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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2018.0-0. Møde 19.12.18. Dagsordenspunkt 2

Almenundervisning: Fællesskab, udvikling, læring, fritidsliv 

Oplæg v/ Kasper Jannæs, Dennis Christensen, Marianne Bjørnø Evers og Alberte Aa-

mand 

Om almenundervisningen 

Almenundervisningen stiller aktiviteter, fællesskaber og undervisere til rådighed, der 

bidrager til, at unge mellem 13 og 17 år kan udvikle sig fagligt, personlig og socialt. 

Undervisningen bygger på den grundlæggende værdi, at unge frivilligt kan vælge at gå 

til aktiviteter i deres fritid, som de anser for meningsfulde, og som giver dem mulighed 

for at udvikle deres kundskaber og bidrager til demokratisk medborgerskab og dannelse. 

Indhold 

Konkret er almenundervisningen defineret ved kommunens forpligtelse til at etablere 

undervisning i de fag og aktiviteter, som de unge måtte ønske i deres fritid, og som er i 

overensstemmelse med ungdomsskolens formål. Sammensætningen af fagtilbuddene og 

fagenes tilrettelæggelse sker primært på baggrund af ungdomsskolens værdigrundlag og 

de unges ønsker og behov. Andre væsentlige faktorer der indgår i tilrettelæggelsen, er at 

understøtte en øget faglighed hos de unge, og behovene for at stille rammer til rådighed 

for, at de unges egen kultur kan udvikles og afprøves, herunder arbejdet med unges ind-

flydelse og demokrati. 

Fagudbuddet består af boglige, kreative og aktive tilbud. Kategorierne i de boglige fag 

er sprog, matematik, naturfag, lektiehjælp samt vejledning og eksamensforberedelse. De 

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

kunst. Derudover er der fag som dækker kategorierne sport, actionfag (fx gokart, par-

kour og vægklatring), it og medier, tech og entreprenørskab, personlig udvikling, tema-

tiserede kurser, events og workshops, ture og rejser mv. Udover dette tilbydes bydæk-

kende specialundervisning og undervisning i færdselslære og knallertkørsel. Der er tale 

om mange forskellige undervisningsformater fra ugentlig undervisning, der typisk fore-

går om aftenen og eftermiddagen to til tre timer om ugen, involverende foredrag, eks-

kursioner, til længere weekendworkshops. Der udbydes årligt mellem 3-400 hold.  

Andre centrale indsatser er 

• folkeskolesamarbejde om valgfag og andre tiltag, der understøtter udskolingen

• udvikling af ungedemokrati, blandt andet i form af varetagelse af aktiviteter for og

med Københavns Kommunes Ungeråd og undervisning i debat og samfund, person-

lig udvikling samt udflugter og ture

• Samarbejder med ungdomsuddannelserne om aktiviteter, der understøtter overgan-

gen til og fastholder elever på ungdomsuddannelserne
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• Indsatser i boligsociale områder - samarbejde med helhedsplaner og andre aktører i

boligsociale områder.

Omfang 

I sæsonen 2017-2018 gjorde godt 5.400 unge brug af tilbuddet og gik i gennemsnit på 

ca. 2 hold. Aktiviteterne foregår spredt over kommunen, på ca. 55-60 lokationer, heraf 

25 folkeskoler. Undervisningen varetages af omkring 200 deltidsansatte undervisere. 

Områdets samlede budget er i 2018 kr. 8.933.833.  

Besøg på hold i koreansk og oplæg 

Under punktet vil bestyrelsen indledningsvis overvære undervisning på ungdomssko-

lens hold i koreansk og få mulighed for at tale med lærer og elever. 

Herefter vil områdeleder Kasper Jannæs, afdelingsleder Dennis Christensen, afdelings-

leder Marianne Bjørnø Evers og projektmedarbejder Alberte Aamand udfolde almenun-

dervisningens mål, værdier og udbytte. Det vil ske med afsæt i temaerne: Ungefælles-

skaber, Meningsfuldt fritidsliv, Uddannelsesparathed og Aktive medborgere. 
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BESLUTNINGS- 

PROTOKOL 

Dato: 

01.11.2018 

Journalnr.: 

2018.0-0 

Beslutningsprotokol fra møde i ungdomsskolens bestyrel-

se mandag den 29. oktober2018 kl. 15.00-17.30. 

Mødedeltagere:   Sofie Seidenfaden, Knud Holt Nielsen, Caroline Møl-

ler Jensen, Linda Hilskov, Alberte Stein Aamand, Ju-

lia Lambert og Jens Toft,  

Afbud: Tommy Petersen, Bo Kjærulf, Ditte Bergholdt As-

mussen 

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

næs og Gunver Moll Biering 

Mødet blev afholdt i 10. klassecentret, Vesterbro Bibliotek og 

Kulturhus Lyrskovgade 4, 2. sal, 1758 København. 

Dagsorden 

0. Godkendelse af dagsorden

1. Tematisk punkt: 10. klasse: Møde med lærere, elever og vejleder

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet 20. juni 2018

3. Eleverne har ordet

4. Orientering om udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab

2018

5. Status for implementering af strategiske effektiviseringer i og be-

sparelser i ungdomsskolen 2015-18 og 2020-23

6. Status fra de tre områder almenundervisning, heltidsundervisning og

10. klasse

7. Implementering af beslutning om røgfri skoletid

8. Status for Læringslokomotivet – turboforløb i samarbejde med fol-

keskoler: Metoder, resultater og videre perspektiver

Sekretariat 

Fredericiagade 39 

1310 København K 

Direkte telefon 

3336 4490 

Mobil 

4034 4470 

Telefax 

3336 4474 

E-mail

kibryn@.kk.dk

www.ungdomsskolen.kk.dk 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 
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9. Meddelelser og orientering

10. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

INDSTILLING 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 

1. Tematisk punkt: 10. klasse – møde med lærere og ele-

ver

10. Vest er et af ungdomsskolens tre almene 10. klassetilbud. Under

punktet vil ansatte og elever fortælle om, hvordan de arbejder på sko-

len, og om hvordan skolen og UU i samarbejde arbejder med elevernes

afklaring og deres personlige og sociale udvikling.

Oplæg v/ lærer Jeanett Saltoft Nielsen og elevrepræsentant Dea Arif 

Baggrund og formål 

Sammen med 10. klasse på erhvervsskoler og 10. klasse efter ungdoms-

skoleloven (heltidsundervisning), udgør almen 10. klasse kommunens 

største uddannelsesforberedende tilbud efter 9. klasse. 

Målet for elever i den almene 10. klasse er, at de aflægger en 10. klas-

seprøve (FP10) og bliver vurderet parat til en ungdomsuddannelse efter 

10. klasse. Undervisningen udbydes efter folkeskoleloven og består af

en obligatorisk del samt valgfag og brobygning. Undervisningen skal

ligesom heltidsundervisningen bidrage til kommunens strategiske mål-

sætninger om, at alle elever skal gennemføre en ungdomsuddannelse,

og at 25 procent vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10.

klasse.

Ungdomsskolen indstiller, 

at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet. 
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10. klasse kan frit vælges af elever ved afslutningen af 9. klasse. Elever 

bosiddende i kommunen har retskrav på en plads. Der er løbende optag, 

hvilket betyder, at der er løbende udskiftning i elevgruppen. 10. klasse-

området finansieres via taxameterbevilling pr. 5 september i skoleåret. 

 

Eleverne 

Størstedelen af eleverne i den almene 10. klasse er erklæret ikke-

uddannelseparat, det vil sige, at de ikke har de nødvendige faglige, per-

sonlige og sociale kompetencer til at påbegynde og gennemføre en ung-

domsuddannelse. En del af eleverne har dårlige erfaringer med at gå i 

skole, hvilket har medført manglende motivation for skolegang og ly-

sten til at lære.  

 

Af tal fra Datarapport 2018 fremgår, at det socioøkonomiske gennem-

snit for eleverne i almen 10. klasse ligger på –1,06. Tallet indikerer, at 

elevgruppen har svagere baggrund end gennemsnittet, og dermed også, 

at skolerne har en stor opgave i forhold til at ruste eleverne til at kunne 

gennemføre en ungdomsuddannelse. 

 

10. Vest  

Pr. 1. august 2018 er afdelingen flyttet fra lokaler på Vesterbro Ny Sko-

le til nye lokaler i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus. Afdelingen har 92 

elever pr. 5. september 2018. Der er løbende optag af elever, som typisk 

kommer efter at være udskrevet fra efterskoler, erhvervsskoler og gym-

nasier. Elever udsluses også løbende til andre skoletilbud, behandlings-

forløb og lignende. 

 

Undervisningen består af de obligatoriske fag dansk, engelsk og mate-

matik, linje- og valgfag, samt brobygning til EUD. Eleverne modtager i 

løbet af året 420 timers undervisning i de obligatoriske fag og 420 timer 

i linje-og valgfag. 

 

I dette skoleår udbyder afdelingen følgende linje- og valgfag: 

•”Matematik uden panik” 

• Film og medier 

• Keramik (i samarbejde med keramikværkstedets undervisere i Kultur-

huset) 

• Naturidræt 

• Psykologi og etik 

•”Det gode liv” 

• Samfundsfag 
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10. Vest har ligeledes Verdensklassen med 15 elever. Det er et toårigt 

skoletilbud for tosprogede elever, som efter modtagelsesklasse eller 

andet ikke er klar til at begynde på en ungdomsuddannelse. Klassen har 

særligt fokus på dansk som andetsprog, integration og medborgerskab. 

 

Der er 7 lærere og 1 vejleder tilknyttet afdelingen. Den daglige ledelse 

varetages af en afdelingsleder, der også står for ledelsen af ungdoms-

skolens to øvrige 10. klasseafdelinger. 

 

 

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet den 20. 

juni 2018 
 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 
BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

 

3. Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter 
 

Under dette punkt har bestyrelsens elevrepræsentanter mulighed for at 

tage forskellige emner op. 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

pladser i ungdomsskolens bestyrelse. De nuværende repræsentanter 

kommer fra interessegruppen for kultur og fritid under Børne- og Ung-

domsforvaltningens Ungeråd. Ungerådets interessegrupper er forankret 

i ungdomsskolen. 
 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender beslutningsprotokol for mødet d. 20. juni 

2018. 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

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

senterer for bestyrelsen. 
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For at sikre elevrepræsentanterne mulighed for at bringe problemstillin-

ger op til drøftelse i bestyrelsen, har ungdomsskolen etableret dette fa-

ste punkt på dagsordenen. Der kan ikke træffes beslutninger omkring 

sager, der bliver taget op under dette punkt, men de kan eventuelt sættes 

på dagsordenen som beslutningspunkt på et senere møde. 

 

RESUMÉ 

Julia Lambert orienterede om, at Ungerådet har fremsat forslag om et 

kulturklippekort til unge mellem 18 og 25 år, og at forslaget nu er sendt 

til behandling i fagudvalgene forud for, at forslaget forelægges Borger-

repræsentationen. Julia orienterede videre om, at Ungerådet drøfter for-

slag til, at unge kan anvende biblioteker og institutioner i aftentimer og 

i weekends til for eksempel pop-up events, debatskabende aktiviteter og 

fællesspisning i tråd med de aktiviteter, der foregår i Absalon på Sønder 

Boulevard og som et alternativ til et mere traditionelt fagudbud. 

 

 

4. Orientering om udviklingen i ungdomsskolens budget 

og regnskab 2018 
 

I denne indstilling redegør ungdomsskolen for udviklingen i budget og 

regnskab 2018.  

