering af nye initiativer og indsatser, 

centralt som decentralt. 

 

En udviklingsplan skal måles på den effekt der i sidste ende skabes i hverdagens 

virkelighed, hos den unge. Til hver indsats vil der derfor være knyttet klare 

succeskriterier, så det er klart hvordan den forventede succes ser ud. 

 

Fortællingen om Ungdomsskolen 

 

Ungdomsskolen er ungdommens skole. 
Det er ikke den unge, der skal passe til ungdomsskolen, men ungdommens skole der 

skal passe til og på den unge.. 

I ungdommens skole er læring vejen til at gøre drømme til virkelighed. 

I ungdommens skole er læring ikke målet i sig selv; 

vi lykkes, når den unge oplever lyst, lov, og mod til at drømme og finde egen vej til 

målet. 

 

Sammen skaber vi lyst til at lære livet. 

Det er den unge, der skal opleve effekten af vores indsats.  Dét er vores fokus. 

Vi løser altid opgaven med hinanden - ikke for hinanden. Vi ser den unge som en del 

af løsningen, frem for et problem vi skal løse. 

Vi vil ikke være en hemmelig succes, men i langt højere grad en højlydt succes - hos 

de unge,  og dem der vil dem. Dét er ambitionen. 

 

Vores succes kan og skal ses! 

 

Konkret kan det ses ved... :  

Her skal der med afsæt i jeres praksis gives konkrete eksempler på, hvordan ser ud 

når vi lykkes med ovenstående..jeg forestiller mig eksempelvis at I her kan indsætte 

data der viser effekten af jeres indsats i dag - nøgletal og andre af de indikatorer der 

tyder på at I rent faktisk gør det godt. 

 

 

 

Én Ungdomsskole: 

Når ungdomsskolen skal beskrives, er det letteste at fremhæve den store 

forskellighed der favnes - ungdomsskolen anno 2017 er mange ting.  Det betyder 

også at billedet let sløres. Hvis fokus er på alt det der gør os forskellige, bliver det 

svært at se det fælles VI og styrken i ungdomsskolens forskellighed. Hvis en 

organisation skal løse en fælles opgave og lykkes sammen, så fordrer det en fælles 

forståelse, på tværs af organisationen, af 4 dimensioner: tilgang, effekt, ambition og 

målgruppe. I løbet af 2017 er der gennem involverende processer afdækket en indsigt 

der afspejler forudsætningerne for at tale og handle som én ungdomsskole: 

 

T ilgang:  

Vi løser altid opgaven med hinanden - ikke for hinanden. Vi ser den unge som en del 

af løsningen, frem for et problem vi skal løse. 

 



    

                                                    
 

 

Side 3 af 5 

 

E ffekt: 

Sammen skaber vi lyst til at lære livet.  

Vi lykkes, når den unge oplever lyst, lov og mod til at drømme og finde egen vej til 

målet. I ungdomsskolen er læring vejen til at gøre drømme til virkelighed.  

 

A mbition: 

Vi vil ikke alene være ungdomsskole, men derimod ungdommens skole.  Det er ikke 

den unge, der skal passe til ungdomsskolen, men ungdomsskolen der skal passe til og 

på den unge.  Vi vil ikke være en hemmelig succes, men i langt højere grad en synlig 

succes - hos de unge, og dem der vil dem. 

 

M ålgruppen 

Vi skal lykkes med den unge. Dét sker med en række samarbejdspartnere, som vi 

skal lykkes sammen med.  Det er altid den unge der skal opleve effekten af vores 

indsats - og være vores målestok for succes.  Her er vores fokus. Vi skal ikke 

kompensere for andres manglende formåen.  Vi er ikke alene reparatør, men en 

aktør. Vi vil gå foran, frem for at løbe efter alle an 

 

 

Og hvordan skal det så ske, hvis vi skal fra hensigt til handling?  

 

Med udgangspunkt i inputs fra unge, medarbejderne og samarbejdspartnere, har 

ledelsen udpeget 3 strategiske indsatsområder. Det er områder hvor godt skal gøres 

bedre. Det er områder der fordrer en strategisk og praktisk indsats og bevågenhed de 

kommende år, hvis ungdomsskolen skal udvikles som Ungdommens skole og 

fortællingen om ungdomsskolens kerneopgave skal realiseres og optimeres i praksis. 

 

3 Strategiske Indsatsområder (hvis vi skal lykkes endnu bedre...): 

 

1 Ungdommens skole 

Vi vil være Ungdommens skole, ikke blot en ungdomsskole.  

Vi skal løbende udvikle os, så vi matcher ungdommens behov, ikke omvendt. Vi ser 

ungdommen som vores ressource. Det er ikke den unge der skal passe til 

ungdomsskolen, men derimod ungdomsskolen der altid skal være i bevægelse, så vi 

møder de unge dér hvor de er. Den unge skal opleve at vi give et ejerskab og 

engagement. 

 

Målsætninger ift indsatsområdet "Ungdommens Skole": 

 

Fra problem til en del af løsningen - De unge skal i langt højere grad være 

drivkraft og dynamikken i ungdomsskolens udvikling. 

 

Fra fravalg til tilvalg - De unge skal være stolte af ungdomsskolen 

 

Fra svar til spørgsmål -  De unge skal opleve at skolen er deres, ikke 

omvendt! Vi skal i langt højere grad stille de unge spørgsmål frem for at give 

dem svarene på, hvordan vi skaber ungdommens skole 
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Spørgsmål der skal overvejes som afsæt for valg af konkrete indsatser ift dette 

indsatsområde:  

Hvordan styrker vi en udvikling af ungdomsskolen, hvor de unge er 

drivkraften?  

Hvordan bevæger vi os mod at være ungdommens skole frem for 

ungdomsskole? 

Hvordan (for)bliver vi et attraktivt tilvalg for de unge. 

Hvordan bliver vi i langt højere grad et aktivt tilvalg gennem et stærkt og 

styrket brand? 

Hvordan styrker vi evnen til løbende at tilpasse os de unges drømme og 

behov. 

 

 

2 Det fælles VI 

Hvor VI er vi? Der er behov for at styrke fokus på det fælles VI. Vi skal ikke lave det 

samme, men lykkes med det samme - nemlig at være ungdommens skole. Vores 

forskellighed skal gøres til en forskelskraft frem for en forskelskløft. 

 

Målsætninger ift indsatsområdet "Det fælles VI": 

Vi vil styrke fokus på det fælles VI - vores forskellighed bliver først en 

styrke, når vi bruger den på tværs med afsæt i vores fælles 

kerneopgave. 

 

Vi ved hvad vi hver især laver, men ved vi også hvorfor? Vi vil styrke 

den fælles forventningsafstemning, så det er klart og fælles for alle, 

hvad det vil sige at være en del af ungdommens skole. 

 

Fra tvært fagligt samarbejde til tværfagligt samarbejde. Vi vil styrke 

sparring og videndeling på tværs af organisationen 

 

Større kendskab skaber kundskab - vi vil styrke den gensidige indsigt 

på tværs af organisationen. 

 

Spørgsmål der skal overvejes som afsæt for valg af konkrete indsatser ift 

dette indsatsområde: 

Hvordan styrker vi oplevelsen af et fælles VI i ungdomsskolen? 

Hvordan kan vi i endnu højere grad gøre vores forskellighed til en 

styrke? 

Hvordan bliver vi bedre til at gøre lokale succeser fælles? 

