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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2017.0-0. Møde 27.9.2017.  Dagsordenspunkt 1 

 

Tematisk punkt: Marginaliserede unges deltagelsesmuligheder 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 marginaliserede 

unges deltagelsesmuligheder i skole og klub. Projektet har særligt fokus på, 

hvordan de professionelle kan arbejde med at inddrage og styrke de unges socia-

le 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. Projek-

tet arbejder med spørgsmålene: Hvad er det for nogle unge, der er tale om? 

Hvilke problemer og udfordringer står de overfor, og hvilke ressourcer trækker 

de på? Og hvilke handlemuligheder har de professionelle for at arbejde kon-

struktivt 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 inter-

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

 

Under punktet vil Tekla Canger fortælle om projektet og dets foreløbige under-

søgelsesresultater, herunder hvilken rolle de forskellige heltidsafdelinger, ifølge 

de unge, spiller i deres oplevelser af deltagelsesmuligheder. Hun vil endvidere 

præsentere nogle overvejelser over transferværdien af skoletilbud, der som ung-

domsskolens 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


 

 

Sekretariat 

 

Fredericiagade 39 

1310 København K 

 

Direkte telefon 

33 36 44 90 

 

Mobiltelefon 

40 34 44 70 

 

Telefax 

33 36 44 74 

 

E-mail 

kibryn@buf.kk.dk 

 

www.ungdomsskolen.kk.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutningsprotokol for møde i ungdomsskolens bestyrelse 

onsdag den 15. maj 2017 kl. 16.00-18.00. 
 

 

Mødedeltagere:   Jan Andreasen, Karina Vestergård Madsen, Stefan In-

gerslev, Jens Toft, Jørgen Sams (Suppleant f. Søren 

Brinch), Ditte Bergholdt Asmussen 

 

Afbud:        Bo Kjærulf, Henrik Svendsen, Stefan Ingerslev 

  

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

næs  

 

Mødet blev afholdt i Ungdommens Uddannelsesvejledning, Korsgade 30, 

2200 København N 

 

Dagsorden 
 

1. Tematisk punkt: Vejledning i UU og samarbejde med ungdomsskolen 

om vejledningsopgaver i 10. klasse og heltidsundervisningen 

 

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet 15. marts 2017 

 

3. Kvalitetsrapport 2017 for 10. klasse og ungdomsskolens heltidsunder-

visning 

 

4. Resultaterne fra Københavns Kommunes medarbejdertrivselsundersø-

gelse, marts 2017 

 

5. Evaluering af almenundervisningen 

 

6. Ungdomsskolens almene elevprogram 2017-2018 og samarbejder med 

folkeskolen 

 

7. Resultaterne fra trivselsundersøgelsen blandt elever i 10. klasse og hel-

tidsundervisningen 

 

8. Orientering om 10. klasse 2017-2018 

 

9. Orientering om udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab 

 

10. Forslag om omlægning af elevkapaciteten ved Ungdomsskolen i Hin-

degade 

 

BESLUTNINGS-

PROTOKOLUDKAST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

Dato: 19.5.2017 

 

J. nr.: 2017.0-0 

 

 

Referent: 

Kim Brynaa 
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11. Orientering om anbefalingerne fra regeringens ekspertgruppe om bedre 

veje til ungdomsuddannelse 

 

12. Meddelelser og orientering 

 

13. Evt. 

 

 
Efter ungdomsskolebestyrelsens forretningsorden § 5 stykke. 1 er bestyrel-

sen beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede med-

lemmer er til stede. Henrik Svendsen og Bo Kjærulf har efter bestyrelses-

mødet skriftligt via mail tilkendegivet, at de er enige i samtlige de indstillin-

ger om forslag til godkendelse, der vedrører de enkelte punkter. 

 

 

1. Tematisk punkt: Vejledning i UU og samarbejde med 

ungdomsskolen om vejledningsopgaver i 10. klasse og i 

heltidsundervisningen 
 

Oplæg ved centerchef Peter Schantz og souschef/afdelingsleder Ulrick 

Moesgaard 

 

Baggrund 

Opgaver, der varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Køben-

havn (UU) er reguleret i lovbekendtgørelse om vejledning om uddannelse 

og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. 

 

Vejledning i grundskolen 

Alle elever i grundskolen får vejledning af deres UU-vejleder fra 7. klasse-

trin. Vejledningen foregår både kollektivt og individuelt. Formålet med 

vejledningen i grundskolen er at gøre de unge i stand til at træffe et reflek-

teret, velovervejet og realistisk valg af uddannelse, så færre falder fra, efter 

de er startet på ungdomsuddannelse. Vejledningen er i særlig grad målret-

tet unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskelig-

heder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge 

erhverv. 

 

I 8. klasse bliver alle elever foreløbigt parathedsvurderet af skolen i sam-

arbejde med UU-vejlederen. I december 2016 blev 37,4 procent af elever-

ne 8. klasse i København vurderet foreløbigt ikke uddannelsesparat. Ele-

ver, der vurderes uddannelsesparate modtager ikke yderligere individuel 

UU-vejledning i grundskolen, heller ikke forbindelse med endeligt uddan-

nelsesvalg og optagelse. I samarbejde med skolen forestår UU-vejlederen 

specielle forløb til de elever, der ikke er uddannelsesparate. Eleverne pa-

rathedsvurderes løbende hen imod den endelige uddannelsesparathedsvur-

dering, som foretages i 9. klasse. 

 

Vejledning af de 15-17 årige 

UU skal yde en målrettet vejledningsindsats over for unge under 18 år, 

som ikke opfylder deres uddannelsespligt - det vil sige dem, som ikke er i 

gang med en uddannelse, i beskæftigelse eller i gang med anden uddannel-
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sesrelevant aktivitet. Vejledningsloven præciserer, at 15-17 årige har pligt 

til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, 

at de gennemfører en uddannelse.  

 

Vejledning af 18-24-årige 

UU-vejledningen skal opsøge alle unge under 25 år, som ikke har en ung-

domsuddannelse. Fokus er dog særligt på unge med størst behov for vej-

ledning for at blive i stand til at begynde på og gennemføre en ungdoms-

uddannelse.UU vejledningen arbejder opsøgende og ad flere kanaler for at 

bidrage til, at de unge begynder på en uddannelse eller kommer i gang med 

en uddannelsesforberedende aktivitet. UU tilbyder mentorstøtte i overgan-

gen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, samarbejder med ung-

domsuddannelserne om fastholdelse af de unge, og vejleder de unge, der er 

droppet ud af en uddannelse, over på en ny. Desuden er der fokus på særlig 

støtte og vejledning af socialt udsatte unge. 

  

UU-vejledning i ungdomsskolens heltidsundervisning 

Under ansvar for UU varetager ungdomsskolens vejledere opgaver som 

UU generelt varetager i grundskolen. Ungdomsskolens målgruppe er ka-

rakteriseret ved, at alle har behov for individuel vejledning og også ofte 

har haft uregelmæssige/afbrudte skoleforløb, hvorfor den kollektive vej-

ledning i grundskolen ofte er gået tabt. Som udgangspunkt er alle elever i 

heltidsundervisningen ikke - uddannelsesparate. Vejledning til uddannelse 

og job indeholder orientering om uddannelsessystemet, elevens mulighe-

der, aktiviteter der bidrager til at gøre eleverne valgparate, uddannelses-

valg samt forældresamarbejde om uddannelsesvalg. Ungdomsskolens vej-

ledere og lærere foretager en uddannelsesparathedsvurdering som drøftes 

med UU. UU foretager den endelige uddannelsesparathed. I praksis er der 

altid enighed om vurderingen.  