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

Bestyrelsen tiltrådte på mødet den 7. marts 2018 forslag til fordeling af 

ungdomsskolens samlede budgetramme på 88.239.229 kr., inklusive 

overførte midler fra 2017 på 1.092.532 kr. Følgende faktorer har haft 

særlig indflydelse på udviklingen i ungdomsskolens budget:  

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om udviklingen i ungdomssko-

lens budget og regnskab 2018 til efterretning. 
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Budgetrammen er tilført midler til BUF-flex1 til elever i både EUD 10. 

klasser og de kommunale 10. klasser på 279.453 kr.  

 

Ungdomsskolens budgetramme er blevet nedskrevet med pris- og 

lønfremskrivning på 287.288 kr. 

 

Forskellige opjusteringer på rammen på i alt 560.120 kr. 

 

Den aktuelle budgetramme er således 89.366.090 kr. 

 

 

LØSNING 

 

Udvikling i regnskab 2018 

Ungdomsskolens sekretariat følger løbende ungdomsskolens budget og 

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

met Kvantum og OPUS-lønsystemet. Dette sker for at sikre en balance i 

den samlede ramme ved regnskabsårets afslutning. Ungdomsskolens 

regnskab monitoreres desuden af forvaltningens Administrativt Res-

sourcecenter, som modtager kvartalsvise regnskabsprognoser fra ung-

domsskolen.  

 

Det samlede forbrug for henholdsvis fritids-, heltidsundervisningen 

samt 10. klasse er på det forventede niveau på det nuværende tidspunkt 

i regnskabsåret og skoleåret. 

 

Ungdomsskolen har afleveret 3. prognose til forvaltningen, som viser et 

forventet årsregnskab på ca. 2,4 mio. kr. i mindreforbrug. Ungdomssko-

len har yderligere planlagte aktiviteter i efteråret 2018, så ungdomssko-

len forventer pt. et årsregnskab på ca. 1,4 mio. kr. i mindreforbrug, 

hvilket er svarende til 1,7 procent af budgetrammen. 

 

I forbindelse med udarbejdelsen af 3. prognose har ungdomsskolen af-

leveret 3 mio.kr. til forvaltningen. Midlerne er et akkumuleret mindre-

forbrug på Kombineret Ungdomsuddannelse.  

 

Følgende elementer vil få indflydelse på udviklingen i regnskabet for 

2018: 

 

▪ ungdomsskolens budget til 10. klasseundervisning reguleres på 

baggrund af det faktiske elevtal, der opgøres den 5. september 2018. 

Reguleringen har virkning fra 1. august 2018 – herunder tildeling af 

                                                 
1 BUF-flex gives til elever, der er i målgruppen til en plads på en specialsko-

le/specialklasserække og som samtidig kan profitere af at forblive i et alment tilbud, 

som tildeles særlige ressourcer til at lave en ekstraordinær indsats for eleven. 
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midler på ”sociale og etniske kriterier”. Da elevtallet er faldet fra 

skoleåret 2017-18 til skoleåret 2018 - 2019 vil det betyde en nedju-

stering af budgettet til 10. klasse. Ungdomsskolen forventer, at fal-

det i elevtallet i indeværende skoleår vil medføre et merforbrug på 

10. klasse. Dette merforbrug forventes at kunne dækkes ind af ung-

domsskolens samlede ramme. 

 

▪ huslejeudgifterne i ungdomsskolen budgetreguleres af forvaltnin-

gen, så det modsvarer en eventuel mer- eller mindreudgift 

 

▪ forventet tilførsel af taxameter-tilskud for Kombineret Ungdomsud-

dannelse  

 

▪ elevtilslutningen til almenundervisningens tilbud i efteråret 2018 

 

Elevsøgning til 10. klasse i skoleåret 2018/2019 

Ungdomsskolen orienterede bestyrelsen på mødet den 20. juni 2018 om 

et fald i elevsøgningen til de kommunale 10. klasser på ca. 65 elever, og 

ungdomsskolen havde da en forventning om at ende på et elevtal på 270 

elever.  

 

Opgørelsen af elevtallet pr. 5. september 2018 viste, at der var 263 ele-

ver tilmeldt de kommunale 10. klasser. Elevtallet er opgjort til 7 elever 

færre end forventet og denne manglende bevilling vil blive dækket af 

ungdomsskolens samlede ramme. 

 

Som bestyrelsen blev orienteret om på mødet den 20. juni 2018, har 

ungdomsskolen i foråret været igennem en proces med afskedigelse af 

lærere på 10. klasse på grund af arbejdsmangel. Her var det nødvendigt 

at afskedige 5 lærere for at imødegå det faldende elevtal og skabe ba-

lance mellem bevilling og ansatte. 

 

 

 

5. Status for implementering af de strategiske effek-
tiviseringer og besparelser i ungdomsskolen 

 

I denne indstilling redegør ungdomsskolen for status på de strategiske 

effektiviseringer og besparelser i 2015-18 samt 2020-23.  

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om status for implementeringen 

af de strategiske effektiviseringer og besparelser i 2015-18 til ud-

møntning i 2019 til efterretning. 

 

2. at bestyrelsen tager orientering om status for implementeringen af 

de strategiske effektiviseringer og besparelser i 2020-23 til efterret-

ning. 
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BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. Knud Holt Nielsen ønskede ført til 

protokollen, at bestyrelsen forventer at få forelagt konsekvens-

beskrivelser af de forslag til besparelser, som ungdoms-skolen i 

samarbejde med forvaltningen arbejder med på mødet i december 2018. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

Ungdomsskolen blev i 2014 pålagt et effektiviseringskrav på ca. 3,8 

mio.kr., som skulle implementeres i 2015–18. Ungdomsskolen nåede 

ikke i mål med effektiviseringerne i budget 2018, og derfor skal de 

resterende effektiviseringer findes i budget 2019. 

 

Effektiviseringsstrategien for 2020-23 blev meldt ud af Børne- og 

Ungdomsforvaltningen i foråret 2018. Meldingen var, at de 5 største 

bydækkende enheder under Fagligt Center, det vil sige Ungdommens 

Uddannelsesvejledning, Center for Specialundervisning for Voksne, 

Børne- og Ungdomstandplejen, Uddannelsescenter UiU og 

ungdomsskolen skulle finde effektiviseringer for ca. 67 mio.kr. 

Forvaltningen har bedt revisionsfirmaet Deloitte om at foretage en 

analyse af de bydækkende enheder for at kunne identificere eventuelle 

effektiviseringsområder. 

 

Direktionen har efter analysen peget på 5 områder i ungdomsskolen, 

som skal undersøges nærmere samt at det samlede 

effektiviseringsbidrag for de bydækkende enheder er blevet justeret til 

ca. 35 mio.kr. 

 

 

LØSNING 

 

Status for implementering af de strategiske effektiviseringer 2015-

18 

 

Ungdomsskolen er pålagt et effektiviseringskrav på 5,8 procent af 

rammen fra 2014 svarende til ca. 3,8 mio. kr. Effektiviseringen skal 

være indhentet i perioden 2015-18. 
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Ungdomsskolen har implementeret effektiviseringer på følgende vis: 

Nedjustering af rammen til fritidsundervisning (Åben 

Skole) 

850.000 kr. 

Nedlæggelse af 1 administrativt årsværk 385.000 kr. 

Overflytning af systemejerskabet af LARA Hosting til 

forvaltningen 

75.000 kr. 

Effektivisering af huslejeudgift til knallertundervisnin-

gen 

90.000 kr. 

I alt 1.400.000 kr. 

Dette betød, at ungdomsskolen fortsat manglede at finde effektiviserin-

ger for ca. 2,4 mio. kr. Ungdomsskolen har været i dialog med Fagligt 

Center og Center for Policy i forvaltningen om forskellige muligheder 

og har identificeret nedenstående effektiviseringsforslag. 

Børne- og Ungeudvalget har godkendt følgende effektiviseringsforslag, 

som er indarbejdet i budgetaftalen for 2019: 

Omlægning af Radio One Hour til Åben Skole aktivitet 562.000 kr. 

Nedlæggelse af administrativ stilling 207.000 kr. 

Nedjustering af midler til kompetenceudvikling 200.000 kr. 

Besparelse af teknisk bistand 45.000 kr. 

Nedjustering i udbud af hold i fritidsundervisningen 500.000 kr. 

Rammebesparelse på ungdomsskolens ramme 500.000 kr. 

Nedlæggelse af fritidstilbuddet til 10 -12-årige på 

Østerbro 

446.989 kr. 

I alt 2.460.989 kr. 

Bestyrelsen forelægges et forslag til implementering af rammebesparel-

sen på 500.000 kr. på mødet i december 2018.  

Ovennævnte effektiviseringer for ca. 2,4 mio.kr. er indarbejdet i bud-

getaftalen for 2019, men formelt udestår vedtagelsen af budget 2019 i 

Borgerrepræsentationen. 

Ungdomsskolens LokalMED er løbende blevet orienteret og inddraget i 

processen i forhold til at identificere effektiviseringsmuligheder.  

Status for implementering af de strategiske effektiviseringer 2020-

23 
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Ungdomsskolen orienterede på mødet den 20. juni 2018 bestyrelsen om 

Deloittes analyse af effektiviseringsmuligheder i ungdomsskolen. I 

denne analyse har Deloitte fundet frem til 6 forslag på ungdomsskolens 

område samt 2 forslag på tværs af de 5 største bydækkende enheder. 

Direktionen har den 11. september 2018 besluttet, at følgende områder 

skal undersøges nærmere: 

1. Rammebesparelse primært rettet mod heltidsundervisningen 4,0

mio. kr.

Deloitte anbefaler at øge klassekvotienterne i heltidsundervis-

ningen for herigennem at reducere i udgiften til undervisere.

Konsekvenserne af forslaget skal analyseres nærmere, også med

sigte på ikke at placere en udgift andre steder i BUF. Deloitte

anbefaler videre, at undervisernes undervisningsratio kan sættes

op til gennemsnitlig 734 timer om året.

2. Dobbeltanvendelse af skolers og klubbers lokaler med henblik

på opsigelse af lejemål

Ungdomsskolens lokaleportefølje skal undersøges nærmere med

henblik på en vurdering af, om kommunale lejemål kan slås

sammen. Der skal foretages en skanning af lokationer, og der

skal være dialog med skoleledere og klubledere om behovsaf-

dækning. Et tidligere forslag om at flytte Nye Veje til lokaler i

klubben Pumpestationen er taget op igen. Ligeledes ønskes fri-

tidsundervisningen i højere grad placeret i lokaler på folkesko-

lerne.

3. Fokusering af almenundervisning budget fra 2021

Forud for egentlige beslutninger på dette område vil man afven-

te udmøntningen af besparelserne på almenområdet i budget

2019. Deloittes forslag indebærer fokusering af undervisningen

fx ved et fokus på boglig undervisning eller øget holdstørrelse.

Forslaget skal kvalificeres gennem en sammenligning med ud-

giftsniveauet for fritidsundervisning i andre større byer. Under-

søgelsen skal foretages af forvaltningens Center for Policy.

4. Fælles administration mellem ungdomsskolen/UU-København

og samlokalisering i Korsgade

Mulighederne for fælles administration af opgaver mellem ung-

domsskolen og UU, København skal undersøges. Ligeledes skal

et tidligere forslag om flytning af ungdomsskolens sekretariat til

UU’s lokaler i Korsgade undersøges igen (samlokalisering).

13
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Det skal understreges, at der ikke er besluttet noget ud over, at ovenstå-

ende områder nu skal undersøges og analyseres nærmere med henblik 

på afdækning af effektiviseringspotentialer samt hvilke konsekvenser 

effektiviseringerne vil medføre. 

Undersøgelsen skal være færdig inden jul 2018, da materialet skal præ-

senteres på Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar primo 2019. 