Hvordan bliver vi bedre til at se og "stjæle" hinandens lokale succeser 

med stolthed? 

 

3 Synlig Succes 

Ungdomsskolen er i dag en alt for hemmelig succes. Der er behov for at styrke 

omverdenens blik for den store succes vi skaber. Vi gør det godt, men hvis vi vil 

kaste bolden frem for blot at gribe andres, så må vi synliggøre vores succes eksternt. 

målsætninger: 
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Målsætninger ift indsatsområdet "Synlig Succes": 

Fra knallertkørekort til Ungdommens skole - Ungdomsskolens image skal 

styrkes, hos den unge og hos vores samarbejdspartnere. 

 

Vi vil  kaste bolden - ikke blot vente på at skulle gribe den - Vi vil involvere 

og invitere til samarbejde - og ikke blot afvente andres initiativ.  

 

Vi vil være dem, de aldrig glemmer - Vi vil hos både den unge og vores 

samarbejdspartnere gøre en synlig forskel - hvis ikke de ser den, så må vi 

gøre den endnu tydeligere. 

 

Fokus og kvalitet kræver fravalg og konsekvens - Ungdomsskolen skal være 

et foretrukkent valg med høj kvalitet - og det kræver styrket fokus på, hvad vi 

og de unge forstår ved kvalitet. Vi skal ikke altid lave mere for at lykkes 

bedre! 

 

Spørgsmål der skal overvejes som afsæt for valg af konkrete indsatser ift dette 

indsatsområde: 

Hvordan får vi synliggjort ungdomsskolens succes? 

Hvordan styrker vi samarbejdet med vores eksterne relationer...folkeskole, 

forvaltning, kolleger, UU....? 

Hvordan bliver vi i højere grad en oplagt samarbejdspart frem for en overset? 

Hvordan styrker vi den fælles forståelse af kvalitet? 

 

På hvert af de 3 strategiske indsatsområder vil der til hver målsætning i den 

kommende tid blive konkretiseret og prioriteret en række konkrete indsatser med 

klare succeskriterier, der vil skulle arbejdes med afdelingsvis såvel som på tværs. 

Disse indsatser vil løbende kunne evalueres og nye igangsættes ift de 3 strategiske 

indsatsområder. 

 

Udviklingsplanen vil således vise vejen fra hensigt til handling, så en god 

ungdomsskole gøres til en endnu bedre ungdommens skole. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2017.0-0. Møde den 18.12.2017.  Dagsordenspunkt 4 

 

Orientering om bortfald af psykologhjælp i heltidsundervisningen 

 

I denne indstilling orienterer ungdomsskolen om bortfald af tilbud om psykologhjælp i 

ungdomsskolens heltidstilbud gennem indsatsen Ung i forandring. 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Ungdomsskolens heltidsundervisning har siden 2015 været omfattet af Københavns 

Kommunes indsats Ung i forandring, der er et tilbud om støttende psykologsamtaler. 

Ung i Forandring har tidligere stoppet tilbuddet om samtaler til elever på Ungdomssko-

len i Hindegade og har nu meddelt, at de vil begrænse tilbuddet på Byhøjskolen og 

Kombineret Ungdomsuddannelse, fordi det vurderes, at dele af elevgruppen ikke falder 

inden for indsatsens målgruppe. 

 

Det betyder, at ungdomsskolen står uden mulighed for at tilbyde psykologhjælp til ele-

verne på Ungdomsskolen i Hindegade, hvoraf nogle har traumatiske oplevelser med sig, 

og til en stor del af eleverne på Byhøjskolen og Kombineret Ungdomsuddannelse, hvor 

eleverne er kendetegnet ved at være psykisk sårbare. 
 

LØSNING 

 

Ung i forandring 

Ung i forandring er et tilbud om støttende samtaler til unge mellem 15 og 30 år på en 

række ungdomsuddannelser og andre uddannelsestilbud til unge i København. Samta-

lerne varetages af psykologer ansat i Afdeling for Folkesundhed under Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen. Samtalerne er fortrolige med fuld tavshedspligt og det er et fri-

villigt tilbud. 

Samtaleforløbene er på op til 10 samtaler og er for unge, der oplever sociale, psykiske 

og/eller personlige problemer og som har brug for en udenforstående at tale med. Ek-

sempler på problemstillinger den unge kan tale med psykologen om er ensomhed, mis-

trivsel, stress, angst og tristhed. Tilbuddet er ikke for unge, der har en tungere behand-

lingskrævende psykiatrisk lidelse, har et behandlingskrævende stofmisbrug eller ikke 

selv ønsker samtaler. 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
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Ung i Forandring i heltidsundervisningen 

Ungdomsskolens heltidsundervisning og Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) har 

været omfattet af tilbuddet om psykologsamtaler igennem Ung i forandring siden januar 

2015. 

 

Ungdomsskolen i Hindegade 

Ungdomsskolen i Hindegade var omfattet af tilbuddet det første år, hvorefter Ung i for-

andring stoppede indsatsen. En del af eleverne var forbeholdne overfor at tage i mod 

tilbud om psykologhjælp, og det blev især i begyndelsen ikke anvendt i særlig høj grad.  

Den primære årsag til at Ung i forandring valgte at stoppe indsatsen skete ud fra en vur-

dering om, at de unge lå uden for indsatsens målgruppe idet elevernes problemer særligt 

er forbundet til krigstraumer og det at være flygtning.  

 

Byhøjskolen og Kombineret Ungdomsuddannelse 

I starten omfattede tilbuddet på Byhøjskolen to samtaler om ugen, men da der meget 

hurtigt opstod venteliste til samtaler, blev tilbuddet udvidet til de nuværende i alt ti 

ugentlige samtaler, hvoraf to er med elever fra ungdomsskolens Kombineret Ungdoms-

uddannelse. Frem til sommeren 2017 har omkring 32 unge taget imod tilbuddet om 

psykologsamtaler, heraf har størstedelen gået til mellem 7 og 10 samtaler. 

 

Afdelingen for Folkesundhed har i oktober 2017 meddelt, at de vil fremover begrænse 

tilbuddet om samtaler i de to afdelinger. Begrundelsen er, at de vurderer, at mange af 

eleverne falder uden for målgruppen af følgende årsager: Dels er der tale om ofte meget 

komplekse problemstillinger hos eleverne, dels er nogle af eleverne egentligt behand-

lingskrævende i form af behov for psykiatrisk behandling eller behov for et længereva-

rende tilbud om psykologhjælp, der ligger ud over de maximalt 10 samtaler, som tilby-

des igennem Ung i forandring. 

 

Konsekvenser af bortfald 

Lærerne i afdelingerne har mange års erfaring med at skabe gode relationer med de un-

ge og et godt, trygt og inkluderende undervisningsmiljø, og de har oparbejdet kompe-

tencer i håndtering af diagnoser, angst, traumer mv. i en undervisnings- og vejlignings-

mæssig sammenhæng. Lærernes samlede viden og kompetencer i forhold til målgrup-

pen erstor, men afdelingerne har ikke ansatte med psykologfaglig uddannelsesbaggrund. 

 

Med bortfald af tilgang til psykologhjælp for disse unge mister afdelingerne mulighed 

for at kunne give den unge et konkret tilbud om psykologfaglig hjælp. Især på By-

højskolen vurderes det, at muligheden for psykologhjælp har haft god indflydelse på, at 

flere elever hurtigere bliver uddannelsesparate og kan fortsætte i en ungdomsuddannel-

se.  