Efter den unge forlader ungdomsskolen overtager UU – vejledningen. 

 

Vejledning i 10. klasse 

I 10. klasse er det ligesom i 8. og 9. klasse kun de elever, der er erklæret 

ikke -uddannelsesparate, der modtager UU-vejledning.   Skolen har ansva-

ret for øvrige vejledningsaktiviteter og laver uddannelsesparathedsvurde-

ringer i samarbejde med UU-vejlederen. 

 

Ungdomsskolens egen vejledning i heltidsundervisningen 

Denne del af vejledningen indbefatter især støtte i trivsel og fastholdelsen 

af eleven i ungdomsskolen. Opgaverne knytter sig til de forpligtelser ung-

domsskolen har i forhold til elevtrivsel, samarbejde med lærere og net-

værk, skolens samarbejdspartnere ved Socialforvaltningens misbrugsind-

sats og Sundhedsforvaltningens psykologordning. Ungdomsskolevejlede-

ren er skolens ressourceperson, der fungerer som en slags tovholder for 

indsatsen om den unge.  

 

På mødet vil centerchef Peter Schantz og souschef Ulrick Moesgaard for-

tælle om UU’s opgaver, uddannelsesparathedsvurdering og målgruppevur-

deringer, især i forhold til ungdomsskolens elever. De vil yderligere præ-

sentere tanker om vejledningsopgavens indhold fremover. 
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2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet den 15. 

marts 2017 

 

INDSTILLING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender beslutningsprotokollen fra mødet den 15. 

marts 2017. 

 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

 

3. Kvalitetsrapport for 10. klasse og ungdomsskolens hel-

tidsundervisning 
 

Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet en sam-

let kvalitetsrapport for 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning. 

I denne indstilling orienterer ungdomsskolen bestyrelsen om indholdet i 

kvalitetsrapporten. Specialkonsulent i Fagligt Center gennemgik rappor-

tens hovedkonklusioner. 

 

INDSTILLING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender Kvalitetsrapport 2017 for 10. klasse og ung-

domsskolens heltidsundervisning. 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

PROBLEMSTILLING 

Børne- og Ungdomsforvaltningen har på linje med folkeskolerne udarbej-

det en kvalitetsrapport for ungdomsskolen. Kvalitetsrapporten skal give 

forvaltningen, ungdomsskolebestyrelsen og Børne- og Ungdomsudvalget 

et samlet overblik over en række forskellige områder, der betyder noget for 

vurderingen af kvaliteten i ungdomsskolens tilbud. 

 

Kvalitetsrapporten er et styringsværktøj i den samlede kvalitetsstyring i 

Børne- og Ungdomsforvaltningen. Kvalitetsrapporten danner grundlag for 

den faglige ledelsesdialog mellem centerchef og ungdomsskolens ledelse 
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om skolens resultater og eventuel beslutning om nye tiltag og/eller særlig 

support.  

Ungdomsskolebestyrelsen kan give skolelederen input til ambitionsni-

veauet for ungdomsskolens resultater fremadrettet. 

 

Kvalitetsrapporten omfatter 10. klasse og heltidsundervisning.  

 

LØSNING 

 

Om rapporten 

Kvalitetsrapporten for 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning 

er inspireret af og struktureret efter nogle af de pejlemærker, som Børne- 

og Ungdomsudvalget har besluttet for den københavnske folkeskole. Det 

gælder pejlemærkerne Faglighed, Ungdomsuddannelse og Trivsel. Børne- 

og ungdomsforvaltningen har i dialog med ungdomsskolen tilpasset disse 

pejlemærker for folkeskolen til 10. klasse og heltidsundervisning, med 

henblik på at det udvalgte datagrundlag kan udgøre et validt fundament for 

vurderingen af kvalitet og effekt i 10. klasse og heltidsundervisning. 

Datagrundlaget i Kvalitetsrapport 2017 er hentet fra skoleåret 2015/2016. 

Det er forklaringen på, at både Niels Brock, som ikke længere udbyder 10. 

klasse og Valby 10, som fra dette skoleår er lagt sammen med Amager 10, 

fremgår af tabellerne.  

 

Samlet set giver kvalitetsrapporten indblik i effekten af det enkelte 10. 

klassetilbud på basis af elevernes opnåede karakterer, fremmøde og over-

gang til ungdomsuddannelser samt deres trivsel og tilfredshed.  

 

Indhold i rapporten 

 

Beskrivelse af målgruppen 

Rapporten bliver indledt med en beskrivelse af målgruppen og en overord-

net beskrivelse af skoletilbuddene.  

 

Datagrundlaget for beskrivelse af målgruppen er elevernes socioøkonomi-

ske baggrund. For eleverne i ungdomsskolens heltidsundervisning vises 

også andre betydende baggrundsfaktorer: bevilliget kontaktpersoner, diag-

noser, perioder uden reel skolegang, forbrug af rusmidler og kriminalitet. 

De socioøkonomiske tal viser, at alle tilbuddene retter sig mod målgrup-

per, der er langt svagere end gennemsnittet og dermed også, at alle tilbud-

dene har en stor opgave i forhold til at ruste eleverne til at kunne gennem-

føre en ungdomsuddannelse. Samtidig viser tallene, at der er forskelle mel-

lem elevgrupperne i de enkelte tilbud.  

 

Oversigten over andre betydende faktorer for eleverne i heltidsundervis-

ningen viser, at de forskellige tilbud og deres målgruppe er præget af en 

række af de samme udfordringer, men med forskellig vægtning på de en-

kelte tilbud.  

 

Mål og datagrundlag 

De udvalgte pejlemærker har i rapporten nedenstående mål og datagrund-

lag. Som en del af kvalitetsrapporten har Børne- og Ungdomsforvaltningen 
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efter hvert afsnit skrevet sine vurderinger af tallene. Disse fremgår af den 

vedlagte kvalitetsrapport. 

 

Faglighed 

10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning skal bidrage til målsæt-

ningen om, at alle unge skal blive så dygtige som de kan; både fagligt, 

personligt og socialt. Overordnet skal de unge hjælpes med at tilegne sig 

de kompetencer, som skal til for at kunne være en aktiv medborger i et 

åbent og demokratisk samfund. Konkret skal ungdomsskolen øge de unges 

kompetencer, så de kan deltage i og drage nytte af en ungdomsuddannelse. 

 

Som indikator på elevernes faglige udvikling inddrager rapporten data for 

prøvekarakterer, udvikling i karakterer fra 9. til 10. klasse, oplysninger om 

andelen af elever med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik og 

for elever i heltidsundervisningen: udvikling i sociale og personlige kom-

petencer. 

 

Det er intentionen, at fremtidige rapporter endvidere skal inddrage oplys-

ninger om andelen af elever, der er erklæret uddannelsesparate i løbet af 

skoleåret. Tallene viser, at det faglige niveau bedømt på prøvekarakterer 

generelt er markant højere for de mundtlige discipliner end for de skriftlige. 

Hvad angår udviklingen fra 9. klasseprøven til 10. klasseprøven kan man 

konstatere, at der samlet set er en positiv udvikling i elevernes præstationer 

når det gælder de mundtlige prøver. De samlede tal er mindre entydige når 

det gælder udviklingen ved de skriftlige prøver. Udviklingen er størst in-

denfor de mundtlige prøver og generelt er niveauet en hel del højere i dansk 

end i matematik. 