Bestyrelsen får en status på ovenstående på mødet i december 2018. 

LokalMED vil løbende blive orienteret. 

6. Status fra de tre områder almenundervisning, heltids-

undervisning og 10. klasse

Ungdomsskolen orienterer om indhold i årsrapporter fra det seneste 

skoleår, om opstart af nyt skoleår og om det, der ligger i kortene inden-

for hver af ungdomsskolens tre arbejdsområder. 

INDSTILLING 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

PROBLEMSTILLING 

Ungdomsskolen er til for de unge og skal løbende kunne tilpasse sig 

deres behov og interesser. Derfor er ungdomsskolen optaget af at ind-

samle og gøre brug af egne og andres data om resultater og effekter af 

undervisningen. Datagrundlaget udgøres blandt andet af ungdomssko-

lens årsrapporter for de enkelte afdelinger i almenundervisningen hel-

tidsundervisningen og 10. klasse. Disse data skaber sammen med dialog 

med elever, forældre, samarbejdspartnere, forvaltning og andre det 

bedst mulige grundlag for, at ungdomsskolen kan levere det, der er brug 

for indenfor de eksisterende rammer.  

Under punktet vil de tre områdeledere orientere om indhold i årsrappor-

ter fra det seneste skoleår samt om opstart af nyt skoleår og om det, der 

ligger i kortene i indenfor hver af de tre områder almenundervisning, 

heltidsundervisning og 10. klasse. 

Ungdomsskolen indstiller, 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
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LØSNING 

Grundstenen i ungdomsskolens datagrundlag er årsrapporterne. En an-

den kilde, der bidrager til et overblik, er Indberetningsskema til ung-

domsskolestatistikken. Nedenfor er en kort beskrivelse af indholdet i 

begge former for rapporter. 

Årsrapporter 

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 af-

delingernes 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 

ungdomsskolens afdelinger på 10. klasse, heltids- og almenområdet.  

Et primært mål med rapporterne er at skabe overblik. Ungdomsskolen 

indsamler 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 arbejdet med informationerne på samlet og systematisk vis. Der-

for er antallet af informationer i ungdomsskolens årsrapporter af et be-

grænset omfang. De indeholder de vigtigste datakilder, som samlet gi-

ver viden om elevgruppen, 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.  

Årsrapporten for almenområdet indeholder følgende data: 

• Udbudte hold: Hold udbudt ved sæsonstart

• Igangsatte hold: Hold, der har kørt enten en del af eller hele sæso-

nen

• Tilmeldte elever: Antal tilmeldte CPR-elever og antal holdelever

samt udviklingen i   disse2

• Kort beskrivelse og formål af de enkelte områder under almenun-

dervisningen samt data om:

o Antal elever: Hvor mange elever har være tilmeldt holdene

o Antal hold: Hvor mange hold er afviklet

o Holdtyper: I hvilken form undervisningen udbydes

o Holdlokationer: Hvor mange steder undervisningen har været

fordelt på

2 Antallet af CPR-elever viser, hvor mange unge (CPR-numre) der har været tilmeldt almenun-

dervisningen. Antallet af holdelever viser, hvor mange elever, der er tilmeldt på holdene. Hvis 

en elev er tilmeldt flere hold, vil eleven tælle én gang som CPR-elev og flere gange som hold-

elev. 
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Årsrapporter for 10. klasse og heltidsafdelingerne indeholder føl-

gende data: 

 

• Belægningstal: Data om kapacitet og belægning, der sammen viser 

dækningsgraden  

• Elevflow: Data om indmeldelser og udmeldelser i løbet af skoleåret 

• Fremmødeprocent: Samlet gennemsnitlig fremmødeprocent  

• Elevtrivsel: Besvarelser af fem spørgsmål fra Børne- og Ungdoms-

forvaltningens elevtrivselsmåling, der gennemføres i april måned. 

De udvalgte spørgsmål er de samme som indgår i kvalitetsrappor-

terne fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 

• Prøvekarakterer: Gennemsnit samt andelen af elever med karakteren 

02 eller derover  

• Niveauudvikling fra 9. til 10. klasse: sammenligning af karakter-

gennemsnittet fra 9. til 10. klasse   

• Uddannelsesparathedsvurdering: Andel, der er vurderet uddannel-

sesparat til hhv. erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser   
 

I rapporterne fra heltidsområdet indgår desuden: 

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

samtaler  

• Effektmåling: En række data fra effektmåling vedrørende udviklin-

gen af elevernes sociale og personlige kompetencer  

 

Derudover er der enkelte variationer afdelingerne i mellem. Eksempel-

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

ikke er prøveafholdende  

 

Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken 

Ungdomsskolen leverer hvert år data til indberetning om ungdomssko-

levirksomheden til Undervisningsministeriet via Ungdomsskolefor-

eningen. Udover de oplysninger om elevtal, og fordeling på CPR-elever 

og holdelever, som også fremgår af årsrapporterne indeholder indberet-

ningen en række øvrige oplysninger. Det gælder fx køns - og aldersfor-

deling, oplysninger om antal deltagere i specifikke undervisningskate-

gorier som specialundervisning og enkeltfagsundervisning samt oplys-

ninger om antal årsværk og ansattes uddannelsesbaggrund. 

  

Status fra de tre områder 

Under punktet vil områdelederne for almenundervisning, heltidsunder-

visning og 10. klasse inden for hver deres område give indblik i 

• hovedtal og refleksioner over resultaterne i årsrapporterne  

• eventuelle drøftelser/tiltag på baggrund af rapporterne 

• hvordan opstarten af det nye skoleår er forløbet  

• hvad der ligger i kortene for resten af skoleåret  

16



Side 14 af 22 
 

7. Implementering af beslutning om røgfri skoletid  
 

Ungdomsskolen fremlægger forslag til implementering og håndhævelse 

af røgfri skoletid. 

 

INDSTILLING 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. Bestyrelsen bad ungdomsskolen 

om en opfølgning på sagen i foråret 2019. 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen og udtrykte ønske om, at ungdoms-

skolen i løbet af foråret vender tilbage til bestyrelsen med en orientering 

om, hvordan beslutningen er blevet implementeret. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

Børne- og Ungdomsudvalget har 15.08.2018 besluttet, at elever ikke må 

ryge i skoletiden på de københavnske folkeskoler, uanset om de opholder 

sig på eller uden for skolen. Baggrunden for beslutningen er, at antallet af 

unge rygere i København er stigende. Formålet med røgfri skoletid er at 

fjerne synlig rygning fra elevernes hverdag og dermed den påvirkning 

elevernes rygning kan have på hinanden. Sigtet er, at færrest muligt be-

gynder at ryge og udsættes for rygningens skadelige virkninger. 

 

Beslutningen om røgfri skoletid gælder naturligvis også for ungdomssko-

lens elever. Det er op til ungdomsskolebestyrelsen at beslutte hvilke 

sanktioner, der skal gælde, hvis elever fremover ryger i skoletiden. 

 

 

LØSNING 

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning om røgfri skole-

tid har ungdomsskolens ledelse udarbejdet nedenstående forslag til im-

plementering og håndhævelse af beslutningen. Forslaget har været drøftet 

i ungdomsskolens LokalMED den 10. oktober 2018. 

 

Implementering og håndhævelse af røgfri skoletid i ungdomsskolen 

Arbejdet med implementering af røgfri skole foregår lokalt i de enkelte 

afdelinger, og det er lederens ansvar at sikre, at det sker. Indsatsen skal 

sigte på at undgå at elever begynder at ryge og at dem, der ryger, stopper. 

Målet er er altså ikke alene at eleverne ikke ryger, mens de er i skole. 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender forslaget om implementering og hånd-

hævelse af røgfri skoletid i ungdomsskolen. 
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Indsatsen omfatter 

• Information til elever, forældre og evt. netværk om at rygning ikke 

længere er tilladt i skoletiden, hverken på eller uden for skolen 

 

• Øget opsyn med eleverne på skolens område ved behov 

 

• Tiltag for rygestop gennem fx information om tilbud om rygeafvæn-

ning, besøg fra Kræftens Bekæmpelse eller tilbud fra Sundhedsfor-

valtningen 

 

• Information til elever, forældre og evt. netværk om konsekvenser ved 

overtrædelse af forbuddet mod rygning i skoletiden 

 

Håndhævelse  

Eleverne i ungdomsskolen må gerne forlade skolen i pauserne. Imple-

mentering af røgfri skole vil ikke medføre opsyn med eleverne uden for 

skolens område, men hvis en lærer observerer en elev ryge i skoletiden 

udenfor skolens område, vil dette blive påtalt og håndteret jf. nedenfor. 

 

Overtrædelse af rygeforbuddet håndteres på linje med overtrædelse af 

afdelingernes øvrige ordensregler. Det vil eksempelvis sige en eller flere 

samtaler med eleverne, skriftlige advarsler, forældreinddragelse m.v. 

Ligesom med håndteringen af brud på andre af afdelingens regler, vil 

eventuelle sanktioner altid ske efter en afvejning i forhold til den enkelte 

elevs øvrige adfærd. 

 

 

VIDERE PROCES 

Implementering og håndhævelse af beslutning om røgfri skoletid vil lø-

bende blive evalueret på den samlede ledergruppes månedlige møder. 

 

 

8. Læringslokomotivet – turboforløb i samarbejde med 
folkeskoler: Metoder, resultater og videre 
perspektiver 

 
Ungdomsskolen orienterer om status for Læringslokomotivet med fokus 

på udvikling af intensive læringsforløb i ungdomsskoleregi for ikke-

uddannelsesparate unge i grundskolen.  

 

INDSTILLING 

 
 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

Ca. 1/3 af eleverne i 8. klasse bliver vurderet foreløbigt ikke-

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

tilstrækkelige faglige, sociale og/eller personlige forudsætninger til at 

kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Opgørelsen viser behovet 

for at sætte ind med en øget indsats i den sidste del af udskolingen for at 

flest mulige kan blive uddannelsesparate. Ungdomsskolen deltager i 
projekt Læringslokomotivet, der er et toårigt samarbejde mellem 
Ungdomsskoleforeningen og Egmont-fonden om udvikling og gen-
nemførelse af intensive læringsforløb for elever i udskolingen med 
faglige udfordringer.  
 

Der gennemføres i projektet to runder af intensive læringsforløb. Den 

anden runde er netop afsluttet. 

 

LØSNING 

Læringslokomotivets overordnede formål er at styrke de faglige, sociale 

og personlige kompetencer hos elever i 7.-8. klasse, således at de bliver 

erklæret uddannelsesparate og som minimum opnår karakteren 2 i deres 

9. klasses afgangsprøver i dansk og matematik. Det sekundære formål 

med Læringslokomotivet er at udvikle en organiseringsmodel til sikring 

af et intensivt læringsforløb af høj kvalitet, der kan udbredes til andre.  

 

Forløbene bliver gennemført i en række ungdomsskoler og afvikles 

enten som internat eller eksternat af enten 3 eller 4 ugers varighed. Den 

intensive del følges op af et efterforløb på elevernes hjemskoler. Som 

noget nyt gennemføres der i forbindelse med anden runde af intensiv 

læringsforløb et sideløbende forløb med forældrene. 

 

Læringslokomotivet i København 

Læringslokomotivet i København er et supplement til 

Københavnerakademiet og tilbydes som eksternat af 3 ugers varighed 

til både piger og drenge. Forløbene er gennemført i september måned i 

2017 og 2018. 

 

Ungdomsskolen har sammen med Børne- og Ungdomsforvaltningen, 

Fagligt Center valgt at fokusere indsatsen i BUF-område Vesterbro, 

Valby og Kgs. Enghave og folkeskolerne i området. Denne organisering 

er valgt for at kunne drage nytte at det eksisterende tværgående 

samarbejde, der er mellem skoler i et BUF-område. Det første år deltog 
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elever fra 5 skoler i området og i år har der været elever fra 7 skoler, 

hvoraf tre er nye i projektet. 