 

Uden denne mulighed kan afdelingerne alene:  

o opfordre elever og forældre, hvis eleven er under 18 år til at søge læge 

o henvise til forskellige åbne tilbud, fx Headspace 

o kontakte elevernes socialrådgiver, hvis eleverne er omfattet af en socialsag 
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Ungdomsskolen ser med bekymring på denne udvikling, fordi der er et behov for at 

kunne tilbyde disse unge psykologhjælp. Ungdomsskolen er derfor i samarbejde med 

Fagligt Center i gang med at afsøge muligheder for på anden vis at kunne tilknytte psy-

kologfaglige kompetencer til disse dele af ungdomsskolens unge. 

 

 

VIDERE PROCES 

 

Ungdomsskolen afsøger i samarbejde med Fagligt center alternative muligheder for at 

kunne tilknytte psykologfaglige kompetencer til hele spektret af unge i heltidsundervis-

ningen. Ungdomsskolen giver status på dette på bestyrelsesmødet i marts 2018. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2017.0-0. Møde 18.12.2017.  Dagsordenspunkt 5 

 

Forslag om etablering af fritidsaktiviteter for 10-12-årige i udsatte bolig-

områder 

 

Ungdomsskolen ønsker at etablere afgrænsede fritidsaktiviteter for børn i alde-

ren 10-12 år i udsatte boligområder. 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Der er stor efterspørgsel fra ungdomsskolens samarbejdspartnere efter initiati-

ver for en yngre målgruppe i udsatte boligområder i København, herunder sær-

ligt fritidsaktiviteter for børn i alderen 10-12 år. Noget tyder på, at initiativer 

og projekter til unge i områderne ofte kommer for sent i forhold til at ændre 

negative handlemønstre og negativ social arv.  

 

Ungdomsskolens samarbejdspartnere efterspørger især sundhedsfremmende 

aktiviteter og andre aktiviteter, der kan understøtte udviklingen af børnenes 

personlige og sociale kompetencer ved at indgå i sunde fællesskaber – fælles-

skaber, der gør negative fællesskaber i fx bandemiljøet mindre tiltrækkende. 

Skolerne melder ligeledes om, at de tidligere og tidligere kan ser handlemøn-

stre, der gør det svært for de unge at blive erklæret uddannelsesparate.  

 

Ungdomsskolen ønsker derfor at kunne igangsætte forbyggende indsatser til 

børn i alderen 10-12 år i de udsatte områder. Ungdomsskolens bestyrelse ved-

tog helt tilbage på et møde den 14. juni 2007 en principbeslutning om, at ung-

domsskolen kan igangsætte afgrænsede tilbud til 10-12-årige i udsatte bolig-

områder. Pt. udbyder ungdomsskolen kun aktiviteter for 10-12-årige på Øster-

bro. Indsatserne i de udsatte områder skal knytte an til ungdomsskolens eksiste-

rende indsatser, foreningsliv samt skolernes målsætninger. Indsatserne vil være 

afgrænsede i omfang. 

 

LØSNING 

 

Københavns Kommune har identificeret en række udsatte boligområder. Sam-

menlignet med resten af København har disse områder en overrepræsentation 

af børn og unge med sociale udfordringer, herunder ringere sundhed, negativ 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender forslag om at dispensere for aldersgrænsen på 

13-18 år, sådan at ungdomsskolen kan etablere afgrænsede fritidsaktivite-

ter for børn i alderen 10-12 år i udsatte boligområder. 
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social arv, flere uden uddannelse, lavere fritidsdeltagelse og højere normbry-

dende gadeadfærd. 

Ungdomsskolens fritidsindsats skal være for alle. Når afstanden mellem den 

velfungerende del af byen og de udsatte byområder øges, er det afgørende, at 

ungdomsskolen styrker indsatsen i disse områder og dermed bidrager til udvik-

ling af gode fritidsvaner og sunde fællesskaber.  

 

Ungdomsskolen tilbyder en lang række gratis faglige, kreative og aktive fri-

tidsaktiviteter og mange af disse tilbud gennemføres i samarbejde med forenin-

ger, ungdomsklubber og skoler. Disse tilbud er geografisk placeret i hele Kø-

benhavn og der er særligt taget hensyn til, at de ligger i eller tæt på udsatte bo-

ligområder. Her har ungdomsskolen også et samarbejde med helhedsplanerne, 

der gør det muligt at få en større del af de unge i områderne til at deltage i disse 

aktiviteter. Desuden er helhedsplanerne en central medspiller i afdækningen af, 

hvilke tilbud, der er relevante for unge i deres område. 

 

De nye indsatser for 10-12-årige, som ungdomsskolen ønsker at etablere i disse 

områder, skal ske i tæt samarbejde med eksisterende indsatser. Dette gælder 

hovedsagligt et samarbejde med de boligsociale helhedsplaner i områderne, 

hvoraf ungdomsskolen på nuværende tidspunkt har samarbejde med 12.Det er 

en målsætning, at de nye indsatser medfører, at børnene også benytter ung-

domsskolens eller andre fritidstilbud, når de bliver ældre. Indsatsen skal være 

supplerende til eksisterende fritidsklubtilbud i områderne.  

 

Aktiviteterne skal i udgangspunkt være åbne for alle børn i aldersgruppen 10-

12 år, således at de understøtter mødet mellem børn, der bor i mere velfunge-

rende dele af byen og børn i de udsatte boligområder. Da indsatserne vil gen-

nemføres i samarbejde med helhedsplanerne i disse områder, vil de hovedsag-

ligt have en ad hoc-karakter, hvor ungdomsskolen understøtter de behov som 

helhedsplanerne afdækker i forhold til målgruppen.  

 

Eksempler på aktiviteter i udsatte boligområder 

Ungdomsskolen er pt. ved at udvikle et street tilbud for 10-14 årige piger i 

samarbejde med Dansk Boldspils Union (DBU). Projektet består af 6 pige 

street fodboldhold i udsatte boligområder med en ugentlig træningsgang. Dette 

projekt har fokus på sundhedsfremmende elementer og det sunde fællesskab. 

Ønsket er, at eksisterende foreninger i området vil være aktive medspillere i 

projektet, for at sikre, at pigerne får kendskab til foreningslivet i deres område. 

Der er medtænkt et opsøgende arbejde i forhold til rekruttering af deltagere på 

fodboldholdene.  På længere sigt skal dette projekt kunne bane vejen for at  

igangsætte andre initiativer indenfor street, som fx dans og skate. Ungdoms-

skolen søger midler til ekstern finansiering af projektet i samarbejde med DBU. 

 

Ungdomsskolen understøtter på nuværende tidspunkt rollemodelsprogrammer 

ved at tilbyde opkvalificeringsforløb bl.a. via en idrætsinstruktøruddannelse i 

samarbejde med Idrætsprojektet. Ungdomsskolen kan se en stor fordel i, at 

kunne medtænke 10-12 årige i disse forløb, ved at de ældre unge kan planlæg-
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ge og gennemføre idrætsaktiviteter eller forløb for de yngre i deres lokalområ-

der i samarbejde med ungdomsskolens undervisere. Målet er at vise unge basa-

le værdier i foreningsliv, fritidsjob og frivilligt arbejde samt at få de unge til at 

tage medansvar i forhold til projekter og tilbud i deres lokalområde.  Disse for-

løb eller aktiviteter kan være inden for fx fodbold, kampsport, yoga og parkour. 