 

Ser man på andelen af elever med karakteren 2 eller derover i dansk og 

matematik, er det umiddelbart nogle gode resultater, når man tager elev-

gruppernes baggrund i betragtning. Andelen fra heltidstilbuddene er 50 %, 

hvilket ligger noget under de andre samlede tal fra erhvervsskolerne (84 %) 

og kommunale 10. klasser (73 %). Dette skal ses i forhold til at andelen i 

heltidstilbuddene, der kommer uden forudgående FP9 eller FP10 ligger på 

59 % i dansk og 60 % i matematik og ligeledes er karaktergennemsnittet for 

de, der tidligere har taget prøver er meget lavt. 

 

Hvad angår tallene for heltidsundervisningselevernes personlige og sociale 

udvikling, viser tallene, at det indenfor hvert enkelt målepunkt er lykkedes 

at rykke ca. en tredjedel af eleverne positivt. Andel af eleverne, der har 

rykket sig indenfor de to områder Relationsevner og Bevidsthed om egne 

styrker og udfordringer er blandt de højeste på samtlige af de skoler, der 

måler på dette.  

 

Ungdomsuddannelse 

Ungdomsskolen og 10. klasse skal bidrage til målet om, at 95 procent af en 

ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Opgaven for 

ungdomsskolen er derfor at give de unge, der efter grundskolen ikke er 

klar til eller er faldet fra en ungdomsuddannelse, de bedst mulige forud-

sætninger for at kunne påbegynde og fuldføre en ungdomsuddannelse. 

Ligeledes skal 10. klasse samt ungdomsskolens heltidsundervisning bidra-
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ge til at fastholde unge med en løs skole- og uddannelsestilknytning i en 

uddannelsesorienteret retning.  

 

Arbejdet skal ligeledes bidrage til kommunens mål om, at 50 procent af 

udsatte børn og unge gennemfører en ungdomsuddannelse samt at 25 % 

skal påbegynde en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.  

Som indikator inddrager rapporten data for elevernes overgang til ung-

domsuddannelse henholdsvis 3 og 15 måneder efter afsluttet forløb. Data 

er baseret på elever, der er bosiddende i København på måletidspunktet.  

 

Tallene viser, at andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse 

efter 3 måneder ligger på 85 % for 10. klasser på erhvervsskoler, på 80 % 

for de kommunale 10. klasser og på 41 % for heltidsundervisningen. Efter 

15 måneder er tallet 78 % for erhvervsskolerne, 75 % i de kommunale 10. 

klasser og 44 % for heltidsundervisningen.  Igen ligger heltidsundervisnin-

gen noget lavere i forhold til de andre – også her er det væsentlig at holdes sig 

for øje, at elevgruppen i heltidstilbuddene er væsentligt mere udfordrede, 

hvorfor en sammenligning er vanskelig. Ligeledes, hvis man tager udgangs-

punkt i målsætningen om at eleverne generelt set fastholdes i en uddannelses-

orienteret retning er andelen væsentlig større idet samlet 85 % af eleverne i 

heltidsundervisningen efter 3 måneder enten er i gang med ungdomsuddan-

nelse eller anden forberedende uddannelse. Andelen af unge, der starter på 

en erhvervsuddannelse direkte efter 10. klasser ligger for de kommunale 

10. klasser på 23 %, hvilket er tæt på den kommunes målsætning på 25 %. 

 

Trivsel 

Eleverne i 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning skal trives. 

De unge skal finde eller genfinde en glæde ved at gå i skole, der kan moti-

vere dem og understøtte deres læring. Som indikator for elevernes trivsel 

og tilfredshed inddrager rapporten data for trivsel på baggrund af udvalgte 

spørgsmål i elevtilfredshedsundersøgelse. 

 

Tallene viser, at den generelle trivsel er størst blandt eleverne i heltidsun-

dervisningen og i 10. klasse på erhvervsskolerne, hvor 62 % af eleverne 

har svaret at de meget tit eller tit er glade for deres skole. Andelen er 53 % 

for eleverne i de kommunale 10. klasser. Hvad angår elevernes vurdering 

af, hvor tilfredse de alt i alt er med undervisningen, er tilfredsheden størst i 

heltidsundervisningen. Tilfredsheden er faldet inden for alle tre typer af 

skoletilbud.  

 

I dette års kvalitetsrapport er medtaget tal for elevfravær, og tallene viser, 

at fraværet generelt er højt. Det gælder særligt indenfor heltidsundervis-

ningen, hvilket bl.a. kan have baggrund i historik med ingen eller løs sko-

letilknytning, indlæggelser og sygdom i forbindelse med psykiske diagno-

ser mv. Nye Veje har den højeste fraværsprocent på 47,9 %. På Nye Veje 

giver det dog ikke mening at opgøre fraværet på samme måde som i de 

andre tilbud, da Nye Veje er et afklaringstilbud og arbejder med individu-

elle aftaler omkring mødefrekvens tilpasset elevernes situation og øvrige 

forpligtelser.  

Arbejdet med at nedbringe elevfravær er et fortsat fokusområde i alle afde-

linger under ungdomsskolen. 
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VIDERE PROCES 

Kvalitetsrapporten danner grundlag for den faglige ledelsesdialog mellem 

centerchef og ungdomsskolens ledelse om skolens resultater og eventuel 

beslutning om nye tiltag og/eller særlig support.  

 

 

4. Resultaterne fra Københavns Kommunes medarbejder-

trivselsundersøgelse, marts 2017 
 

Resultaterne af Københavns Kommunes Trivselsundersøgelse 2017 blev 

offentliggjort i marts måned. Indstillingen beskriver de generelle resultater 

for ungdomsskolen og processen for opfølgning. 

 

INDSTILLING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

PROBLEMSTILLING 

Resultaterne af Københavns Kommunes Trivselsundersøgelse 2017 kom i 

marts måned. De samlede resultater for ungdomsskolen i trivselsundersø-

gelsen 2017 ligger nogenlunde på linje med resultaterne fra 2015. Ligele-

des ligger de på linje med resultaterne for Børne - og Ungdomsforvaltnin-

gen som helhed Bag ved de samlede tal for ungdomsskolen er der et vist 

udsving i vurderingerne i de enkelte afdelinger. Alle afdelinger er i færd 

med at følge op på resultaterne og iværksætte handlinger for at forbedre 

trivslen på områder, der vurderes lavt.   

 

LØSNING 

Trivselsundersøgelsen i Københavns Kommune gennemføres hvert andet 

år. Alle medarbejdere, der var ansatte på månedsløn i ungdomsskolen pr. 

1. november 2016 indgår i trivselsundersøgelsen 2017. Til ungdomsskolen 

er der lavet rapporter over henholdsvis de samlede resultater for ungdoms-

skolen, de tre områder, de enkelte afdelinger, administrationen, lederne og 

for sekretariatet.  

 

Svarprocenten for den samlede ungdomsskole er 84 %. På almenområdet 

er svarprocenten 61, i de øvrige områder og afdelinger ligger den på mel-

lem 94 og 100 %. Svarprocenten for den samlede forvaltning er 80 %. 

 

Resultater 
Som det fremgår af oversigten nedenfor ligger de samlede resultater fra 

ungdomsskolen tæt op af resultaterne for hele Børne- og Ungdomsforvalt-

ningen inden for undersøgelsens 10 overordnede temaer.  

 



 

 

Side 9 af 36 
 

5,4 
Spørgsmål besvares på en skala fra 1 til 7, hvor  høj score er positiv.  

 

Ligesom den samlede forvaltning ligger ungdomsskolens resultater gene-

relt højt. Højst score på 5,7 er indenfor temaerne Trivsel og motivation og 

Indhold i arbejdet. Sammenholdt med de samlede resultater for ungdoms-

skolen i trivselsundersøgelsen i 2015 har ungdomsskolen fremgang inden 

for 8 ud af de 10 temaer.  
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Af mere specifikke resultater kan nævnes: 

 

 Når det gælder de underliggende spørgsmål, som fremgår af den ved-

lagte rapport, er der størst fremgang på spørgsmålet Prioriterer din 

nærmeste leder trivslen på arbejdspladsen højt, når det gælder de 

samlede resultater for ungdomsskolen. Her er tallet steget med 0,6. 