 

Skolerne har udvalgt og indstillet eleverne til et tværgående 

visitationsudvalg med repræsentanter fra Ungdommens 

Uddannelsesvejledning, folkeskolerne, BUF-området og 

ungdomsskolen. Fælles for eleverne 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. 

Sidste år gennemførte 18 elever og i år var det 20. 

 

Dagligdagen i forløbet er intensiv træning fra kl. 8 – 19 med blandt 

andet daglige ”check ind”- og ”check ud - sessioner”, undervisning i 

dansk og matematik, fysiske og selvudviklende aktiviteter samt fælles 

morgenmad, frokost og aftensmad. Forløbene er begge gange 

gennemført i Karens Minde Kulturhus i Valby. 

 

Fire medarbejdere fra ungdomsskolen har gennemført de intensive 

læringsforløb, heraf har to lærere haft det primære ansvar for 

undervisning i dansk og matematik og to har haft ansvar for de fysiske 

og selvudviklende aktiviteter. Medarbejdere har som en del af projektet 

deltaget i et særligt tilrettelagt opkvalificeringsforløb for lærere i 

Læringslokomotivet hos professionshøjskolen Metropol. Kurset havde 

fokus på intensiv læring og nye undervisningsformer. 

 

Ved afslutningen af begge de gennemførte intensive læringsforløb er 

der sket markante forbedringer i elevernes faglige niveau. I matematik 

er eksempelvis 75 % af eleverne steget minimum en karakter mellem 

før og eftermåling og andelen af elever med karakteren 02 eller derover 

er steget fra 40 % til 90 %. Ligeledes er det sket tydelige forandringer i 

elevernes tilgange til arbejdet i form af fx øget deltagelse og vedhol-

denhed.  

 

Opstart, efterværn og forældreinddragelse 

Forud for de tre ugers undervisningsforløb er elever, deres forældre og 

kontaktlærere blevet klædt på til deltagelse på forskellig vis. Det første 

år blev der holdt 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. 
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Erfaringerne fra første år viste at spørgsmålet om hvorvidt forandrin-

gerne hos eleverne blev vedblivende afhang meget af opfølgningen og 

opbakningen fra både forældre og hjemskole. Derfor er der denne gang 

sat øget fokus på samarbejdet med både forældre og kontaktlærere.  

 

På tværs af Læringslokomotiv-projektet er der etableret en særskilt for-

ældre-del (forældrekupéen) med fem workshops á to timer før, under og 

efter det intensive læringsforløb for forældrene til de deltagende børn. 

Her bliver forældrene bl.a. undervist i de undervisningsmetoder og til-

gange, som eleverne mødes med i læringslokomotivet, sådan at de kan 

støtte op hjemmefra. Det gælder fx i forhold til at støtte elevernes ved-

holdenhed og optimisme. 

 

Ligeledes har ungdomsskolen i år afholdt en workshop for elevernes 

kontaktlærere fra deres hjemskoler med fokus på indføring i undervis-

ningsmetoder og   tilgange i det intensive forløb. Målet med workshop-

pen er blandt andet at klæde lærerne på til at kunne støtte transfer ved at 

arbejde med personlige og sociale kompetencer på samme måde, som 

eleven kender fra camp, og til at kunne afholde coachende elevsamtaler 

hver 14. dag tilbage på skolen.  

 

Elevsamtalerne er en del efter efterværnet i projektet. Som supplement 

til elevsamtalerne afholder ungdomsskolen som en del af projektet fire 

camphold á tre timer for eleverne henover foråret, hvor der er fokus på 

genopfriskning af det lærte, både når det gælder det rent faglige og til-

gange til skole, lektier med mere. På de camphold, der blev gennemført 

i foråret var det klart, at det vedblivende udbytte af læringsforløbet og 

deltagelsen i disse workshops var størst hos elever fra skoler, hvor der 

blev fulgt op med gennemførsel af elevsamtaler med mere på hjemsko-

len. 

 

Samarbejdet med de deltagende skoler er i det hele taget en central del 

af projektet og erfaringer fra lignende projekter viser, at dette samarbej-

de er afgørende for at kunne fastholde den enkelte elevs positive læ-

ringskurve og dermed muligheden for at være uddannelsesparat ved 

afslutning af 9. klasse.  

 

Læringslokomotivet 

Projekt Læringslokomotivet løber fra 2017-19. I skoleåret 2017-18 blev 

det gennemført af ungdomsskoler i tolv kommuner, i 2018-19 deltager 

18 kommuner. Derudover har ti kommuner i 2018 valgt at udvide Læ-

ringslokomotivet med Forældrekupéen. 

 

Projekt følges og evalueres af Epinion i en midtvejsevaluering fra for-

året 2018 og en samlet evaluering i forbindelse med projektets afslut-

ning. Midtvejsevalueringen kan ses her. 
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ØKONOMI 

Det årlige budget er 323.066 kroner, hvoraf Egmontfonden finansierer 

45 procent. Børne- og Ungdomsforvaltningen, Fagligt Center, har givet 

tilsagn om medfinansiering. 

 

 

VIDERE PROCES 

Projektet Læringslokomotivet afsluttes juni 2019. Lokalt er der som en 

del af budgetaftalen 2018 afsat 220 millioner kr.  til styrkelse af 

udskolingen, heraf midler til intensive læringsforløb for fagligt 

udfordrede elever. Folkeskolerne kan søge om ressourcer til 

gennemførsel eller deltagelse i intensive læringsforløb for fagligt 

udfordrede elever – enten på egen skole eller i samarbejde med andre 

skoler. Forløbene skal indgå som pilotforsøg, der kan skabe erfaringer, 

der skal benyttes i et større design af forløb. I skoleårene 2019-21 

gennemføres fælles indsatser i intensive læringsforløb og parallelt 

gennemføres lokale indsatser i årene 2020-22. Design for intensive 

læringsforløb besluttes af Børne- og Ungdomsudvalget i november 

2018.  

 

 

9. Meddelelser og orientering 
 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

1. Ansøgning til Bikubenfonden om konceptudvikling 

Ungdomsskolen og Ressourcecenter Ydre Nørrebro (RCYN) har erfa-

ring med en samarbejdsmodel, som har vist sig velegnet til at nå unge 

på kanten og få dem til at vælge uddannelse og aktiv deltagelse til frem 

for at blive trukket ind i modkultur og småkriminalitet. Det sker ved at 

inddrage civilsamfund (unge ressourcestærke, frivillige, rollemodeller 

og foreninger) i løsninger og aktiviteter til målgruppen. Samarbejdsmo-

dellen samler aktører på tværs af sektorer, som daner fællesskaber ka-

rakteriseret ved sunde værdier og relationer, hvor en positiv indsats fra 

de unge mødes med anerkendelse og belønnes med øget ansvar og flere 

muligheder. Ungdomsskolen og RCYN har ansøgt Bikubenfondens 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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ansøgningsrunde Unge på kanten om midler til at udvikle konceptet og 

udbrede det til flere bydele i København. Der forventes svar på ansøg-

ningen inden bestyrelsesmødet. 

 

Kim Brynaa orienterede om, at Bikubenfonden har oplyst, at fonden har 

modtaget 96 ansøgninger til projekter om Unge på kanten og har beslut-

tet at gå videre med 6 ansøgninger og kvalificere projekterne yderligere. 

Ungdomsskolen / RCYN’s ansøgning er ikke i blandt de ansøgninger, 

der er gået videre. 

 

 

2. Ungdommens Folkemøde 2018  

Ungdomsskolen deltog igen i år som stadepladsholder på Ungdommens 

Folkemøde, der er Danmarks største demokratiske ungdomsfestival 

inspireret af Folkemødet på Bornholm. Ambitionen er at skabe et frirum 

for unge, med fokus på demokratisk dialog og deltagelse i praksis. Det-

ner åben for unge fra hele landet. Bag initiativet står nonprofitorganisa-

tionen Ungdomsbureauet. 

 

Ungdommens Folkemøde foregik den 6.-8. september i Valbyparken, 

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

og deltage i forskellige aktiviteter og workshops. Dertil var der på plad-

sen et antal scener med debatter, taler og meget andet. På ungdomssko-

lens stadeplads sammen med UU København var temaet Unges drøm-

me for samfundet. På stadepladsen var der bl.a. mulighed for at høre 

oplæg fra Patrick Carkirli om, hvordan 17 fremmede kom ham til und-

sætning, da han en dag lavede et opslag på de sociale medier om, at han 

var ensom. Det inspirerede ham til at dedikere sig et hundrede procent 

til at starte en bevægelse mod ensomhed, som har ført ham ud i alle 

afkroge af Danmark. Deltagerne kunne også være med i en filosofisk 

salon med en fremtidsforsker og få sat ord på deres bekymringer og 

drømme for fremtidens Danmark eller prøve stadepladsens drømmehjul.   

 

 

3. Deltagelse i Europæisk projektsamarbejde PREVENT  

Ungdomsskolen deltager i et nyt europæisk projekt, der har fokus på 

udvikling af læreres og elevers kompetencer i forhold til at genkende, 

forebygge og håndtere mobning, blandt andet gennem videreudvikling 

af et brætspil, der kan bruges i undervisningen. I projektet deltager ud-

over ungdomsskolen 6 partnere fra forskellige dele af uddannelsessek-

toren i Ungarn, Frankrig, Rumænien og Portugal. Projektet løber fra 1. 

september 2018 til 30. april 2021. Første møde i projektgruppen finder 

sted ultimo november 2018. 

 

 

 

23



Side 21 af 22 
 

4. E2C Europe -Youth Event i Norrköping, juni 2019 

Københavns Kommune har siden 2001 været medlem af E2C Europe 

(The European Association of Cities for Second Chance Schools and 

Institutions). E2C Europe arbejder med elevudvekslinger, sommerskole, 

lærersamarbejde, udvikling af læringsmiljøer inddragelse af unge og 

bedre information til unge. Norrrköping Second Chance School (Sveri-

ge) er den 19.-25. maj 2019 vært for E2C’s tilbagevendende ungdoms-

konference (Youth Event). Fra ungdomsskolen deltager denne gang 

elever og lærere fra Nye Veje. 

 

 

5. E2C Europe - bestyrelsesmøde 26. oktober 2018  

Sofie Seidenfaden, Kim Brynaa og Tue Wethje deltager i E2C Europe’s 

bestyrelsesmøde i Chambery den 26. oktober. Foreningen er ved at ud-

vikle sig fra oprindeligt at være en forening for byer, som arbejder for 

second chance til unge, der er uden for uddannelse og arbejde til i høje-

re grad at være et europæisk netværk af nationale netværk. På mødet 

skal bestyrelsen drøfte foreningens udviklingsretning, rekrutteringsstra-

tegi og fælles aktiviteter for elever og lærere i det kommende år. 

 

 

6. Psykolog- og socialfaglig støtte og support i heltidsundervisnin-

gen 

På mødet den 20. juni orienterede ungdomsskolen om behovet for fast 

at kunne integrere psykolog- og socialfaglig støtte i heltidsundervisnin-

gen og i 10. klasse. Ungdomsskolebestyrelsens formand har rettet hen-

vendelse til borgmesteren om at tage sagen op i forbindelse med i for-

handlingerne om budget 2019. Det lykkedes ikke at få forslaget vedta-

get som en del af budgetaftalen. Ungdomsskolen går nu i dialog med 

Børne- og Ungdomsforvaltningen om alternative muligheder. 