 

Herudover er ungdomsskolen ved at igangsætte workshops i Urbanplanen. 

Helhedsplanerne står for at rekruttere unge til disse workshops i samarbejde 

med skolerne i områderne. Workshopperne arbejder med udvikling af de unges 

personlige og sociale kompetencer, og målet at gøre de unge i 8. og 9. klasse 

uddannelsesparate. Ungdomsskolen ønsker fremover at kunne tilbyde lignende 

workshops for børn og unge allerede i 6.-7. klasse.  

 

 

ØKONOMI 

 

Ungdomsskolen forventer at avende op til 200.000 kr. pr. år til aktiviteter for 

10-12-årige i udsatte boligområder. Midlerne finansieres af ungdomsskolens 

almenområde indenfor den eksisterende ramme. Herudover forventer ung-

domsskolen at kunne finansiere projekter via eksterne projektmidler fra fonde 

m.v. 

 

 

VIDERE PROCES  

 

Ungdomsskolen vil præsentere en mere detaljeret plan for de beskrevne indsat-

ser i juni 2018. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

 

J.nr. 2017.0-0. Møde den 18.12.2017. Dagsordenspunkt 6 

 

Uudviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab 2017 og principper for forde-

ling af budgetrammen 2018 

 

Med denne indstilling redegør ungdomsskolen for det forventede årsregnskab for 2017 

og fremlægger forslag til principper for fordeling af budgetrammen 2018. 

 

INDSTILLING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens forventede årsregnskab 

2017 til efterretning, 

 

2. at bestyrelsen godkender principperne for fordeling af budget 2018 og 

 

3. at bestyrelsen tager orientering om budget 2018 til efterretning. 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Bestyrelsen tiltrådte på mødet den 15. marts 2017 forslag til fordeling af ungdomssko-

lens samlede budgetramme på 88.247.409 kr. I budgetrammen indgår budget til 10. 

klasse i 2017 baseret på elevtallet fra den 5. september 2016 samt forventet overførsel af 

mindreforbruget fra 2016.  

 

Budgetrammen er i budgetudmeldinger fra forvaltningen, senest ultimo november 2017, 

blevet justeret med forskellige elementer. Den aktuelle budgetramme er derfor på 

87.895.178 kr. 

 

P.t. viser prognosen, at ungdomsskolen forventer et mindreforbrug i 2017 på ca. 2,7 

mio. kr., hvilket svarer til ca. 3,1 pct. af ungdomsskolens samlede budgetramme.  

 

Ungdomsskolen udarbejder hvert år principper, der ligger til grund for forslag til det 

efterfølgende års fordeling af budgetrammen. Et konkret forslag til budgetfordelingen 

forelægges bestyrelsen i marts 2018.  

 

 

LØSNING 

 

Forventet årsregnskab 2017 

Ved budgetudmeldingen for 2017 udgjorde ungdomsskolens ramme 88.247.409 kr.  
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Budgetrammen er efterfølgende blevet reguleret med følgende poster: 

 

Budgetudmelding 88.247.409 kr. 

Regulering af 10. klassebudgettet pr. 5.9.2017 -1.057.478 kr. 

Midler til Flygtninge 268.337 kr. 

Midler til BUF-flex på elever 95.240 kr. 

Uddannelsesambassadører 112.320 kr. 

Regulering af lønfremskrivningen -141.819 kr. 

Diverse reguleringer 371.169 kr. 

I alt 87.895.178 kr. 

 

Den samlede budgetramme udgør således aktuelt 87.895.178 kr. En kalkule over de 

samlede udgifter viser et forventet regnskab på i alt 85.146.858 kr. (bilag 1). 

 

På baggrund af prognosen for det forventede regnskab for 2017 forventer ungdomssko-

len et mindreforbrug på ca. 2,7 mio.kr. i 2017 svarende til ca. 3,1 procent af den aktuelle 

budgetramme. Der kan komme både udgifter og indtægter i regnskab 2017, som pt. ikke 

er kend. Regnskabet for 2017 bliver endeligt lukket i februar 2018 og bestyrelsen vil få 

det endelige regnskabsresultat forlagt på mødet i marts 2018. 

 

De primære årsager til det forventede mindreforbrug i 2017 er følgende: 

 

 Ungdomsskolens 8+9. klasse (Second Chance) udviser et mindreforbrug på ca. 1,1 

mio.kr., da tilbuddet endnu ikke er oppe på fuld kapacitetsudnyttelse efter sidste års 

usikkerhed om finansiering 

 

 Ungdomsskolen har i 2017 haft et mindreforbrug til kompetenceudvikling, herunder 

kurser, efter- og videreuddannelse af ledere og medarbejdere. 

 

Principper for fordeling af budgetrammen i 2018 

Forslag til fordeling af budgetrammen 2017 foretages med udgangspunkt i det overord-

nede princip, at fordelingen af budgetrammen skal understøtte ungdomsskolens tre ho-

vedområder som tre økonomiske enheder. De tre hovedområder er 10.klasse, heltidsun-

dervisning og almenundervisning. 

 

De foreslåede fælles principper er: 

 Centrale lønudgifter til ledelse, administration og pædagogisk medhjælp fastsættes 

på grundlag af konkrete beregninger 

 

 Decentrale lønudgifter til 10. klasse fastsættes efter det faktiske søgetal pr. 5.9.2017 

 

 Decentrale lønudgifter til heltidsundervisning fastsættes efter den lærerressource, 

som er nødvendig for at drive det enkelte tilbud 

 

 Timepuljer til almen undervisning fastsættes med udgangspunkt i 2017-niveau 
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 Der afsættes midler til en fællespulje til forsøg og udvikling, it-koordinering, web-

side, kommunikation, elevprogram og kompetenceudvikling for lærere, ledere og 

øvrige medarbejdere. I fællespuljen er indarbejdet et beløb til ungdomsskolens akti-

vitetsmæssige fyrtårne og internationale elevudvekslinger 

 

Derudover er der principper, der gælder for driftsmidler til henholdsvis heltidsundervis-

ningen og den almene undervisning. 

 

Principperne for fordeling af driftsmidler i heltidsundervisningen: 

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

trale budgetter 

 

 Budgetmidlerne fordeles i forhold til antal elevpladser i den ordinære undervisning 

og værkstedsundervisning 

 

Principperne for fordeling af driftsmidler i almenundervisningen: 

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

trale budgetter 

 

 Budgettet til driftsmidler udmeldes som en samlet budgetpost 

 

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

ling af tilbud, der kræver en hurtig indsats. Tilsagn eller afslag gives inden for en 

uge 

 

For begge områder gælder, at: 

 satserne vil blive reguleret i samme omfang som fremskrivningsprocenten for 

driftsmidler, som ungdomsskolen får udmeldt fra forvaltningen og at 

 

 driftsmidlerne ville kunne blive underlagt besparelser, ligesom alle øvrige poster på 

ungdomsskolens ramme. 

 

Budget 2018 

Ungdomsskolen har modtaget et udkast til budget 2018, som er ved at blive kvalitetssik-

ret i samarbejde med forvaltningen. 