Størst tilbagegang er på 0,6 ved spørgsmålet: Er der et godt samarbej-

de mellem dig og dine kolleger? 

 

 I modsætning til på forvaltningsniveau er der på ungdomsskoleniveau 

en tilbagegang på spørgsmålet Føler du dig tryg i din arbejdsmæssige 

fremtid? Scoren er steget 0,4 på forvaltningsniveau og faldet med 0,2 

på ungdomsskoleniveau.  

 

 10. klasseområdet skiller sig ud ved at ligge markant under resultatet 

for den samlede ungdomsskole på ovennævnte spørgsmål (Føler du 

dig tryg i din arbejdsmæssige fremtid?). Her re resultatet for 10. klas-

seområdet på 3,5 mod 4,4 på ungdomsskoleniveau og 5 på forvalt-

ningsniveau. 

 

 Et arbejdsområde, hvis resultater skiller sig positivt ud er administra-

tionen. Områdets resultater ligger markant bedre i 8 ud af de 10 tema-

er sammenlignet med både de samlede resultater for ungdomsskolen 

og resultaterne på forvaltningsniveau. 

 

Bag ved de samlede tal for ungdomsskolen er der variationer i vurderin-

gerne i de enkelte afdelinger. Der er med andre ord forskelle i omfanget af 

behovet for indsatser, ligesom at der selvsagt kan være forskel på, hvilke 

områder, der er behov for at arbejde med i de enkelte afdelinger.  

 
3 

Resultater vedrørende krænkende adfærd 

Trivselsundersøgelsen afdækker også, om der er forekommet krænkende 

adfærd på arbejdspladsen i form af vold, trusler, mobning og uønsket sek-

suel opmærksomhed. De samlede resultater fra ungdomsskolen viser, at 

det forekommer: 

 

 Fysisk vold: 1 % har svaret Ja, af og til. Der er sket et fald fra 2 % i 

seneste undersøgelse. Ingen har svaret dagligt, ugentligt eller måned-

ligt. 

 

 Trusler om vold: 5 % har svaret Ja, af og til. Her er der sket et fald fra 

11 % i seneste undersøgelse. Ingen har svaret dagligt, ugentligt eller 

månedligt. 

 

 Mobning: 4 % svarer Ja, af og til, hvilket er det samme som i seneste 

undersøgelse. Ingen har svaret månedligt (fald på 2 %), dagligt eller 

ugentligt. 
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 Uønsket seksuel opmærksomhed: 4 % har svaret Ja, af og til mod 1 % 

i 2015. Ud af de 6 personer, der har svaret ja, kommer de 4 fra Al-

menområdet. Ingen har svaret dagligt, ugentligt eller månedligt. 

 

Opfølgning 

Arbejdet med opfølgning på trivselsundersøgelsen foregår lokalt og det er 

Trioen, som er ansvarlig for at det finder sted. Trioen er også ansvarlig for 

gennemførslen af den lovpligtige afdækning af arbejdsmiljøet (arbejds-

pladsvurdering), som også skal finde sted i dette forår. Resultaterne fra 

trivselsundersøgelsen indgår som en del af arbejdspladsvurderingen, og 

der skal laves en samlet handleplan for opfølgning på resultater af både 

arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse.   

 

Alle handleplaner tilgår LokalMED, som følger opfølgningsarbejdet og 

tager beslutning om eventuelle tværgående indsatser. Arbejdet følges lige-

ledes af ungdomsskolens ledelse, der særlig har tæt kontakt til de afdelin-

ger, hvor vurderingerne ligger i den lave ende eller hvor der forekommer 

krænkende adfærd. 

 

 

5. Evaluering af almenundervisningen 2016-17 
 

Med denne indstilling orienterer ungdomsskolen om resultaterne af evalue-

ringen af almenundervisningen 2016/2017. 

  

INDSTILLING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om resultaterne for evaluering af 

almenundervisningen til efterretning. 

 

 

BESLUTNING  
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

Ungdomsskolen har ved afslutningen af helårssæsonen 2016-17 gennem-

ført en evaluering af almenundervisningen. Evalueringen inkluderer 590 

besvarelser.   

 

Evalueringens resultater anvendes som afsæt for udvikling, planlægning 

og strukturering af den kommende sæson og indgår som datagrundlag i 

ungdomsskolens faktabaserede ledelsesinformationssystem.  

 

 

LØSNING 

Evalueringen inkluderer hold, der har ugentlig undervisning og inkluderer 

ikke weekendhold og ture, workshops og rejser. Besvarelserne er samlet 
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ind via et elektronisk spørgeskema. Elever på hold, hvor undervisningen 

var afsluttet på evalueringstidspunktet er blevet kontaktet pr. mail. På de 

resterende hold er der afsat tid i undervisningen til at gennemføre den elek-

troniske evaluering. Indsamlingsmetoderne har medført, at der er en over-

vægt i besvarelserne blandt de elever, der har gået på holdene frem til slut-

ningen af sæsonen. Deres svar kan derfor tænkes at være mere positive end 

de elever, der af forskellige grunde er faldet fra i løbet af sæsonen. Evalue-

ringen inkluderer 590 besvarelser.   

 

Spørgsmålene er i årets undersøgelse tilrettet, så de i højere grad lægger 

sig op ad de spørgsmål og emner, der er i ungdomsskolens elevtrivselsmå-

ling og i den nationale trivselsmåling, som eleverne kender fra folkesko-

len. Dette er gjort for at øge genkendelighed og forståelse for eleverne. 

 

Overordnet fordeler spørgsmålene sig på fire kategorier: Kendskab til 

ungdomsskolen og valg af hold, fremmøde, elevernes syn på undervisnin-

gen og læring samt deres syn på faciliteterne. Herudover er der en række 

afsluttende og opsamlende spørgsmål. 

 

Evalueringens resultater  
 

Kendskab til ungdomsskolen og valg af hold: 

 Elevernes besvarelser viser, at størstedelen af eleverne kender ung-

domsskolen gennem ungdomsskolens blad og via deres egne skoler. 

Det gør sig i begge tilfælde gældende for ca. 40 %. Ca. en femtedel 

kender også til ungdomsskolen gennem venner, forældre eller fra ung-

domsskolens skolebesøg. Kun ganske få kender til ungdomsskolen 

gennem sociale medier som Facebook (5 %) og Instagram (1 %). 

 Over halvdelen af eleverne, 56 %, har valgt at tilmelde sig hold i ung-

domsskolens fritidsundervisning blandt andet på baggrund af et ønske 

om at blive dygtigere.  

 Evalueringen viser, at eleverne i høj grad også har valgt hold fordi de 

syntes holdet eller beskrivelsen lød spændende og/eller fordi de havde 

en interesse for emnet. Det svarer mellem 40-42 % af eleverne. 

 29 % af eleverne har tilmeldt sig hold fordi de tænkte, at den læring, 

de kunne få på holdet, vil være nyttig for dem senere hen.  

 

Fremmøde: 

 Blandt de elever, der svarer, at de ikke har været til undervisningen 

hver gang, svarer størstedelen, at det skyldes, at de skulle noget andet 

eller at de har været for trætte. Det gælder samlet set for 87 % af be-

svarelserne. I de uddybende svar skriver mange, at de har haft for 

mange lektier eller at de har været for trætte efter en lang skoledag og 

ikke har orket at tage til undervisning. 