 

 

7. Status for etablering af maritim linje ved Kombineret Ung-

domsuddannelse (KUU) 

Ungdomsskolen arbejder på at etablere Maritim Servicelinje i januar 

2019 i dialog med UU København for at sikre optaget på 8 elever, der 

er i målgruppen for Kombineret Ungdomsuddannelse. Børne- og Ung-

domsforvaltningen har godkendt skibet Jutta som værksted, så længe 

perioderne ikke overstiger 6 uger pr. semester. Når uddannelsen går i 

gang, skal der ansættes endnu en fuldtidsmedarbejder i KUU. Næste 

skridt er at indgå en aftale mellem ungdomsskolen og Sømandsforenin-

gen af 1856. Det forventes, at uddannelsen virksomhedsoverdrages 

sammen med KUU Business fra ungdomsskolen og til den nyoprettede 

FGU i august 2019. 
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10. Eventuelt 

 
Kim Brynaa opfordrede bestyrelsens medlemmer til at foreslå emner eller 

konkrete indsatser til de kommende møder, som bestyrelsen ønsker be-

lyst. 

 

 

 

Sofie Seidenfaden,  

Bestyrelsesformand                             / Kim Brynaa 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2018.0-0. Møde den 19.12.2018.  Dagsordenspunkt 4 

 

Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter 

 

Under dette punkt har bestyrelsens elevrepræsentanter mulighed for at tage forskellige 

emner op. 

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

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

ungdomsskolens bestyrelse. De nuværende repræsentanter kommer fra interessegruppen 

for kultur og fritid under Børne- og Ungdomsforvaltningens Ungeråd. Ungerådets 

interessegrupper er forankret i ungdomsskolen. 
 

For at sikre elevrepræsentanterne mulighed for at bringe problemstillinger op til drøftelse 

i bestyrelsen, har ungdomsskolen etableret dette faste punkt på dagsordenen. Der kan ikke 

træffes beslutninger omkring sager, der bliver taget op under dette punkt, men de kan 

eventuelt sættes på dagsordenen som beslutningspunkt på et senere møde. 

 
 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen drøfter de punkter, som elevrepræsentanterne præsenterer for 

bestyrelsen. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2018.0-0. Møde den 19.12.2018.  Dagsordenspunkt 5 

 

Ny politisk aftale: ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til 

fremtiden”  

 

Regeringen indgik i november 2018 en aftale med en række partier om initiati-

ver, der skal gøre det mere attraktivt for unge at vælge en erhvervsuddannelse og 

gennemføre den. Aftalen indeholder blandt andet tiltag om valgfag i udskolingen 

og på 10. klasseområdet. Ungdomsskolen orienterer nedenfor om disse punkter. 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

Regeringen har sammen med en række andre partier indgået en aftale om initia-

tiver, der skal sikre øget tilgang til erhvervsuddannelserne og forbedre gennem-

førselsprocenten. Baggrunden for aftalen er en årrække med vigende søgning til 

erhvervsuddannelserne. Den indgåede aftale indeholder blandt andet initiativer 

om valgfag i folkeskolen og tiltag på 10. klasseområdet. 

 

 

LØSNING 

 

Af aftalen ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden” frem-

går det, at alt for få vælger en erhvervsuddannelse, og mange falder fra under-

vejs i deres uddannelsesforløb. I de sidste 18 år er andelen af unge, der vælger en 

erhvervsuddannelse direkte fra grundskolen, faldet fra over 30 procent i 2000 til 

godt 19 procent i 2018. Desuden er tilgangen de seneste år faldet for elever over 

18 år. I aftalen fremgår endvidere, at cirka halvdelen af en 9. klasses årgang 

vælger at gå videre i 10. klasse, men efter 10. klasse vælger kun 25 procent af 

årgangen at forsætte i en erhvervsuddannelse. Der er store kommunale forskelle 

i søgningen til erhvervsuddannelserne direkte fra grundskolen. I 2018 er det kun 

hver tredje kommune, som opfylder 2020-målet om en søgning på 25 procent, 

og en række kommuner har en søgning på under 10 procent. Aftalen en er en 

opfølgning på blandt andet erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. 

 

Aftalen indeholder initiativer på en lang række områder som har til formål at 

styrke praksisfagligheden i folkeskolen, at skabe attraktive undervisningsmiljøer, 

at give øget ansvar til kommunerne for søgningen, at øge kvaliteten som skal få 

flere til at gennemføre og at 10. klasse fortsat skal bidrage til at øge søgningen til 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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erhvervsuddannelserne. Det er initiativerne på sidstnævnte område samt ændrin-

gerne i forhold til praksisfaglighed i folkeskolen, som umiddelbart kan få størst 

betydning for ungdomsskolen, hvorfor de gennemgås nedenfor. 

 

”10. klasse skal fortsat bidrage til at øge søgningen til erhvervsuddannel-

serne” 

Baggrunden for aftalens fokus på dette område beskrives på følgende vis: I 

mange år har cirka halvdelen af en 9. klasses årgang valgt at gå videre i 10. 

klasse. Men når det ekstra skoleår er slut, vælger kun hver fjerde elev i 10. klas-

se at fortsætte på en erhvervsuddannelse. Meget tyder på, at det hænger sammen 

med, at mulighederne med erhvervsuddannelserne ikke eksponeres tilstrækkeligt 

for eleverne i 10. klasse. På linje med at den målrettede indsats i udskolingen 

skal understøtte en øget søgning til erhvervsuddannelserne, skal 10. klasse fort-

sat bidrage til at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Det er allerede i dag 

muligt for en kommune – efter driftsoverenskomst – at henlægge 10. klasseakti-

vitet til en erhvervsskole, og flere erhvervsskoler har erfaringer med at udbyde 

10. klasse på vegne af én eller flere kommuner.  

 

Regeringen vil derfor nedsætte et ekspertudvalg, som inden udgangen af 2019 

blandt andet skal komme med anbefalinger til, på hvilke måder 10. klasse ind-

holdsmæssigt kan rettes imod erhvervsuddannelserne. Der afsættes en pulje på 

45 mio. kr. til erhvervsskoler og kommuner, der udbyder 10. klasseaktiviteter på 

vegne af kommunen.  Tilskuddet udmøntes som en præmie til erhvervsskoler og 

kommuner i ligelig fordeling, idet erhvervsskolen og kommunen indfrier præmi-

en for hver kommune, hvor der indgås en ny driftsoverenskomst, hvor mere end 

halvdelen af kommunens 10. klasseelever er omfattet.  

 

Københavns Kommune har i dag allerede driftsoverenskomster med fire er-

hvervsskoler om udbud af 10. klasse. I indeværende skoleår er fordelingen, at 

361 elever i København går i 10. klasse på en erhvervsskole, mens 262 elever 

går i en kommunal 10. klasse. Ungdomsskolen står for de kommunale 10. klas-

ser og for driftsoverenskomsterne med erhvervsskolerne. 

 

De seneste data om overgangsfrekvensen i Københavns Kommune1 viser, at 29 

procent af eleverne fra de 3 kommunale 10. klasseafdelinger fortsætter på en 

erhvervsuddannelse. Procentandelen spænder fra 20 til 34 procent af eleverne på 

de 3 afdelinger. Af de elever, der har gået i 10. klasse på en erhvervsskole, fort-

sætter 27 procent i en erhvervsuddannelse. Her spænder procentandelen fra 17 til 

54 procent fra hver af de 4 erhvervsskoler. 

 

 

                     
1 Fra:10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning, Datarapport 2018. Børne- og Ung-

domsforvaltningen, april 2018. 
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Mere praksisfaglighed i folkeskolen 

Baggrunden for dette andet initiativ beskrives i aftalen således: Eleverne skal 

møde både boglige og praktiske udfordringer i folkeskolen, men gennem en år-

række er de praktiske, kreative og håndværksmæssige fag gledet i baggrunden i 

folkeskolen. Der er behov for at rette op på den balance.  

 

Et af aftalens initiativer er at skabe bedre rammer for et mere forpligtende sam-

arbejde mellem folkeskoler og erhvervsskoler, blandt andet ved at udskolings-

eleverne kan tage deres valgfag på erhvervsskolerne, og ved at erhvervsskolelæ-

rerne kan varetage undervisning i folkeskolen.  

 

Derudover skal der være en obligatorisk prøve i det praktisk/musiske valgfag, 

som eleven har i 7. og 8. klasse. Endelig skal der sikres stærkere lærerkompeten-

cer i forhold til at kunne gennemføre praktisk og anvendelsesorienteret under-

visning.  

 

Ungdomsskolen varetager i dag valgfagsundervisning på en lang række folke-

skoler som et led i folkeskolereformen fra 2014. Undervisningen understøtter 

skolernes arbejde med en anden type faglighed og anvendelsesorienterede og 

praktiske forløb. I 2017-18 varetog ungdomsskolen 115 hold på 28 folkeskoler. 

Det er uvist, hvilket konkret indhold aftalen lander på og hvilken betydning dette 

vil have for ungdomsskolens nuværende varetagelse af undervisning i valgfag 

mv. i folkeskolen.  

 

Tilbud om kompetenceudvikling af folkeskolelærere i praktiskfaglige valg-

fag 2019-2020  

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i samarbejde med ungdomsskolen taget 

initiativ til et kompetenceudviklingsforløb for valgfagslærere i folkeskolen. Via 

udviklingspuljen Løft til udskolingen kan folkeskolerne i kommunen søge om 

deltagelse i kompetenceudviklende valgfagsforløb i fagene håndværk og design 

og madkundskab. Forløbet indebærer både praksisnær undervisning for eleverne 

og kompetenceudvikling af skolens lærere. Målet er, at de deltagende lærere har 

et fuldt udbygget valgfagsforløb klar til gennemførelse efterfølgende skoleår. 

Der er fokus på praksis- og produktorientering, evt. innovation og entreprenør-

skab og evt. samarbejde med eksterne aktører (som fx BUF X, virksomheder og 

erhvervsskoler). Forløbet vil leve op til Undervisningsministeriets beskrevne mål 

og indeholde forskellige arbejdsformer, en synlig læringsledelsesstrategi samt 

være bygget op omkring struktureret læringsfeedback.   

 

 

VIDERE PROCES 
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Når de nye initiativer bliver mere konkrete, vender ungdomsskolen tilbage til be-

styrelsen med ny orientering / forslag til beslutning. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2018.0-0. Møde 19.12.2018.  Dagsordenspunkt 6 

 

Status for implementering af de strategiske effektiviseringer/besparelser i ungdoms-

skolen 2015-19 og 2020-23 

 

I denne indstilling giver ungdomsskolen en status for implementering de strategiske ef-

fektiviseringer og besparelser i 2015-19 og 2020-23.  

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Ungdomsskolen blev i 2014 pålagt et effektiviseringskrav på ca. 3,8 mio.kr., som skulle 

implementeres i 2015–18. Ungdomsskolen nåede ikke i mål med effektiviseringerne i 

budget 2018, og derfor skal de resterende effektiviseringer/besparelser findes i budget 

2019. 

 

Effektiviseringsstrategien for 2020-23 blev meldt ud af Børne- og Ungdomsforvaltningen 

i foråret 2018. Meldingen var, at de fem største bydækkende enheder under Fagligt Cen-

ter, det vil sige Ungdommens Uddannelsesvejledning, Center for Specialundervisning for 

Voksne, Børne- og Ungdomstandplejen, Uddannelsescenter UiU og ungdomsskolen 

skulle finde effektiviseringer for ca. 67 mio.kr. Forvaltningen har bedt revisionsfirmaet 

Deloitte om at foretage en analyse af de bydækkende enheder for at kunne identificere 

eventuelle effektiviseringsområder. 