  

I regi af effektiviseringsprogrammet har Børne- og ungdomsforvaltningen bedt revisi-

onsfirmaet Deloitte om at foretage en analyse af de bydækkende enheder – herunder 

ungdomsskolen. Bestyrelsen vil blive orienteret om analysen på bestyrelsesmødet i 

marts 2018. Ungdomsskolen mangler fortsat at levere ca. 2 mio.kr. i effektiviseringer 

for perioden 2015-2018. Når ungdomsskolen ved, hvilke effektiviseringstiltag der skal 

foretages, vil bestyrelsen blive orienteret. Forvaltningen har endnu ikke udmeldt omfan-

get af den effektivisering, som ungdomsskolen skal finde fra 2020. 

 

 

BILAG 

 

1. Budget- og regnskabsark total 



11-12-2017Københavns Kommunes BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

. 2017 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2017 23.11.17 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventningMINDREFORBRUG

Ledere 8.391.362 9.226.790 -6.954.789 1.436.573 734.684 701.889 1.105.998 0 330.575

Administrativ / teknisk personale 8.470.202 9.538.040 5.040.063 13.510.265 11.303.716 2.799.965 13.160.525 0 349.740

Heltidsundervisning - løn 26.156.012 24.924.778 1.741.893 27.897.905 27.128.217 769.688 29.058.252 0 -1.160.347

10. klasse - løn 12.929.659 13.410.141 200.000 13.129.659 11.948.702 1.180.957 14.561.220 0 -1.431.561

Almenundervisning - løn 10.184.237 9.542.523 354.117 10.538.354 12.273.051 293.798 13.953.258 0 -3.414.904

Særlig bistand / pæd. medhj. 2.782.183 2.775.281 0 2.782.183 2.561.818 220.365 1.864.074 0 918.109

Løn i alt 68.913.655 57.212.274 69.294.939 65.950.187 73.703.326 0 -4.408.387

Bygninger 6.384.402 6.531.332 0 6.384.402 6.562.312 -177.910 7.193.489 0 0

Bygning vedligeholdelse 920.521 915.519 255.000 1.175.521 693.279 482.242 686.714 0 488.807

Undervisn./Adm/personaleforanst 8.044.334 7.605.564 -320.952 7.723.382 6.623.285 1.104.908 6.618.474 0 1.104.908

Rådighedssum 111.876 111.284 0 111.876 4.038 107.838 4.038 0 107.838

Drift i alt 15.461.133 15.163.699 15.395.181 13.882.914 14.502.715 0 1.701.553

Refusioner - indtægter 96.571 0 0 96.571 -1.444.072 362.275 -2.663.972 0 2.760.543

budgettilpasning 0 0 0 0 -4.446.989 4.446.989 -4.446.989 0 4.446.989

Henriksgården 0 1.000.435 0 0 0 0 0 0 0

Prøveforberedende 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fællespuljer 1.986.883 2.254.861 -24.500 1.962.383 0 1.962.383 0 0 1.962.383

Prioteringsrummet 255.014 953.172 0 255.014 0 255.014 4.712.189 0 -4.457.175

Over-/underskud 1.181.922 1.872.846 -439.508 742.414 0 742.414 0 0 742.414

Besparelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nettoramme 87.895.178 78.457.287 87.746.502 73.942.041 7.769.075 85.807.269 0 2.748.320

J:\Centre\Sekretariatet\data\2017.0-0 Ungdomsskolebestyrelsen\Møde 18 12 2017\Færdige indstillinger\Bilag - Budget- og regnskabsark total  /  Total
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2017.0-0. Møde 18.12.2017. Dagsordenens pkt. 7 

 

Orientering om udviklingen i elevstatistik 2016-17 

 

Med denne indstilling orienterer ungdomsskolen bestyrelsen om udviklingen i elevtallet 

i den samlede ungdomsskolevirksomhed.  

 

INDSTILLING 

 

 

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 om ungdomsskolevirksom-

heden til Undervisningsministeriet via Ungdomsskoleforeningen. Ungdomsskolen op-

gør udviklingen i elevtallet i almenundervisningen og i heltidsundervisningen på de 

enkelte ungdomsskoleområder. De statistiske oplysninger giver et samlet billede af ud-

viklingen i elevtallet i ungdomsskolen – både på et overordnet og decentralt plan.  

 

Eleverne i den almene undervisning opgøres via elevadministrationssystemet LARA, 

som anvendes af størstedelen ungdomsskolerne i Danmark. Elevtallet for heltidsunder-

visningen opgøres via elevadministrationssystemet KMD-Elev. Oplysninger om udvik-

lingen i det samlede elevtal i heltidsundervisningen sker via løbende indberetninger fra 

de enkelte afdelinger 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 man-

ge 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 holdelev. 
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Udviklingen i elevtallet i den almene undervisning 

Fra 2015-16 til 2016-17 er der følgende udvikling i elevtallet (samtlige tilmeldte og 

inklusive elever på ventelistehold):  

 
 Skoleår 2015-16 2016-2017 

  

Cpr-   

elever 

Hold-

elever 

Cpr-  

elever 

Hold 

elever 

     

Ungdomsskolen Amager 1.350 1.910 1.412 1.939 

Ungdomsskolen Nørrebro/Bispebjerg/Østerbro 2.079 3.604 2.696 4.763 

10-12-årige på Indre Østerbro 343 656 354 720 

Færdselslære og knallertkørekort 180 300 251 426 

Ungdomsskolen Brønshøj/Vanløse 1.783 2.579 844 942 

Ungdomsskolen Vesterbro/Valby 1.481 2.119 2.022 2.754 

Ungdomsskolen og specialskoler 36 65 31 40 

I alt 

(7.252) 

6.051¹ 

 

11.233 

(7.610) 

6.038¹ 

 

11.584 
 

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 fra LARA for den samle-

de almenundervisning, og altså ikke afdelingsvis. 
 

I 2016-17 har 6.038 unge mellem 10 og 18 år været tilmeldt ungdomsskolens almenun-

dervisning mod 6.051 unge i 2015-16. Der er et fald på 13 CPR-elever, svarende til 0,2 

pct. Samtidigt har der været en stigning i holdelever på 351 elever, svarende til 30,3 pct. 

 

Tendensen at de enkelte elever i fritidsundervisningen tilmelder sig flere hold er fortsat 

gældende. I sæson 2016-17 har hver elev i gennemsnit tilmeldt sig 1,9 hold, hvilket er 

en lille stigning i forhold til sæson 2015-2016. 

 

Udviklingen i elevtallet for heltidsundervisning og 10. klasse 

 

Fra 2015-16 til 2016-17 er der følgende udvikling i elevtallet i 10. klasse: 

 
Skoleår 2015-2016 2016-2017 

 Kapacitet Elevtal Kapacitet Elevtal 

10. klasse på Amager 164 106 167 111 

10. Klasse på Østerbro 130 120 126 115 

10. Klasse på Vesterbro 174 119 141 106 

10. Klasse i Valby 122 86 0 0 

 

I alt 

 

590 

 

431 

 

434 

 

332 

 

Elevtallet opgøres som gennemstrømningstal. 
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Fra 2015-16 til 2016-17 er der følgende udvikling i elevtallet i heltidsundervisningen: 

 
Skoleår 2014-15 2016-2017 

 Kapacitet Elevtal Kapacitet Elevtal 

Dagkursus 48 40 48 64 

10. Puls 16 17 16 20 

U-turn 12 18 12 15 

Spydspidsen 24 35 24 47 

Byhøjskolen 80 105 80 110 

Nye Veje 46 112 46 80 

Ungdomsskolen i Hindegade 140 164 132 154 

Ungdomsskolens 8+9. klasse Op til 78 65 Op til 78 48 

 

I alt 

 

444 

 

556 

 

436 

 

538 

 

Elevtallet opgøres som gennemstrømningstal. 