 

Undervisning og læring: 

 Størstedelen (90 %) af eleverne oplever, at niveauet i undervisningen 

er passende og 84 % svarer, at de bliver undervist på måder som pas-

ser dem godt. Det kan ses som udtryk for, at underviserne, trods blan-

dede elevgrupper, der kommer med forskellige forudsætninger, formår 

at undervisningsdifferentiere og at lægge undervisningen på et niveau, 
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hvor eleverne oplever, at de kan være med og lærer noget. 86 % af 

eleverne svarer, at de synes, at de lærer noget i undervisningen. 

 Hvad angår elevernes mulighed for medindflydelse svarer 82 %, at de 

oplever, at de har indflydelse på undervisningen og at underviseren 

lytter og bruger de idéer som eleverne kommer med. 

 I forlængelse af de positive svar omkring undervisningens niveau, me-

toder samt om læring og medbestemmelse, svarer 90 % af eleverne, at 

de alt i alt er tilfredse eller meget tilfredse med undervisningen. Kun 3 

% er utilfredse eller meget utilfredse. 

 

Faciliteter: 

 71 % af eleverne er tilfredse med stedet, hvor undervisningen forgår 

og 60 % af er tilfredse med de materialer og udstyr, de har tilgænge-

ligt. Blandt de uddybende kommentarer kan man se, at afstanden til 

undervisningsstedet virker til at have stor betydning, i det der både er 

positive tilkendegivelser i forhold til kort afstand til undervisningsste-

det og negative ytringer i forhold til lang afstand.  

 

Eleverne har haft mulighed for at komme med øvrige kommentarer, hvis 

der var andet, de synes, at ungdomsskolen skulle vide om det hold, de har 

gået på. Det har167 elever gjort. Langt størstedelen af disse svar er positi-

ve beskrivelser af holdet eller underviseren t. En del svar lægger også vægt 

på det, de har lært eller det sociale, fx at de har mødt nye mennesker eller 

fået nye venner. Blandt de kritiske tilbagemeldinger er den mest herskende 

tematik aflysninger af undervisning, nedlæggelser af hold og elever, der 

falder fra. 

 

Som et afsluttende spørgsmål er eleverne blevet spurgt om de ville anbefa-

le deres venner at melde sig til hold i ungdomsskolen. Det svarer 91 % af 

elever ja til.  I de uddybende kommentarer lægger eleverne især vægt på at 

man lærer meget, at man kan få hjælp til det, der er svært, at det er sjovt og 

at man møder nye mennesker og kan få nye venner.  
 

På tværs af spørgsmål og de uddybende kommentarer svarer størstedelen 

af eleverne positivt i deres bedømmelse og beskrivelse af de hold, de har 

gået på, både når det kommer til deres syn på undervisningen og læring 

samt deres syn på faciliteterne. Af de elever, der er inkluderet i evaluerin-

gen, har langt størstedelen dermed et positiv indtryk af ungdomsskolen.  

 

Faktabaseret ledelsesinformationssystem   

Evalueringen af fritidsundervisningen udgør en del af ungdomsskolens 

faktabaserede styringsmodel. Styringsmodellen indeholder data, der er 

relateret til de fire styringsdimensioner i Børne- og Ungdomsforvaltnin-

gen: Styr på økonomien, Attraktiv arbejdsplads, Faglig kvalitet samt Ople-

vet kvalitet. Evalueringens resultater indgår sammen med tal for elevernes 

fremmøde og frafald under styringsdimensionerne Oplevet kvalitet.   
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VIDERE PROCES 

Resultaterne af den gennemførte evaluering anvendes som afsæt for udvik-

ling, planlægning, prioritering af udbud samt strukturering af den kom-

mende sæson.  

 

 

6. Ungdomsskolens almene elevprogram 2017-2018  
 

Indstillingen indeholder forslag til elevprogram for den almene undervis-

ning 2017-18, godkendelse af elevrejser samt en beskrivelse af ungdoms-

skolens samarbejder med folkeskoler. 

 

INDSTILLING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender forslag til elevprogram 2017-18, 

 

2. at bestyrelsen godkender de i programmet anførte elevrejser, og 

 

3. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens samarbejder med 

folkeskolerne til efterretning. 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

Jf. Lov om ungdomsskoler skal kommunen sikre unge et alsidigt undervis-

ningstilbud. Sæsonen for fritidsundervisning i ungdomsskolen begynder i 

år den 4. september 2017. Da det endelige holdudbud først bliver færdig-

gjort i begyndelsen af juni, præsenteres bestyrelsen ikke for det samlede 

program, men for holdene inddelt efter kategorier og den procentvise stør-

relse af den enkelte kategori i det samlede program. 

 

Ungdomsskolens bestyrelse skal godkende elevrejser – jf. cirkulære om 

tjenesterejser udsendt af Børne- og Ungdomsforvaltningen. Ungdomssko-

lens bestyrelse har på møde i marts 2013 besluttet, at elevrejser godkendes 

i forbindelse med den samlede godkendelse af ungdomsskolens program. 

 

Ungdomsskolen og folkeskolen skal indgå samarbejder, der kan bidrage til 

opfyldelse af folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner. 

Målet er styrke børnenes faglige resultater og personlige og sociale udvik-

ling gennem mere praktiske, anvendelsesorienterede og varierede lærings-

former. Ungdomsskolen har i dette år varetaget en række undervisnings-

forløb i samarbejde med folkeskoler og arbejder fortsat med udvikling af 

indsatserne for at bidrage bedst muligt til målene. 
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LØSNING 

Ungdomsskolen er en de centrale aktører på fritidsområdet i København 

og udbyder i den kommende sæson mellem 450 og 500 hold i eftermid-

dags - og aftentimerne. Programmet for fritidssæsonen bliver udarbejdet på 

baggrund af ideer fra nuværende og potentielle elever og med afsæt i drøf-

telser med ungeaktører fra de lokale skoler, klubber og andre samarbejds-

partnere om særlige lokale indsatser. Derudover baserer programmet for 

den kommende sæson sig på erfaringer fra sæsonen 2016/2017, hvor popu-

lære og velfungerende hold typisk også vil være at finde i det nye program 

side om side med nye og uprøvede hold. 

 

Holdene fordeler sig på følgende fagkategorier:  

 

 Sprog  

Ungdomsskolens sprogundervisning byder på fag som dansk, tysk, 

fransk, spansk og andre sprog, som eleverne også har i folkeskolen el-

ler på ungdomsuddannelser. Ungdomsskolen tilbyder desuden under-

visning i fx japansk og arabisk.  

 

 Musik, dans og drama  

Musik, dans og drama er den største kategori i fritidsundervisningen, 

og dækker over musikalske hold som guitar, rap, dans, stomp, teater-

projektet NUART og meget mere.  

 

 Sport og street   

Ungdomsskolen tilbyder unge i København en række sports- og fri-

luftshold. Det gælder bl.a. cross-træning, badminton, klatring, kajak 

og meget andet, der sætter pulsen i gang.  

 Outdoor og adventure  

Ungdomsskolen tilbyder forskellige hold inden for friluftsliv og even-

tyrsport.  

 Kreative hold og medier 

Ungdomsskolens kreative hold er syning, foto- og billedbehandling, 

design, 3D-animation og mange andre håndværksmæssige eller kunst-

neriske udtryksformer.  

 Fysik, kemi, matematik  

Kategorien indeholder de tre primære fag i ungdomsskolens naturvi-

denskabelige kategori. Her kan unge i København få ekstra undervis-

ning som supplement til timerne i folkeskolen, de kan blive klar til ek-

samen eller dyrke deres interesse for naturfagene.  