 

Direktionen har efter analysen peget på fem områder i ungdomsskolen, som skal under-

søges nærmere. Samtidig er det samlede effektiviseringsbidrag for de bydækkende enhe-

der blevet justeret til ca. 35 mio.kr. 

 

 

LØSNING 

 

Status for implementering af de strategiske effektiviseringer 2015-18 

 

Ungdomsskolen er pålagt et effektiviseringskrav på 5,8 procent af rammen fra 2014 sva-

rende til ca. 3,8 mio. kr. Effektiviseringen skal være indhentet i perioden 2015-18. 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om status for implementeringen af de strategiske 

effektiviseringer/besparelser i 2015-18 til udmøntning i 2019 til efterretning, og 

 

2. at bestyrelsen tager orientering om status for implementeringen af de strategiske 

effektiviseringer/besparelser i 2020-23 til efterretning. 
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Ungdomsskolen har implementeret effektiviseringer 2015-2018: 

 

Nedjustering af rammen til fritidsundervisning (Åben Skole) 850.000 kr. 

Nedlæggelse af 1 administrativt årsværk 385.000 kr. 

Overflytning af systemejerskabet af LARA Hosting til forvaltningen 75.000 kr. 

Effektivisering af huslejeudgift til knallertundervisningen 90.000 kr. 

I alt 1.400.000 kr. 

 

Dette betød, at ungdomsskolen fortsat manglede at finde effektiviseringer for ca. 2,4 mio. 

kr. Ungdomsskolen har været i dialog med Fagligt Center og Center for Policy i forvalt-

ningen om forskellige muligheder og har identificeret nedenstående effektiviseringsfor-

slag. 

 

Børne- og Ungeudvalget har godkendt følgende effektiviseringsforslag, som er indarbej-

det i budgetaftalen for 2019: 

 

Omlægning af Radio One Hour til Åben Skole aktivitet 562.000 kr. 

Nedlæggelse af administrativ stilling 207.000 kr. 

Nedjustering af midler til kompetenceudvikling 200.000 kr. 

Besparelse af teknisk bistand 45.000 kr. 

Nedjustering i udbud af hold i fritidsundervisningen 500.000 kr. 

Rammebesparelse på ungdomsskolens ramme 500.000 kr. 

Nedlæggelse af fritidstilbuddet til 10 -12-årige på Østerbro 446.989 kr. 

I alt 2.460.989 kr. 

 

Bestyrelsen bad på mødet den 29. oktober 2018 ungdomsskolen om at komme med en 

tilbagemelding på, hvordan effektiviseringen på 500.000 kr. på ungdomsskolens ramme 

tænkes udmøntet. 

 

Effektiviseringen skal findes i 2019 i ungdomsskolens samlede mindreforbrug. Det vil 

ske som en engangseffektivisering ved at benytte 2019 til at foretage en personalereduk-

tion, som forventes at kunne ske ved naturlig afgang, det vil sige ved pensionering. Dette 

betyder, at den varige effektivisering først kan implementeres i ungdomsskolen ultimo 

2019 og derfor benyttes det samlede mindreforbrug fra 2018 til at dække rammeeffekti-

viseringen i 2019. 

 

Ovennævnte effektiviseringer for ca. 2,4 mio.kr. er indarbejdet i budgetaftalen for 2019 

og vedtaget på Borgerrepræsentationens møde den 4. oktober 2018.  

 

Ungdomsskolens LokalMED er løbende blevet orienteret og inddraget i processen i for-

hold til at identificere effektiviseringsmuligheder.  

 

 

 

32



                                                    
 

 

 

 

 

 

Side 3 af 5 

 

Status for implementering af de strategiske effektiviseringer 2020-23 

 

Ungdomsskolen orienterede bestyrelsen på møderne den 20. juni 2018 og den 29. oktober 

2018 om Deloittes analyse af effektiviseringsmuligheder i ungdomsskolen. I denne ana-

lyse har Deloitte fundet frem til seks forslag på ungdomsskolens område samt to forslag 

på tværs af de fem største bydækkende enheder. 

 

Direktionen har den 11. september 2018 besluttet, at følgende områder skal undersøges 

nærmere: 

 

1. Rammebesparelse primært rettet mod heltidsundervisningen 4,0 mio. kr. 

Deloitte anbefaler at øge klassekvotienterne i heltidsundervisningen for herigen-

nem at reducere i udgiften til undervisere. Konsekvenserne af forslaget skal ana-

lyseres nærmere, også med sigte på ikke at placere en udgift andre steder i BUF. 

Deloitte anbefaler videre, at undervisernes undervisningsratio kan sættes op til 

gennemsnitlig 734 timer om året.  

 

2. Dobbeltanvendelse af skolers og klubbers lokaler med henblik på opsigelse af 

lejemål 

Ungdomsskolens lokaleportefølje skal undersøges nærmere med henblik på en 

vurdering af, om kommunale lejemål kan slås sammen. Der skal foretages en 

skanning af lokationer, og der skal være dialog med skoleledere og klubledere om 

behovsafdækning. Et tidligere forslag om at flytte Nye Veje til lokaler i klubben 

Pumpestationen er taget op igen. Ligeledes ønskes fritidsundervisningen i højere 

grad placeret i lokaler på folkeskolerne.  

 

3. Fokusering af almenundervisning budget fra 2021  

Forud for egentlige beslutninger på dette område vil man afvente udmøntningen 

af besparelserne på almenområdet i budget 2019. Deloittes forslag indebærer fo-

kusering af undervisningen fx ved et fokus på boglig undervisning eller øget hold-

størrelse. Forslaget skal kvalificeres gennem en sammenligning med udgiftsni-

veauet for fritidsundervisning i andre større byer. Undersøgelsen skal foretages af 

forvaltningens Center for Policy.   

 

4. Fælles administration mellem ungdomsskolen/UU-København og samlokalise-

ring i Korsgade 

Mulighederne for fælles administration af opgaver mellem ungdomsskolen og 

UU, København skal undersøges. Ligeledes skal et tidligere forslag om flytning 

af ungdomsskolens sekretariat til UU’s lokaler i Korsgade undersøges igen (sam-

lokalisering).  

 

Ungdomsskolen har været i dialog med Fagligt Center og Center for Policy om ovenstå-

ende emner. Ved den videre analyse har det vist sig at punkt 1 ikke kan realiseres. 

 

Ungdomsskolen ser derimod et potentiale i at samlokalisere yderligere og tilpasse den 

eksisterende afdelingsstruktur i heltidsundervisningen til et færre antal afdelinger.  
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Ovennævnte vil give et effektiviseringspotentiale på husleje, drift, ledelse, administra-

tion. Ændringerne vil også pege fremad, idet samlingen af ensartede tilbud på samme 

lokationer vil give muligheder for en øget fleksibilitet i klassestrukturen, en optimeret 

klassedannelse og øget kvalitet gennem større muligheder for sparring og udvikling på 

tværs. Forslaget om samlokalisering er i øvrigt også at finde i Deloitte-rapporten, sammen 

med et forslag om justering af lærerstaben i henhold til elevtal. Muligheden for sidst-

nævnte vil ungdomsskolen også undersøge nærmere som en del af nedenstående. 

 

Forslaget indebærer, at ungdomsskolens heltidsundervisning samles i tre målgruppespe-

cifikke afdelinger og en samlokalisering af to mindre lejemål i disse enheder:  

 

Enheden for psykisk sårbare unge (Nørrebro):  

Enheden udgøres af følgende tilbud:  

• Byhøjskolen på Kapelvej 

• Nye veje (Er aktuelt placeret på Gammel Kalkbrænderivej, men det indgår som en 

del af businesscasen, at denne skal flyttes til en klublokalitet) 

• I denne enhed varetages også ledelsen af de prøveforberedende enkeltfag.  

 

Enheden for socialt udsatte unge (Nordvest)  

Enheden udgøres af nedenstående tilbud samlet i bygningen på Hovmestervej 30:  

• Dagkursus (som aktuelt er placeret på Hotel og Restaurantskolen i Valby, men det 

indgår som en del af businesscasen at denne skal flyttes til Hovmestervej) 

• Ungdomsskolens 8+9. klasse 

• 10. Puls, Hovmestervej 17 

• I denne enhed varetages også ledelsesopgaven for undervisning af unge i Spydspid-

sen og U-turn under Socialforvaltningen samt Ungeskolen i Valby. 

 

Enheden for nytilkomne unge mellem 16 og 18 år (Indre by) 

Enheden udgøres af:  

• Ungdomsskolen i Hindegade 

 

Med den ændrede afdelingsstruktur opnås en større faglig fokusering, som sikrer, at til-

buddene i højere grad kan tilpasses ungdomsskolens forskellige målgrupper. Afdelings-

strukturen medfører ligeledes, at ungdomsskolens undervisningstilbud samles på færre 

lokationer, hvilket muliggør en optimeret klassedannelse, hvor det giver faglig mening. 

Den optimerede klassedannelse resulterer i, at man kan reducere lærerstaben i heltidsun-

dervisningen med to årsværk.   

 

Endeligt medfører den nye afdelingsstruktur, at ungdomsskolens grundlag for udvik-

lingsarbejde og sparringsmuligheder øges, og forslaget indebærer derfor, at de tværgå-

ende midler, der i dag anvendes til forsøg- og udviklingsarbejde, kan reduceres.  
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Effektiviseringsemner Effektiviseringspotentiale  

Reducering af huslejeudgifter 1.000.000 kr. 

Reduktion af ledelse 600.000 kr. 

Reduktion af administration 100.000 kr. 

Reduktion af teknisk bistand 300.000 kr. 

Fleksibel klassedannelse 1.000.000 kr. 

Reduktion af tværgående midler 500.000 kr. 

I alt 3.500.000 kr. 

 

 

Forudsætninger for forslagets gennemførelse 

En forudsætning for at ovenstående afdelingsstruktur lader sig gennemføre er, at der fo-

retages omplaceringer af to heltidstilbud og fritidsundervisning fra nuværende lokaliteter: 

 

1) Dagkursus, som i dag er placeret på Hotel og Restaurantskolen, skal omplaceres i 

bygningen på Hovmestervej 30, som med mindre tilpasninger af bygningen har plads 

til at huse dette tilbud også 

 

2) Nye Veje og den del af fritidsundervisningen, som i dag er placeret på Gammel Kalk-

brænderivej på Østerbro, skal ligeledes omplaceres. Til fritidsundervisningen skal 

der findes egnede lokaler på folkeskoler i bydelen, og der skal findes egnede under-

visningslokaler til Nye Veje.  

 

Øvrigt 

Udover ovenstående forventer ungdomsskolen, at Børne- og Ungdomsforvaltningen ud-

arbejder forslag om etablering af et administrativt arbejdsfællesskab mellem ungdoms-

skolen og UU København. Ungdomsskolen er ikke vidende om status for processen ved-

rørende dette. 

 

Det skal understreges, at der ikke er besluttet noget ud over, at ovenstående områder nu 

er blevet undersøgt. Den endelige beslutning skal tages på politisk niveau i forbindelse 

med arbejdet med budget 2020. 

 

Børne- og Ungdomsudvalget vil behandle forslagene på budgetseminar i januar 2019 

samt ved 1. og 2. behandling af budgetforslag i april/maj 2019 inden udvalgets samlede 

budgetforslag går videre til budgetforhandlingerne i Københavns Kommune. 

 

Ovenstående drøftes i ungdomsskolens LokalMED på et møde den 12.december 2018. 

 

 

VIDERE PROCES 

 

Ungdomsskolen orienterer bestyrelsen på mødet i marts 2019 om udviklingen i sagen. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

 

J.nr. 2018.0-0. Møde den 19.12.2018. Dagsordenspunkt 7 

 

Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab 2018 og principper for fordeling 

af budgetrammen 2019 

 

Med denne indstilling redegør ungdomsskolen for det forventede årsregnskab for 2018 

og fremlægger forslag til principper for fordeling af budgetrammen 2019. 