 

 

BILAG 

 

1. Indberetningsskema for Den kommunale Ungdomsskolevirksomhed 2016-17 

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. 



1.0    Identifikation

1.1    Skolens navn *

1.2    Skolekode *

1.3    Forvaltning

1.4    Ungdomsskoleinspektør

1.5    Skoleår

1.6    Udfyldt af *

1.7    Telefon (direkte)

Københavns Kommunes Ungdomsskole

101210

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Kim Bynaa

2016/17

Tue Wethje

2012 4647

Udskrevet: 14-11-2017 kl. 16:07:50

1.8    E-mail (direkte) tuweth@buf.kk.dk

Indberetningsskema til
ungdomsskolestatistikken
2016/17

1Side



2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

< 10 år

10 årige

11 årige

12 årige

13 årige

14 årige

15 årige

16 årige

17 årige

18 årige

19 årige

20 årige

21 årige

22 årige

23 årige

24 årige

25 årige

I alt

Alder 1. januar 2014 Drenge Piger I alt

3

46

74

135

556

777

644

400

343

92

42

5

6

1

0

0

0

3124

1

78

77

138

739

388

697

401

341

148

41

3

3

2

2

3

0

3063

4

124

151

273

1295

1165

1341

801

684

240

83

8

9

3

2

3

0

6187

2Side

2.0    Indmeldte elever

2.18 25 + 0 1 1

225302.19 Antal 14-17årige i kommunen pr. 1 januar

2Side



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

Antal
deltagere

Antal
hold

Arbejds
timer

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

3.3.1 Specialundervisning
jf. folkeskoleloven

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. 4

4383 203 6609,18 1527,9

Almen undervisning på de københavnske specialskoler

3Side

Underv.
timer

Antal
timer

0

Uddannelsesforbundets
overenskomst

Andre
overenskomster

2768 211 6214,5 528,42 0

762 50 1083,5 108,25 0

378 43 254 17 0

2595 147 3656,5 1720,5 0

3.1.6 Pædagogiske møder mv. 0 0

186 25 125,5 0 0

Har ungdomsskolen almen undervisning? x JA NEJ

3.3

Har ungdomsskolen prøveforberedende undervisning?

Har ungdomsskolen specialundervisning jf. folkeskoleloven?

Har ungdomsskolen specialundervisning?

x JA NEJ

JA NEJx

x JA NEJ

10886 654 17818 3902 0

0 0 0 0 0

Specialundervisning
US-lov §3 stk. 1 nr. 3

3.3.2 Specialundervisning 55 3 166 12,5 0

Har ungdomsskolen særligt tilrettelagt undervisning for unge indvandrere?

x JA NEJ

154 9 7565,85 0 0

3Side

3.3 i alt 55 3 166 13 0



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

4.2

4Side

Antal
deltagere

Antal
hold

Arbejds
timer

4.1 Undervisning i færdselslære
& knallertkørsel samt
færdselsrelateret førstehjælp

US-lov §3 stk. 2 nr. 1

4.1.1 Undervisning i
færdselslære og knallertkørsel

4.1.2 Undervisning i
færdselsrelateret førstehjælp

241 19 188,5 438,5

Underv.
timer

Antal
timer

0

Uddannelsesforbundets
overenskomst

Andre
overenskomster

155 14 0 0 0

0 0 0 0 0

Har ungdomsskolen undervisning i færdselslære & knallertkørsel? x JA NEJ

Har ungdomsskolen undervisning i færdselsrelateret førstehjælp? x JA NEJ

4.1.3 Undervisning i færdselslære
 & knallertkørsel samt færdsels-
relateret førstehjælp

Har ungdomsskolen heltidsundervisning? x JA NEJHeltidsundervisning i 8. + 9. kl

US-lov §3 stk. 2 nr. 2 &

Folkeskolelovens §33 stk. 3 48 4 5848 7088 0

Antal årsværk (excl. administration) i undervisningen 7,7 0

Antal Antal

4.3 Har ungdomsskolen 10. kl. undervisning? x JA NEJ10. kl. undervisning

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

213 13 14678,15 19929,85 0

Antal årsværk (excl. administration) i undervisningen? 20,6 0

Antal Antal

332 13 18546,73 24595,67 0

25,68 0

Antal Antal

0 0 0 0 0

0 0

Antal Antal

Antal årsværk (excl. administration) i undervisningen?

Antal årsværk (excl. administration) i undervisningen?

4.3.1 10. kl. undervisning
US-lov §3 stk. 2 nr. 2

4.3.2 10. kl. undervisning

4.3.3 20-20 forløb

Folkeskoleloven

4.3 i alt 545 26 33225 44526 0

4Side

4.1 i alt 396 33 189 439 0

0 0 0 0 0

0 0

Antal Antal

Antal årsværk (excl. administration) i undervisningen?

4.3.4 EUD 10



4.4.6 Praktik
Folkeskolelovens §9 stk. 3

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

4.4.7 Særlige forløb
Folkeskolelovens §9 stk. 4
eller §33 stk.4

4.4.8 Sociale projekter

4.4.9 Kriminalitetsforebyg-
gelse herunder SSP arbejde

4.4.11 KUU (ikke i brug)

4.4.12 Anfør kort i punktform hvil-
ke aktiviteter, I har gennemført
og for hvilken målgruppe

5Side

4.4.1 Beskæftigelsespro-
jekter i samarbejde med
jobcentret

4.4.2 Vejledningsforløb
inkl. uddannelsesparatheds-
forløb i samarbejde med UU Har kommunalbestyrelsen besluttet at ungdomsskolen giver vejledningen ift. heltidsundervisningen?

JA NEJ DELVIST

4.4.3 Brobygningsforløb
ifm. heltidsundervisningen
Kap. 2a Vejledningsloven

4.4.4 EGU-aktiviteter

Er ungdomsskolen hovedleverandør af EGU i kommunen? JA NEJ

Er ungdomsskolen underleverandør af EGU i kommunen? JA NEJ4.4.5 Særlige forløb for 15-17 årige
efter reglerne om pligt til uddannelse,
beskæftigelse mv.

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

4.4 Andre aktiviteter

Antal
deltagere

Antal
hold

Arbejds
timer

0 0 0 0

Underv.
timer

Antal
timer

0

Uddannelsesforbundets
overenskomst

Andre
overenskomster

80 1 3590 4810 0

0 0 0 0 0

Har ungdomsskolen andre aktiviteter? x JA NEJ

0 0 0 0 0

Vejledningsloven §2a stk. 5

4.4.10 STU

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4.4 i alt 80 1 3590 4810 0

x

x

x

5Side

4.4.12 Øvrige aktiviteter 0 0 0 0 0

4.4 Særlige bemærkninger til 4.4
Andre aktiviteter generelt?

Ingen bemærkninger

(Anfør venligst fagkoden forud
for kommentaren, f.eks. 4.4.10)



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

6Side

US-lov §3 stk. 2 nr.4

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

Antal
deltagere

Antal
hold

Arbejds
timer

0 0 0 0

Underv.
timer

Antal
timer

0

Uddannelsesforbundets
overenskomst

Andre
overenskomster

Har ungdomsskolen undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem 18-25 år?