 

 Knallertkørekort  

Ungdomsskolen tilbyder førstehjælp og knallertundervisning til unge, 

der gerne vil have et knallertkørekort. Knallertundervisningen og før-

stehjælpskurser etableres løbende efter interesse.  

 Debat og samfund  

Både Ungepanelet, ungdomsskolens masterclass-dage og mere er at 

finde i kategorien Debat og samfund. I kategorien bliver eleverne un-

dervist i forhold, der omhandler filosofi, politik, retorik og meget me-

re.  

 Entreprenørskab, tech og it   
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Her kan elever prøve kræfter med de nyeste teknologier som fx Virtu-

al Reality og droner eller arbejde med computeren i fx e-sport eller 

kodning.  

 Klar til prøve  

Hvert forår tilbyder ungdomsskolen en række prøveforberedende hold, 

der kan klæde eleverne på fagligt eller personligt, hvis de ønsker at 

arbejde med eksamensangst, præsentationsteknik eller andet, der gør 

dem klar til det grønne bord.  

 Lektiehjælp  
Ungdomsskolen udbyder lektiehjælp flere steder i byen, bl.a. i Mjøl-

nerparken og på Kildevældskolen.  

 Ture og rejser  

Ungdomsskolen arrangerer hvert år en række rejser med et fagligt fo-

kus for unge i København. Det gælder ture til storbyer som Berlin el-

ler Paris eller den årlige skitur i vinterferien.  

 Undervisning for 10-12-årige  

Ungdomsskolen Østerbro tilbyder undervisning til bydelens unge i al-

dersgruppen 10-12 år. Det gælder bl.a. undervisning i svømning, rol-

lespil, syning og meget mere.  

 Korte kurser og workshops 

Holdene i denne kategori figurerer også i øvrige kategorier. Det er 

hold, hvor formen er anderledes end den traditionelle sæsonundervis-

ning. Det gælder fx masterclass eller musikforløb som Musikstarter. 

 Job, uddannelse og personlig udvikling  

Kategorien dækker fx over pigevejledningscafé, find fritidsjobbet, 

CV-skrivning, mindfullness, mv.  

Fordelt på nogle lidt mere overordnede kategorier fordeler holdene sig 

således procentmæssigt: 

 

 Boglige hold: 30 procent   

 Kreative og musiske hold: 30 procent  

 Sports- og friluftshold: 15 procent  

 Knallerthold: 5-7 procent  

 Øvrige hold (blandt andet tech og it, rejser, debat og samfund): 17 

procent  

 

Elevrejser 

Elevrejser skal godkendes af bestyrelsen. I den kommende sæson vil ung-

domsskolen udbyde følgende rejser: 

 

- En tur til England 

- To ture til Tyskland  

- En tur til Frankrig  

- En tur til Spanien  

- Samt to skiture til Østrig og en skitur til Sverige i skolernes vinterfe-

rie.  

 

Særlige indsatser 

I sæsonen 2017/2018 vil der udover det samlede program for fritidsunder-

visning i København være et særligt fokus på følgende aktiviteter: 
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 Samarbejde med ungdomsuddannelser   

Almenområdet vil i den kommende sæson udvide deres indsats i forhold til 

den ældre del af deres målgruppe, nemlig ungdomsuddannelserne. Ung-

domsskolen har i 2016/17 gennemført et pilotprojekt på Gefion gymnasi-

um omkring lektiehjælp samt vejledning i forbindelse med større opgaver. 

I sæson 2017/18 vil ungdomsskolen udvide dette projekt til også at omfatte 

Nørre Gymnasium, Det Åbne Gymnasium, Ørestadens Gymnasium samt 

Niels Brocks EDU og EUX.  

 

 Fokus på fritidsjob  

Ungdomsskolen vil være en aktiv aktør i arbejdet med at sikre at flest mu-

lig unge i Københavns Kommune får et fritidsjob. Ungdomsskolen vil der-

for tilbyde CV-skrivning samt en række kurser, der giver konkrete færdig-

heder, som de unge kan bruge i deres jobsøgning. Det kan fx være første-

hjælp, et børnepasserkursus eller miniuddannelser som legeassistent og 

guide.   

 

 Udsatte boligområder  

Københavns Kommune har identificeret seks udsatte boligområder. Fælles 

for disse områder er, at de har række sociale og fysiske udfordringer, der 

er større end resten af København. Ungdomsskolen ønsker at være en aktiv 

medspiller i tiltag for unge i disse områder, og der arbejdes derfor med en 

række særlige indsatser og projekter omkring fritidsliv, overgang til ung-

domsuddannelser og fritidsjob i områderne i samarbejde med lokale aktø-

rer.    

 

Ændring af holdlængder 

Ungdomsskolen har observeret, at det i stigende grad er blevet sværere at 

fastholde eleverne hen over hele sæsonen. Ungdomsskolen ønsker derfor 

at gøre fritidstilbuddene mere fleksible ved at tilbyde forskellige hold-

længder og løbende holdstart, så ungdomsskolen i højere grad kan tilpasse 

udbuddet af hold og løbende målrette dem byens unge og elevernes behov 

og ønsker.   

 

Konkret vil ungdomsskolen inddele den kommende sæson i tre perioder, 

der hver strækker sig over 12-13 uger:  

 

Uge 36-48 (2017) sep-nov Almindelig holdundervisning:12 

uger 

Uge 02-13 (2018) jan-mar Almindelig holdundervisning: 12 

uger 

Uge 14-26 (2018)  apr-jun Holdundervisning + eksamens-

træning: 13 uger 

 

Formålet med denne inddeling er, at skabe fundamentet for, at eleverne i 

højere grad kan afprøve forskellige hold og aktiviteter uden at binde sig for 

hele sæsonen. Derudover vil inddelingen betyde:   

 

En løbende opstart af hold  

 Antagelsen er, at en løbende opstart af hold, vil gøre det nemmere og 

mere attraktivt for nye elever at tilmelde sig aktiviteterne, således at 
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ungdomsskolens elevbase udvides i løbet af hele den samlede sæson 

og ikke blot ved sæsonstart i september. 80 procent af ungdomssko-

lens elever tilmelder sig i dag ved sæsonstart i august eller september. 

Dette giver også mulighed for at ungdomsskolen kan være i løbende 

dialog med eleverne henover året via forskellige kanaler frem for pri-

mært gennem kataloget ved sæsonstarten. 

 

Holdlængder kan tilpasses efter popularitet  

 Ved at gøre holdlængderne mere fleksible håber ungdomsskolen på i 

højere grad at kunne fastholde eleverne gennem holdets fulde længde, 

så frafaldet mindskes. Et populært musikhold, der er fyldt op med ele-

ver, kan forlænges til at køre over tre perioder, mens et it-hold, hvor 

en stor del af eleverne falder fra, kan lukkes efter en enkelt periode.  

 

Hold kan oprettes efter årstid  

 Der kan tages hensyn til vejret i planlægningen af programmet.   Fi-

sketure, kajakundervisning og udendørs fodbold kan fx placeres i for-

året, mens vinterbadning og julekager kan skemalægges i efteråret.  

 

 

Markedsføring af ungdomsskolens fritidsundervisning 

Informationen om ungdomsskolens fritidstilbud sker gennem en flerstren-

get kommunikationsindsats, der tager sit afsæt i: 

 

 Trykt materiale  

Ungdomsskolen udgiver programmer, der sendes via post til samtlige hus-

stande med børn mellem 13-17 år. Programmerne sendes desuden via kuf-

ferttransport til samtlige folkeskoler, privatskoler, biblioteker og andre 

steder, hvor unge, eller voksne med kontakt til unge, jævnligt færdes. 