 

INDSTILLING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens forventede årsregnskab 

2018 til efterretning, 

 

2. at bestyrelsen godkender principperne for fordeling af budget 2019 og 

 

3. at bestyrelsen tager orientering om budget 2019 til efterretning 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Bestyrelsen tiltrådte på mødet den 7. marts 2018 forslag til fordeling af ungdomsskolens 

samlede budgetramme på 88.239.229 kr. I budgetrammen indgår budget til 10. klasse i 

2018 baseret på elevtallet fra den 5. september 2017 samt forventet overførsel af mindre-

forbruget fra 2017.  

 

Budgetrammen er i budgetudmeldinger fra forvaltningen, senest ultimo november 2018, 

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

85.997.914 kr. Pt. viser prognosen, at ungdomsskolen forventer et mindreforbrug i 2018 

på ca. 3,4 mio. kr., hvilket svarer til ca. 4,0 pct. af ungdomsskolens samlede budget-

ramme.  

 

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

terfølgende års fordeling af budgetrammen. Et konkret forslag til budgetfordelingen fo-

relægges bestyrelsen i marts 2019.  

 

 

LØSNING 

 

Forventet årsregnskab 2018 

Ved budgetudmeldingen for 2018 udgjorde ungdomsskolens ramme 88.239.229 kr.  
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Budgetrammen er efterfølgende blevet reguleret med følgende poster: 

 

Budgetudmelding 88.239.229 kr. 

Regulering af 10. klassebudgettet pr. 5.9.2018 -831.932 kr. 

Midler fra Kombineret Ungdomsuddannelse -3.000.000 kr. 

Midler til BUF-flex på elever 404.246 kr. 

Midler fra ”Styrket udskoling” til Ungeskolen i Valby 940.000 kr. 

Diverse reguleringer – herunder husleje 246.371 kr.  

I alt 85.997.914 kr. 

 

Den samlede budgetramme udgør således aktuelt 85.363.412 kr. En kalkule over de sam-

lede udgifter viser et forventet regnskab på i alt 82.325.433 kr. (bilag 1). 

 

På baggrund af prognosen for det forventede regnskab for 2018 forventer ungdomsskolen 

et mindreforbrug på ca. 3,4 mio.kr. i 2018 svarende til ca. 4,0 procent af den aktuelle 

budgetramme. Der kan komme både udgifter og indtægter i regnskab 2018, som pt. ikke 

er kendt. Ungdomsskolen har konstateret, at der er placeret en del indtægter og udgifter 

på en statuskonto, som ungdomsskolen ikke har adgang til. Dette har et omfang af ca. 

2.500 posteringer, som ungdomsskolen er i dialog med forvaltningen om at udrede. Det 

betyder, at denne prognose en behæftet med væsentlig usikkerhed. 

 

Endvidere har ungdomsskolen fået oplyst, at der er mange udgifter, som ikke er posteret 

på ungdomsskolens konti. Det skyldes tre forhold: a) Indkøb via Pædagogisk IT i forvalt-

ningen kan ikke faktureres via Kvantum, b) Intern handel, som ungdomsskolen benytter 

ved levering af undervisning til folkeskolerne, fungerer ikke i Kvantum, og c) mange 

indkøb via Kvantum bliver ikke posteret. Forvaltningen har oplyst, at der arbejdes på 

udfordringerne, som er generelle for hele Børne- og Ungdomsforvaltningen. Der forven-

tes en løsning januar 2019, så det kan komme med i regnskab 2018.   

 

Regnskabet for 2018 bliver endeligt lukket i februar 2019, og bestyrelsen vil få det ende-

lige regnskabsresultat forlagt på mødet i marts 2019. 

 

De primære årsager til det forventede mindreforbrug i 2018 er følgende: 

 

▪ Ungdomsskolens 8+9. klasse har et mindreforbrug på ca. 1,6 mio.kr., da tilbuddet ikke 

er oppe på fuld kapacitetsudnyttelse. 

 

▪ Ungdomsskolen har i 2018 haft et mindreforbrug til kompetenceudvikling, herunder 

kurser, efter- og videreuddannelse af ledere og medarbejdere 

 

▪ Ungdomsskolen har modtaget 940.000 kr. til Ungeskolen i Valby fra ”Styrket udsko-

ling”, som skal dække udgifter for hele skoleåret 2018/2019. 

 

 

Principper for fordeling af budgetrammen i 2019 

Forslag til fordeling af budgetrammen 2018 foretages med udgangspunkt i det overord-

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

vedområder som tre økonomiske enheder.  
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De tre hovedområder er 10.klasse, heltidsundervisning og almenundervisning. 

 

De foreslåede fælles principper: 

 

▪ Centrale lønudgifter til ledelse, administration og pædagogisk medhjælp fastsættes på 

grundlag af konkrete beregninger 

 

▪ Decentrale løn- og driftsmidler til 10. klasse fastsættes efter det faktiske søgetal pr. 

5.9.2018 

 

▪ Decentrale lønudgifter til heltidsundervisning fastsættes efter den lærerressource, som 

er nødvendig for at drive det enkelte tilbud 

 

▪ Lønudgifter til almen undervisning fastsættes med udgangspunkt i 2018-niveau 

 

▪ Der afsættes tværgående midler til forsøg og udvikling, it-koordinering, hjemmeside, 

kommunikation, elevprogram og kompetenceudvikling af lærere, ledere og øvrige 

medarbejdere. I de tværgående midler er der også afsat midler til internationale elev-

udvekslinger 

 

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 til drift af de enkelte tilbud fremskrives med udgangspunkt i 2018-

budgettet og tillægges den udmeldte prisfremskrivning. Såfremt der sker en væsentlig 

ændring i aktiviteten i de enkelte tilbud vil driftsmidlerne blive justeret tilsvarende 

 

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 de tværgående midler, som almenundervisningen kan søge til 

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

en uge 
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For begge områder gælder: 

 

▪ satserne vil blive reguleret i samme omfang som fremskrivningsprocenten for drifts-

midler, som ungdomsskolen får udmeldt fra forvaltningen og at 

 

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

ungdomsskolens ramme 

 

 

Budget 2019 

Ungdomsskolen har modtaget et udkast til budget 2019, som er ved at blive kvalitetssikret 

i samarbejde med forvaltningen. 

  

Ungdomsskolens budget for 2019 indeholder en effektivisering/besparelse på 2,4 mio. kr. 

Denne effektivisering er den sidste udmøntning af effektiviseringsstrategien for 2015-

2019. Beskrivelsen af den konkrete udmøntning er beskrevet i punkt 6 på dagsordenen: 

Status for strategiske effektiviseringer/besparelser for 2019 samt 2020-2023. 

 

 

BILAG 

 

1. Prognose for forventet årsresultat 2018.  
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

 

J.nr. 2018.0-0. Møde den 19.12.2018. Dagsordenspunkt 8 

 

Virksomhedsoverdragelse af Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) til Forbere-

dende Grunduddannelse (FGU) 

 

Med denne indstilling redegør ungdomsskolen for virksomhedsoverdragelsen af Kombi-

neret Ungdomsuddannelse (KUU) til Forberedende Grunduddannelse (FGU) pr. 1. august 

2019. 

 

INDSTILLING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens virksomhedsoverdragelse af 

Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) til Forberedende Grunduddannelse 

(FGU) til efterretning. 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

I forbindelse med Folketingets vedtagelse af Forberedende Grunduddannelse (FGU) 

fremgår det, at Kombineret Ungdomsuddannelse skal indgå i det samlede tilbud under 

Forberedende Grunduddannelse. Ungdomsskolen udbyder et undervisningsforløb under 

Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), og derfor skal ungdomsskolen virksomheds-

overdrage aktiviteten og de ansatte til Forberedende Grunduddannelse. 

 

Forberedende Grunduddannelse samt virksomhedsoverdragelsen træder i kraft den 1. au-

gust 2019. 

 

 

LØSNING 

 

Ungdomsskolen har siden august 2015 varetaget undervisning under Kombineret Ung-

domsuddannelse (KUU). 

 

I forbindelse med etablering af Forberedende Grunduddannelse fra august 2019 skal der 

ske en virksomhedsoverdragelse af aktiviteten og ansatte under Kombineret Ungdoms-

uddannelse til den lokale afdeling af Forberedende Grunduddannelse, FGU Hovedstaden. 

Ungdomsskolen har derfor iværksat en overdragelsesproces for de ansatte, der berøres af 

overdragelsen 

 

Processen styres af Undervisningsministeriet, som løbende udsender retningslinjer for, 

hvordan forløbet skal håndteres. For at blive omfattet af virksomhedsoverdragelsen skal 

medarbejderen være ansat på overdragelsestidspunktet, som er den 1. august 2019. I ung-

domsskolens afdeling af Kombineret Ungdomsuddannelse er der to fastansatte medarbej-

dere og to tidsbegrænset ansatte, hvis ansættelse udløber inden sommerferien 2019. 
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Det er de to fastansatte medarbejdere, som vil blive virksomhedsoverdraget. Hvad angår 

de to tidsbegrænset ansatte medarbejdere vil ungdomsskolen gøre bestyrelsen for FGU 

Hovedstaden opmærksom på, at ungdomsskolen har yderligere to kompetente medarbej-

dere, som uddannelsen vil kunne have glæde af. 

 

Ledelsen i ungdomsskolen har afholdt møde med de fire medarbejdere, som berøres af 

forløbet omkring virksomhedsoverdragelse, det vil sige både de fastansatte og de tidsbe-

grænset ansatte. De to ansatte, som skal virksomhedsoverdrages, har modtaget brev 

herom fra KoncernService. Ungdomsskolen skal informere bestyrelsesformanden for 

FGU Hovedstaden om de to medarbejderes kompetencer inden 1. februar 2019. 

 

Lærerne vil være ansat i ungdomsskolen frem til 31. juli 2019 og overgå til Forberedende 

Grunduddannelse 1. august 2019. De ansatte som virksomhedsoverdragelse beholder de-

res nuværende overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår i den nuværende overens-

komstperiode. 

 

Ungdomsskolen vil efter nytår informere de elever, som fortsætter deres uddannelse i 

Forberedende Grunduddannelse efter sommeren 2019. Elevernes forældre informeres li-

geledes. 

 

LokalMED er blevet orienteret om sagen og processen på møde den 12. december 2018.  
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2018.0-0. Møde den 19.12.2018.  Dagsordenspunkt 9 

 

Ungdomsskolens deltagelse i fritidsjobprojekt 

 

Ungdomsskolen ønsker at indgå i en ny fritidsjobindsats i samarbejde med er-

hvervslivet. 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Forskning viser, at fritidsjob, især for udsatte unge, kan have en afgørende be-

tydning for at komme i gang med og fastholde uddannelse, mindske risikoad-

færd og få fodfæste på arbejdsmarkedet. Erfaringen viser samtidig, at udsatte 

unge har svært ved at ansøge, få og fastholde et fritidsjob med mindre de får 

vejledning og støtte i processen. 

 

Ungdomsskolen ønsker at indgå i en ny fritidsjobindsats, som Ungdomsskole-

foreningen i samarbejde med supermarkedskæden fakta og med økonomisk støt-

te fra Den A.P Møllerske Støttefond vil udrulle til landets ungdomsskoler. Pro-

jektet har fokus på at give elever praktisk erfaring med arbejdslivet i servicefa-

gene, kompetencer i jobsøgning, og optimalt set et fritidsjob i detailbranchen 

efterfølgende.  