JA NEJx

11281 691 25675 3915 0

Antal
deltagere

Antal
hold

Arbejds
timer

Underv.
timer

Antal
timer

3. 0 I alt

4. 0 I alt 1069 64 42851 56862 0

12350 755 68526 60777 0Ungdomsskolevirksomhed
i alt (3.0 + 4.0)

6Side

3.0 + 4.0    Ungdomsskolevirksomhed i alt



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

5.0 Pædagogiske møder

5.2 Ungdomsklub

5.3 Seniorklub

Hvor stor en andel af
kommunens klubvirksomhed
ligger i ungdomsskolen?

5.4 Anden fritidsaktivitet

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

I alt (5.0-5.3)

7Side

5.1 Juniorklub

Antal
deltagere

Antal
klubber

Antal
klubtimer

0

0 0 0

Antal
deltagere

0 0

Antal aktiviteter /
arrangementer

Timer
fritid

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

7Side

(kun timelønnede medarbejdere)

Har ungdomsskolen juniorklub? JA NEJx

Har ungdomsskolen ungdomsklub? JA NEJx

Har ungdomsskolen seniorklub? JA NEJx

Har ungdomsskolen anden fritidvirksomhed? JA NEJx



6.0    Ledelse & administration

7.0    Medarbejdernes uddannelsesbaggrund

Årsværkstimer: 1 årsværk = 1.924 timer

Antal
medarbejdere

6.1 Ungdomsskoleinspektør

Ledelse- og administrationsarbejde

6.2 Viceinspektør

6.3 Afdeling- og klubledelse

6.4 Administrativt arbejde (sekretær)

Antal
månedslønnede

Antal
timelønnede

7.1 Lærer

Antal personer 1. januar

7.2 Pædagog

7.3 Anden faglig uddannelse

7.4 Akademisk uddannelse

7.6 Øvrige

I alt

1 1924 1,00

4 7696 4,00

8 12506 6,50

Årsværks-
timer

Årsværk
i alt

7.5 Lærer eller pædagog i kombination
med anden faglig uddannelse

170

1

4

118

2

20

0

0

0

288

3

24

Antal
honorarlønnede I alt

0 0 0 0

10 18356 9,54

6 10 0 16

23 49 0 72

204 199 0 403

8Side

NB! Her oplyses medarbejdernes uddannelsesbaggrund og ikke deres funktion i ungdomsskolen



9Side

FSR    Ungdomsskolestatistikken & Folkeskolereformen

9Side

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

US-lov §3 stk. 2 nr. 5

Har ungdomsskolen undervisning i folkeskolens fag
og obligatoriske emner samt valgfag på 7.-10. klassetrin?

x JA NEJ

Antal
deltagere

Antal
hold

Arbejds
timer

Valgfag 1101 61 2823,7 136

Underv.
timer

Antal
timer

0

Uddannelsesforbundets
overenskomst

Andre
overenskomster

3 3 4 0 30Antal hold pr. årgang 7.kl 8.kl 9.kl 10.kl Ikke delt

18

22

3

1

17

Hold i boglige-, humanistiske- & naturfag (inkl. sprog og lektiehjælp mv.)

Hold i kreative, musiske & håndværksmæssige fag

Hold i IT og medier

Hold i samfund, kultur & menneske

Hold i sport & fritidsliv

Folkeskolerne i København

Hvilke aktiviteter under valgfagsviften
har I gennemført og for hvilken
målgruppe?

Undervisning af samlede klasser på de københavnske folkeskoler, som strækker
sig lige fra matematik, engelsk til kokkeskole og fysiske aktiviteter.

Folkeskolelovens §9 stk. 1

Hvilke samarbejdspartnere har
ungdomsskolen ifm. stk. 8 valgfag?

Folkeskolelovens §9 stk. 8



10Side

FSR    Ungdomsskolestatistikken & Folkeskolereformen

Antal
deltagere

Antal
hold

Arbejds
timer

Understøttende
undervisning 1232 50 1424,5 244,75

Underv.
timer

Antal
timer

0

Uddannelsesforbundets
overenskomst

Andre
overenskomster

10 18 8 0 14Antal hold pr. årgang 7.kl 8.kl 9.kl 10.kl Ikke delt

46

3

0

0

1

Hold i boglige-, humanistiske- & naturfag (inkl. sprog og lektiehjælp mv.)

Hold i kreative, musiske & håndværksmæssige fag

Hold i IT og medier

Hold i samfund, kultur & menneske

Hold i sport & fritidsliv

Hvilke aktiviteter under
understøttende undervisning
har I gennemført og for
hvilken målgruppe?

Dansk, matematik, engelsk samt fysiske aktiviteter. Målgruppen har været folkeskole
elever

Antal
deltagere

Antal
hold

Arbejds
timer

Lektiehjælp &
faglig fordybelse 87 2 347 149,75

Underv.
timer

Antal
timer

0

Uddannelsesforbundets
overenskomst

Andre
overenskomster

0 0 0 0 1Antal hold pr. årgang 7.kl 8.kl 9.kl 10.kl Ikke delt

2

0

0

0

0

Hold i boglige-, humanistiske- & naturfag (inkl. sprog og lektiehjælp mv.)

Hold i kreative, musiske & håndværksmæssige fag

Hold i IT og medier

Hold i samfund, kultur & menneske

Hold i sport & fritidsliv

Hvilke aktiviteter under
lektiehjælp & faglig fordybelse
har I gennemført og for
hvilken målgruppe?

Klassisk lektiehjælp. Målgruppen har været udskolingselever på 2 forskellige
folkeskoler.

Folkeskolelovens §16 a, b, c

Folkeskolelovens §15



11-12-2017

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

 

Målgrupper (cpr.elever): Budgetpladser Elevpladser Elevpladser Elevpladser Elevpladser Cpr-elever     

Pr. skoleår: 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008

Heltidsundervisning

-10. klasse på Amager (Amager10) 167 164 186 186 186 111 106 252 247 230 207 248 218 192 174

-10. klasse på Østerbro (Ø10) 126 130 115 120

-10. klasse på Vesterbro (10.Vest) 141 174 106 119

-10. klasse i Valby (Valby10) 0 122 0 86

-Dagkursus 48 48 64 64 64 64 40 79 73 76 67 81 91 78 74

-10. Puls 16 16 20 17

-U-turn 12 12 12 12 12 15 18 10 14 22 12 10 26 20 25

-Spydspidsen 24 24 12 12 12 47 35 22 26 19 12 12 13 12

-Byhøjskolen 80 80 85 102 102 110 105 100 110 115 129 108 100 102 99

-Nye Veje 46 46 46 46 46 80 112 95 90 63 62 53 60 68 73

-Ungdomsskolen i Hindegade 132 140 140 140 140 154 164 219 227 194 178 157 213 195 183

8.-9. klasse 78 78 78 78 46 48 65 77 96 75 71 47 34 11 13

Sum - heltidsundervisning 870 1034 623 640 608 870 987 854 883 794 738 716 755 678 641

  

Beregningsgrundlag er US-indberetning og derfor gennemstrømningstal.