Ungdomsskolen sender et særskilt program til 10-12-årige, der bor på 

Østerbro. Derudover vil der være A3-plakater på privat- og folkeskoler 

samt plakater på busstopsteder rundt om i København i midten af august. 

 

 Skolebesøg 

Lærere fra ungdomsskolen besøger folkeskoleklasserne, og fortæller om 

ungdomsskolen og om, hvordan man tilmelder sig. 

 

 Events 

Ungdomsskolen medvirker ved en række events i byen. Det gælder blandt 

andet: 

Copenhagen Marathon, hvor elever fra Kombineret Ungdomsuddannelse 

arrangerer underholdning ved en scene i Fælledparken.  

 

Kulturnatten: Unge fra ungdomsskolen optræder i forbindelse med Kul-

turnatten  

 

Ungdommens Folkemøde: Ungdomsskolen deltager sammen med Ung-

dommens Uddannelsesvejledning København med en stand på Ungdom-

mens Folkemøde, som finder sted i Søndermarken i København.  
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Ungdommens Vårsalong: Ungdomsskolens store flagskib i Rådhushallen, 

hvor unge fra hele landet har mulighed for at få udstillet deres kunstneriske 

værker.  

 

 Digitale platforme 

Primært ungdomsskolens hjemmeside, Facebook, Instagram, Youtube og 

LinkedIn. Desuden udgives programmet digitalt i en bladremodel. Der 

sendes endvidere mails til skoleledere, UU-vejledere og andre, der har 

direkte kontakt med de unge.  

 

 Eksternt nyhedsbrev  

Ungdomsskolen vil i sæson 2017/18 oprette et eksternt nyhedsbrev, der 

henvender sig til forældre og elever, som er interesserede i ungdomssko-

lens løbende tilbud.  

 

Samarbejder med folkeskolen – ungdomsskolens Åben Skole-indsats   

Ungdomsskolen har i skoleåret 2016-2017 varetaget 101 forskellige un-

dervisningsforløb i samarbejde med folkeskolerne i København. Der har 

været tale om mange forskelligartede forløb, som dækker over valgfag (45 

forløb på 7 skoler), workshops (40 forløb på 14 skoler), sprogundervis-

ning, understøttende undervisning, faglig fordybelse/lektiehjælp m.v. (16 

forløb på 6 skoler)  

  

Ungdomsskolens undervisning i folkeskolen foregår som et led i folkesko-

lernes Åben skole-indsats. Det sker med afsæt i folkeskolereformen og 

ændringer i ungdomsskoleloven, hvor ungdomsskolen og folkeskolen skal 

indgå samarbejder, der kan bidrage til opfyldelse af folkeskolens formål og 

mål for fag og obligatoriske emner. Målet er styrke børnenes faglige resul-

tater og personlige og sociale udvikling samt motivation gennem virkelig-

hedsnære forløb og praktiske, anvendelsesorienterede og varierede læ-

ringsformer.  

 

En af succeserne fra skoleåret 2016-2017 er ungdomsskolens fortsatte 

valgfagssamarbejde med Brønshøj og Tingbjerg skoler. Her har ungdoms-

skolen varetaget 20 valgfag på tværs af skolerne inden for fag som kokke-

skole, teater, innovation, rapskole, outdoor og fodbold. Det har været med 

til at skabe synergi imellem de forskellige skoler i lokalområdet i form af 

nye skolesamarbejder.   

 

Brønshøj og Tingbjerg skole har ønsket at fortsætte valgfagssamarbejdet 

for næste skoleår 2017-2018. Det har også Katrinedal skole, Bellahøj skole 

og Guldberg skole. Derudover videreudvikler ungdomsskolen valgfags-

samarbejde med Højdevangen skole, Husum skole, Skolen på Amagerbro, 

Østerfarigmagsgade skole m.fl.  

 

Ungdomsskolen modtog i 2016 en engangsbevilling på 1.000.000 kr. til 

udvikling samarbejdet med folkeskolerne. Bevillingen skulle anvendes til 

at etablere nye folkeskolesamarbejder og læringsaktiviteter i folkeskolerne 

inden for den åbne skole, samt kvalitetssikring og opkvalificering af med-

arbejdere. De 40 workshops, ungdomsskolen har tilbudt i 2016-17 har væ-
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ret finansieret af denne bevilling og fortsætter altså ikke i skoleåret 2017-

18.  

 

Det er ungdomsskolens ambition, at få etableret folkeskolesamarbejder i 

alle BUF-områder og at ungdomsskolen bliver en endnu mere synlig og 

aktiv medspiller i forhold til at understøtte mål i folkeskolen og understøtte 

folkeskolereformen. Konkret arbejdes der mod det mål, at det totale antal 

af skoler, ungdomsskolen har valgfagssamarbejde med, stiger fra mini-

mum otte til ti det kommende skoleår.  

 

Ungdomsskolen ønsker derudover at øge kvaliteten af valgfag ved at etab-

lere samarbejde med en række erhvervsuddannelser for at sikre kompeten-

te undervisere inden for erhvervsorienterede valgfag og understøtte bro-

bygningsforløb.    

 

 

VIDERE PROCES 

Tilmeldingen til ungdomsskolens fritidsundervisning åbner tirsdag den 15. 

august 2017. I ugen inden omdeles det trykte program til elever og skoler. 

Selve undervisningen begynder mandag den 4. september 2017.  

 

Valgfagssamarbejdet etableres og planlægges i foråret 2017 og afvikles 

henover skoleåret 2017/2018.   

 

 

7. Resultaterne fra trivselsundersøgelsen blandt elever i 10. 

klasse og i heltidsundervisningen  
 

Børne- og Ungdomsforvaltningen gennemfører hvert år en trivselsmåling 

blandt eleverne i 10. klasse og i heltidsundervisningen. I denne indstilling 

orienterer ungdomsskolen om resultaterne fra undersøgelsen.  

 

INDSTILLING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om resultaterne af elevtrivselsmåling i 

10. klasse og i heltidsundervisningen til efterretning. 

 

 

BESLUTNING  
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

 

PROBLEMSTILLING  

Børne- og Ungdomsforvaltningen gennemfører hvert år en trivselsmåling 

blandt eleverne i 10. klasse og i heltidsundervisningen. Elevtrivselsunder-

søgelsen inkluderer elever i kommunale 10. klasser, 10. klasse på er-

hvervsskoler og elever i heltidsundervisningen, herunder også elever i de 

heltidstilbud, der ikke tilbyder 10. klasseundervisning. Resultaterne af triv-
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selsmålingen indgår i arbejdet med elevernes trivsel og undervisningsmil-

jø. Resultater fra trivselsmålingen indgår i de årlige kvalitetsrapporter. 

Denne indstilling fremlægger resultaterne fra de kommunale 10. klasser og 

heltidsundervisningen.  

 

 

LØSNING 

 

Undersøgelsen 

Børne- og Ungdomsforvaltningen gennemfører hvert år en trivselsmåling 

blandt eleverne i 10. klasse og heltidsundervisningen. Målingen er en pen-

dant til den Nationale Trivselsmåling, som gennemføres i alle klasser i 

folkeskolen. Ligesom i den Nationale trivselsmåling er resultaterne fra 

trivselsmålingen et redskab for kommuner, skoler og undervisere til deres 

systematiske arbejde med trivsel og undervisningsmiljø. Resultater fra 

trivselsmålingen indgår i de årlige kvalitetsrapporter.  

 

Overordnet fordeler spørgsmålene sig på 5 kategorier: elevernes generelle 

syn på skolen, deres syn på undervisningen, deres syn på lærerne, deres 

oplevelse af trivsel og tryghed og deres syn på faciliteterne. 