 

Hvis der opnås økonomisk støtte, vil projektet kunne begynde i 2019.  

 

 

LØSNING 

 

Et fritidsjob kan give værdifulde oplevelser, erfaringer og kompetencer, som kan 

have positiv indflydelse på unges liv både på kort og lang sigt. En del unge 

mangler imidlertid viden, netværk og måske også gå-på-mod i forhold til at kun-

ne få et job i fritiden. Erfaringer fra andre projekter viser, at det med den rette 

støtte kan lykkes at i fritidsjob. Derfor ønsker ungdomsskolen at tage del i et nyt 

landsdækkende projekt i samarbejde med erhvervslivet. 

 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender ungdomsskolens deltagelse i fritidsjobprojektet 

”Når fritid bli’r til fremtid.” 
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Når fritid bli’r til fremtid 

Projektet bygger på erfaringer fra Faktaklassen, der er gennemført i Gladsaxe 

kommune. Det nye projekt ”Når fritid bli’r til fremtid” er en 6-årig indsats, der 

har til formål at udrulle konceptet til hele landet.  

Målgruppen er unge, som har behov for personlig og social støtte og opkvalifice-

ring til at kunne varetage et fritidsjob. I forløbet kan også indgå unge, der ikke 

nødvendigvis er i målgruppen, men alligevel har interesse for forløbet. Deltager-

ne udvælges på baggrund af en række nærmere fastlagte kriterier. Gennem læ-

ringsforløbet understøttes de unge på kort sigt i at få et ordinært fritidsjob, og på 

langt sigt i at tage en ungdomsuddannelse og få fodfæste på arbejdsmarkedet.  

Indhold og organisering 

“Når fritid bli´r til fremtid” består af et læringsforløb på 7 moduler med forskel-

lige temaer, der understøtter elevernes kompetencer til at kunne varetage et fri-

tidsjob i fakta. Det gælder både teoretisk viden og praktisk erfaring som fx kun-

debetjening, butikshygiejne, CV-skrivning og træning i at gå til jobsamtale. Ele-

ver, der gennemfører forløbet er garanteret én samtale, hvis de søger et job i en 

fakta-butik.  Der arbejdes på at beviset også er gældende til øvrige detailbutikker 

i Coop. 

Forløbet kan både afvikles om dagen eller efter skoletid i almenundervisningen. 

Undervisningen foregår i lokale fakta-butikker. Der afvikles to hold pr. år á 12-

16 elever. 

En medarbejder fra ungdomsskolen står for koordinering og deltager aktivt i 

modulerne for at støtte og vejlede eleverne. Fakta bidrager med to ”cheftræne-

re”, som underviser i modulerne sammen med ungdomsskoleunderviseren. Ung-

domsskoleforeningen står for tilrettelæggelsen af indhold, uddannelser, materia-

ler mv. Inden forløbet igangsættes, afholder fakta uddannelsesdage for undervi-

sere og faktamedarbejdere for de deltagende skoler. Udover uddannelsen af en 

medarbejder får ungdomsskolen gennem projektet kompetencer, materialer og 

metoder til at afvikle træningsforløb og dermed også et koncept, som kan over-

føres til andre brancher og andre samarbejdspartnere.  

Projektet løber i perioden 2019-25. Der er rullende opstart og man kan som ung-

domsskole vælge at være med fra henholdsvis 2019, 2020 eller 2021 og resten af 

projektperioden. Ungdomsskolen har ønsket opstart fra 2019. Over hele perioden 

deltager samlet 23 ungdomsskoler. 
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ØKONOMI 

 

Ungdomsskolen vil modtage støtte til aflønning af projektmedarbejder i 3 år (3 x 

30.000 kr.). Udgiften til aflønning af "cheftræner" fra fakta afholdes fuldt ud af 

projektet i de første 5 forløb, herefter dækkes 50 procent i de næste 4 forløb og i 

resterende forløb i projektperioden afholder ungdomsskolen udgiften.  

 

Hvis ungdomsskolen får mulighed for at deltage i hele projektperioden på 6 år, 

vil ungdomsskolens samlede lønudgifter være 228.500 kr. til projektmedarbejder 

og cheftræner. 

  

 

VIDERE PROCES 

 

Ungdomsskoleforeningen har sammen med fakta søgt støtte til projektet hos Den 

A.P Møllerske Støttefond. Der forventes svar på ansøgningen inden jul 2018. 

Hvis ansøgningen imødekommes, går projektet i gang i 2019. På grund af stor 

interesse, er det ikke afklaret fra hvilket år ungdomsskolen vil få mulighed for at 

påbegynde deltagelsen i projektet. 
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Årshjul og forslag til bestyrelsens mødeplan 2019 

 

Bestyrelsen skal tage stilling til mødeplan i 2019. 

 

 

INDSTILLING 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender forslag til mødedatoer i 2019. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Efter bestyrelsesvedtægten afholder bestyrelsen møde mindst 4 gange om året eller så 

ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent. Af årshjulet fremgår tilba-

gevendende punkter og rytmen i de sager, der tages op. 

 

 

LØSNING 

 

Årshjulet beskriver tilbagevendende punkter på møderne hen over året. Ud over de ne-

denfor nævnte punkter vil tilkomme aktuelle punkter, som fastlægges løbende. Et tilba-

gevendende punkt på møderne er orientering om udviklingen i ungdomsskolens budget 

og regnskab. På årets første møde besluttes budgetfordeling og på årets sidste møde 

fastlægges principperne for budgetfordelingen for det kommende år. Et andet tilbage-

vendende punkt er ”Eleverne har ordet”. Bestyrelsen præsenteres også løbende for un-

dersøgelser og data vedrørende skolens elever.   

 

Årshjul 

 

MARTS 

Godkendelse af forslag til fordeling af ungdomsskolens budgetramme 

Udvikling i budget og regnskab 

Eleverne har ordet 

 

JUNI 

Godkendelse af ungdomsskolens almene elevprogram 

Udvikling i budget og regnskab 

Eksterne undersøgelser/rapporter 

▪ Elevtrivselsundersøgelse 

▪ Kvalitetsrapport for 10. klasse og heltidsundervisning 

Eleverne har ordet 
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OKTOBER 

Udvikling i budget og regnskab 

Status for opstart af nyt skoleår 

Udviklingen i elevstatistik 

Eleverne har ordet 

Interne undersøgelser/rapporter 

▪ Årsrapport for almenundervisningen, herunder Åben skole-aktiviteter 

▪ Årsrapporter 10. klasseområdet 

▪ Årsrapporter for heltidsundervisningsområdet  

 

DECEMBER 

Godkendelse af principper for budgetfordeling for det kommende år 

Udvikling i budget og regnskab 

Eleverne har ordet 

Godkendelse af mødeplan for det kommende år 

 

Mødeplan 

 

Ungdomsskolen foreslår følgende mødeaktiviteter i 2019: 

 

Mandag den 11. marts kl. 16.00-18.30 

Tirsdag den 18. juni kl. 16.00-18.30 

Mandag den 19. oktober kl. 16.00-18.30 

Tirsdag den 17. december kl.15.30-18.00 

 

Ungdomsskolen foreslår, at møderne som hidtil indledes med et tematisk punkt, hvor 

bestyrelsen får lejlighed til at komme i øjenhøjde med lærere og elever. 

 

Ud over møderne inviterer ungdomsskolen bestyrelsen til at deltage i faglige temadage, 

forestillinger, Ungdommens Vårsalong, Ungdommens Folkemøde m. v.  

 

 

BILAG 

Ingen 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 
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Meddelelser og orientering 

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nyt 10. klassekatalog 2018-2019  

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

log. Kataloget for skoleåret 2018/2019 er udarbejdet af ungdomsskolen i samar-

bejde med udbydere af 10. klasse på erhvervsuddannelserne. Ungdomsskolen 

gennemførte den 3. december en præsentation af de forskellige 10. klassetilbud 

for vejledere i Ungdommens Uddannelsesvejledning, København.  

 

Kataloget kan ses her: https://ungdomsskolen.kk.dk/artikel/10-klasse-i-

koebenhavn-2019-2020 

 

 

2. Status for storstadskonference og ungekonference 2019 

På mødet i marts blev bestyrelsen orienteret om, at Københavns Kommune 9.-

11. oktober 2019 er vært for den tilbagevendende nordiske konference om det 

overordnede tema Storbyens hjerte og smerte. Titlen på denne konference er 

Fællesskaber i en ungs verden. Planlægningen af konferencen er forankret i en 

tværnordisk styregruppe med medarbejdere fra BUF/ungdomsskolen, SOF og 

SSP-sekretariatet i København. En lokal arbejdsgruppe, som ungdomsskolen 

også er med i, står for den konkrete tilrettelæggelse og er pt. i færd med at plan-

lægge program og booke oplægsholdere med mere. 

 

Som en pendant til denne konference afholdes en ungdomskonference, hvor de 

unge komme til orde. Konferencen har titlen Youth City Future Lab – a Confer-

ence for Young Nordic Visionaries. Den finder sted i København fra den.19. til 

den 22. september 2019. Konferencen vil have form af et samfundslaboratorium 

med forskellige workshops, hvor unge fra ungeråd fra forskellige storbyer i nor-

den mødes og arbejder med temaer, som er relevante for et ungdomsliv i storby-

en. De to konferencer samarbejder og hænger sammen gennem at resultaterne 

fra ungekonferencen føder ind i konferencen Fællesskaber i en ungs verden. 

Planlægningen af ungdomskonferencen er forankret i ungdomsskolen. 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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3. Ledernyt

Preben Gregersen, afdelingsleder på Ungdomsskolen i Hindegade, går på pensi-

on pr. 31.1. 2019 efter 44 års ansættelse i ungdomsskolen.

Frem til sommerferien 2019 overtager afdelingsleder Rai Ajufo ledelsen af Ung-

domsskolen i Hindegade og afgiver i den forbindelse ledelsen af Dagkursus til 

lærer og projektleder Jannie Orte, der konstitueres som afdelingsleder. 

4. Elever i praktik i Tyskland

To af ungdomsskolens elever fra Kombineret Ungdomsuddannelse var i novem-

ber måned i 14 dages praktik i Berlin. Begge elever var i praktik i Cafe Grenzen-

los, som er en socialøkonomisk virksomhed i bydelen Alt-Treptow. Eleverne

varetog opgaver som henholdsvis tjener og køkkenassistent. I løbet af de to uger

besøgte den medfølgende lærer stedet og evaluerede de unges arbejde med den

daglige leder. Efter arbejdet skulle de unge registrere og evaluere deres arbejde i

deres individuelle portfolio. Fritiden blev brugt sammen med læreren, som hav-

de planlagt et kulturelt program hver aften og i weekenden.

Fra et fagligt synspunkt var turen en stor succes, hvor de unge fik udfordret de-

res forestillinger om, hvad det vil sige at bo og arbejde i andet land, samtidig 

med, at de fik nogle vigtige erfaringer via deres arbejde i cafeen. Om turen sagde 

de unge bl.a.: ”Den største oplevelse i mit liv” og ”Jeg vil gerne tage tilbage og 

arbejde fast i cafeen”. 

Praktikkerne blev afviklet i forbindelse med det internationale projekt A Net-

work for NEET Mobility, som er et strategisk samarbejdsprojekt mellem euro-

pæiske skoler, institutioner og virksomhedsnetværk. Projektet sætter fokus på at 

muliggøre kompetenceudvikling af udsatte unge gennem internationale praktik-

forløb og at skabe af et netværk af virksomheder, som vil tage imod de unge. Fra 

ungdomsskolen indgår elever og lærere fra Kombineret Ungdomsuddannelse. 

NEET er et akronym for ”Not in Education, Employment and Training”. 
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