 

Almen undervisning     

Pr. skoleår 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013-2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008

Cpr. elev antal 6038 6051 7359 6186 5701 5652 5770 5808 5676 5506

Holdelev antal 11584 11233 14045 12828 12460 12181 11455 11502 11701 11056

Ungdomsskolen i alt Cpr-elever   

Pr. skoleår: 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008

Cpr. elever i alt 6908 7038 8213 7069 6495 6390 6486 6563 6.354 6147

J:\Centre\Sekretariatet\data\2017.0-0 Ungdomsskolebestyrelsen\Møde 18 12 2017\Færdige indstillinger\Bilag - Statistiske opgørelser over udviklingen i elevtallet i ungdomsskolen
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2017.0-0. Møde 18.12.2017.  Dagsordenspunkt 8 

 

Meddelelser og orientering 

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nyt 10. klassekatalog 2017-2018 og 10. klassemesse  

Københavns Kommunes samlede 10. klassetilbud præsenteres i et digitalt kata-

log. Kataloget for skoleåret 2018/2019 blev offentliggjort 1. december 2017. 

Kataloget er udarbejdet af ungdomsskolen i tæt samarbejde med Ungdommens 

Uddannelsesvejledning og kan ses her:  

https://ungdomsskolen.kk.dk/artikel/10-klassekatalog-2018-19 
 

I lighed med de to foregående år afholder ungdomsskolen og UU København 

også i år en 10. klassemesse. På messen vil alle udbydere af 10. klasse komme 

og præsentere indholdet i deres tilbud i skoleåret 2018/2019. Messen afholdes 

d. 23. januar 2018 og foregår i Multihallen på Kildevældsskolen. Elever, for-

ældre, vejledere og skoler bliver inviteret via SkoleIntra. 
 

 

2. Flytninger og byggesager 
Amager 10 

I forbindelse med en renovering og udvidelse af Peder Lykke Skolen har Bør-

ne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med ungdomsskolen valgt at flytte 

10. klassetilbuddet til Jemtelandsgade, så alle elever og medarbejdere på Ama-

ger 10 er samlet ét sted. Ombygningen er næsten vel overstået, og tilbuddet fra 

Peder Lykke Skolen flytter i juleferien, så alle elever starter efter nytår i Jemte-

landsgade.  

 

Ø10 – beliggende på Kildevældsskolen 

Der er konstateret en konstruktionsfejl i taget på Multihallen, som øverst huser 

Ø10, og derfor er det besluttet at taget skal udskiftes. Ungdomsskolen er lø-

bende i kontakt med Københavns ejendomme, så udskiftningen af taget kan ske 

med mindst mulig gene for elever og medarbejdere. 

 

10. Vest – beliggende pt. på Vesterbro Ny skole 

Vesterbro Ny skole er i en situation, hvor skolen får et stigende antal elever, og 

derfor skal Børne- og Ungdomsforvaltningen finde en ny placering til 10. Vest 

fra skoleåret 2018/2019. I budgetaftalen for 2018 er der afsat midler til en plan-

lægningsproces om ny placering af 10. Vest. Der er i øjeblikket en proces i 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 

 

https://ungdomsskolen.kk.dk/artikel/10-klassekatalog-2018-19


    

                                                    
 

 

Side 2 af 3 

 

gang med Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur – og Fritidsforvaltnin-

gen om en placering i Kulturhuset i Lyrskovgade. Ungdomsskolen har løbende 

været involveret i dette arbejde og afventer svar efter nytår på om dette bliver 

en realitet.   

 

10. Puls – fraflyttet Ressourcecenter Ydre Nørrebro 

Da Socialforvaltningen ligesom alle andre forvaltninger arbejder på samlokali-

sering af enheder, er der ikke længere mulighed for at heltidsafdelingen 10. 

Puls kan være i lokaler på Ressourcecenter Ydre Nørrebro, der hører under 

Socialforvaltningen. 10. Puls er derfor i dette efterår flyttet til baghuset på Bi-

spebjerg Skole. I samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder 

ungdomsskolen på, at denne placering kan blive permanent. 

 

 

3. Edison lokalfinale  

Ungdomsskolen var torsdag den 2. november vært for lokalfinalen i iværksæt-

terkonkurrencen Edison.  Edisonprogrammet er et initiativ fra Fonden for En-

treprenørskab og er en landsdækkende opfinderkonkurrence for 6-7. klasser, 

hvor eleverne skal finde innovative løsninger på selvvalgte problemstillinger 

inden for et nationalt tema. Dette års tema var ”Vand på godt og ondt”.    

 

Lokalfinalen blev afholdt på skolens på Islands Brygge, hvor mere end 500 

elever deltog.  Se film fra lokalfinalen i København her:  

https://www.youtube.com/watch?v=ynIX_KFC4Jo 

 

 

4. Ny tilmeldingsrunde til fritidsundervisningen  

Fritidsområdet har fra dette skoleår valgt at inddele fritidssæsonen i tre perio-

der, der hver strækker sig over 12-13 uger. Målet med at have løbende hold-

start er at muliggøre, at ungdomsskolen i højere grad kan tilpasse udbuddet af 

hold og løbende målrette dem byens unge og elevernes behov og ønsker.  Før-

ste periode løb fra september til november og den anden går fra januar til 

marts.  

 

Tilmeldingen til den anden periode er i gang og tilgangen af elever ligger som 

forventet. Der starter ca. 150 hold op i januar og flere hold vil blive startet op 

efterhånden som der kommer flere tilmeldinger. Antallet af holdelever er pt. 

9515 holdelever og 5003 CPR-elever. Sidste år var tallet på dette tidspunkt 

9292 holdtilmeldinger og 5442 CPR-elever. 

 

 

5. Ny forberedende grunduddannelse (FGU) og en sammenhængende 

kommunal ungeindsats  

I oktober 2017 indgik folketingets partier en aftale om Bedre veje til uddannel-

se eller job. Aftalens indhold er delt op i to hoveddele: Etablering af en ny for-

beredende grunduddannelse (FGU) og krav om en sammenhængende kommu-

nal ungeindsats.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ynIX_KFC4Jo
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Institutionerne, der skal drive FGU, oprettes som statsligt selvejende, hvor 

kommunerne målgruppevurderer elever til og medfinansierer uddannelsen. 

Samtidig stiller aftalen krav om, at kommunerne koordinerer den samlede un-

geindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen på en 

måde, så den unge får én plan, tilknyttes én kontaktperson og oplever kommu-

nen som én instans. Målgruppen for ungeindsatsen er de unge under 25 år, der 

ikke har en ungdomsuddannelse og ikke er i uddannelse eller job. Kommuner-

ne vælger selv deres organisering af indsatsen.  

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltnin-

gen, Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Økonomi-

forvaltningen har nedsat tværgående arbejdsgrupper, som skal tilvejebringe et 

beslutningsgrundlag for organisering af indsatserne frem mod forhandlingerne 

om budget 2019. 

 

 

6. Netværksmøde om projekt om internationale arbejdsophold  
Ungdomsskolen er i samarbejde med organisationer og virksomheder fra 6 

lande i EU i gang med at skabe en model og et netværk, der skal give udsatte 

unge mulighed for at komme ud i internationale arbejdsophold. Det sker under 

rammerne af det toårige Erasmus+ projekt Net-Neet – A Network for Neet 

Mobility, som arbejder med erhvervstræning, inklusion og netværk for udsatte 

unge. Fra ungdomsskolen deltager elever og lærere fra afdelingen Kombineret 

Ungdomsuddannelse.  

 

Som et led i projektet afholdt ungdomsskolen og det Italienske Handelskammer 

i Danmark et netværksmøde for danske aktører på området d.2. november 2017 

for at informere om projektet, få input til det videre arbejde og skabe et funda-

ment for et netværk i Danmark. I mødet deltog mere end 30 personer virksom-

heder, skoler, institutioner og unge fra målgruppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