 

Denne indstilling fremlægger resultater fra de kommunale 10. klasser og 

heltidsundervisningen. Resultaterne fra 10. klasse på erhvervsskoler bliver 

taget op på møder mellem ungdomsskolens ledelses og erhvervsskolerne i 

forbindelse med den årlige opfølgning på kvalitetsrapport og elevtrivsels-

undersøgelsen. Resultaterne er vedlagt til orientering.  

 

Resultaterne af undersøgelsen bruges i ungdomsskolen i områdernes og de 

enkelte afdelingers arbejde med elevtrivsel og miljø. Resultaterne bliver 

gennemgået områdevis nedenfor.  

 

Resultater fra undersøgelsen på heltidsområdet 

På heltidsområdet har 234 elever deltaget i undersøgelsen, hvilket svarer 

til en besvarelsesprocent på 62 %.  Elever i hele heltidsområdet indgår i 

undersøgelsen, det vil sige også heltidstilbud, der ikke tilbyder 10. klasse-

undervisning (Nye Veje, Ungdomsskolen i Hindegade og Ungdomsskolens 

8+9. klassen). På grund af en teknisk fejl indgår 10. Puls ikke i dette års 

undersøgelse. 

 

På et overordnet plan kan resultaterne betragtes som positive på heltidsom-

rådet. Samtidig peger de på forhold, der er nødvendige at tage fat på eller 

undersøge nærmere. Til den positive side hører fx at en stor del af eleverne 

oplever undervisningsniveauet som passende, at langt størstedelen føler sig 

trygge på skolen og at de ser positivt på deres lærere. Omvendt er der fx 

grund til at handle på, at der er en andel af eleverne, der oplever mobning 

og trusler. 

 

 Elevernes generelle syn på skolen - heltidsområdet 

Når det drejer sig om elevernes syn på skolen er der samlet 60 %, der har 

svaret meget tit og tit på spørgsmålet Er du glad for din skole? og 65 % 

svarer meget tit eller tit på spørgsmålet Er du glad for din klasse?. Besva-
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relserne af disse to spørgsmål må anses for positive, i og med at elevgrup-

pen er kendetegnet ved skoletræthed og generelt dårligt forhold til det at gå 

i skole forud for start i heltidsundervisningen. 

 

60 % tilkendegiver, at de vil anbefale skolen til deres venner – det tilsva-

rende tal var sidste år 71 %. Her er faldet særligt sket på Dagkursus, fra 74 

%, der svarede positivt i 2016 til 36 % i 2017. 

 

 Elevernes syn på undervisningen - heltidsområdet  
I denne kategori svarer 68 % at de er enten meget tilfredse eller tilfredse på 

spørgsmålet om, hvor tilfredse de alt i alt er med undervisningen. 68 % er 

helt enige eller enige i, at de synes de lærer noget i undervisningen. Særligt 

positivt svarer eleverne på spørgsmålet om niveauet i undervisningen, hvor 

82 % mener, at niveauet er passende. Dette ligger på linje med besvarel-

serne fra 2016 og er særdeles positivt, i det det kan ses som udtryk for, at 

lærerne formår at undervisningsdifferentiere, så eleverne oplever at de har 

mulighed for at honorere kravene.  

Når det drejer sig ommuligheden for at få arbejdsro angiver 58 %, at de 

meget tit eller tit kan få arbejdsro, hvis de har brug for det, mens 12 % op-

lever, at de sjældent eller aldrig kan få det. Indenfor sidstnævnte er der 

forholdsvist store udsving afdelingerne imellem, og der er grund til at se 

nærmere på, hvad afdelingerne kan gøre for i højere grad at kunne imøde-

komme behovet.  

 

 Elevernes syn på lærerne  - heltidsområdet 

Størstedelen af eleverne vurderer, at læreren hurtigt kan få skabt ro i klas-

sen, når der er larm – 56 % svarer enten meget tit eller tit. 14 % oplever, at 

lærerne sjældent eller aldrig formår dette – det er en stigning fra 9 % i 

2016. De øvrige besvarelser vedrørende lærerne er ligesom i 2016 generelt 

positive, og det er værd at lægge mærke til set på baggrund af, at mange 

elever har dårlige skoleoplevelser med sig i bagagen.  

 

 Eleverne oplevelse af trivsel og tryghed - heltidsområdet 

På spørgsmålene om tilhørsforhold og vil baggrund af resultaterne nu ud-

arbejdes en handlingsplan for at komme mobning og trusler til livs. 

accept svarer eleverne også generelt positivt. 60 % er helt enige eller enige 

i at de føler at de hører til på deres skole og 80 % svarer, at de har venner 

på skolen. I den sidstnævnte kategori er flere afdelinger oppe på over 90 

%. På spørgsmålet Føler du dig ensom? svarer 11 % tit eller meget tit, 

mens 67 % svarer sjældent eller aldrig.  

Hvad angår tryghed svarer 6 % sjældent eller aldrig på spørgsmålet om 

hvor ofte de føler sig trygge i skolen. 80 % svarer at de altid eller for det 

meste føler sig trygge. Elever, der har svaret, at de føler sig utrygge bliver 

efterfølgende spurgt: ”I hvilke situationer har du følt dig utryg? I de uddy-

bende svar er der tre hovedkategorier: Utryghed forbundet med det faglige 

og krav hertil, utryghed forbundet med fx angst og ensomhed og utryghed 

forbundet med miljøet fx hård tone imellem elever og lærere eller fra ude-

frakommende. Dette betyder, at eleverne ikke alene tolker utryghed som 

forbundet med fravær af fysisk tryghed. 

Samlet svarer 6 % ja til at have været udsat for fysisk vold eller trusler om 

vold. Her er der et vist udsving mellem afdelingerne: fra 0 % på Byhøjsko-
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len til 12 % på Dagkursus. Når det drejer sig om mobning angiver 6 % 

samlet set, at være blevet mobbet meget tit eller tit i dette skoleår, hvilket 

er en fordobling i forhold til sidste år. Sammen med elever, der svarer en-

gang i mellem er tallet 14 %. Ungdomsskolen anser enhver tilkendegivelse 

om trusler eller mobning som bekymrende og baggrund af resultaterne nu 

udarbejdes en handlingsplan for at komme mobning og trusler til livs. 

Blandt elever, der har angivet at de er blevet mobbet, har 45 % talt med en 

voksen på skolen om det og af disse oplever 57 %, at der er blevet gjort 

noget ved det. Sidstnævnte var i 2016 på 77 % og i to af afdelingerne op-

lever ingen, at der er blevet gjort noget ved det.  

Det er generelt for de tre områder, hvor der spørges til om eleven har taget 

kontakt til en voksen om det (ensomhed, mobning og vold eller trusler om 

fysisk vold), at andelen af elever, der har kontaktet en voksen ligger på 

under 50 % og at oplevelsen af, om der gøres noget ved det varierer. Dette 

bør undersøges nærmere med henblik på at skabe tryghed i forhold til at 

søge hjælp om det hos en voksen og at iværksætte indsatser eller at tyde-

liggøre overfor eleven, hvad der gøres. 

 

 Elevernes syn på faciliteterne - heltidsområdet 

Elevernes tilkendegivelser vedrørende faciliteter er generelt positive, og 

der er ikke nogle områder, der giver anledning til bekymring.  

 

 

Resultater fra undersøgelsen i kommunale 10. klasser 

Fra de tre kommunale 10. klasseafdelinger har 271 elever deltaget i under-

søgelsen, hvilket svarer til en besvarelsesprocent på 77 %.   

 

Også for de kommunale 10.klasse er resultaterne overordnet positive. 

Samtidig er der forhold, der er nødvendige at tage fat på eller undersøge 

nærmere. Det gælder fx det, at en del udtrykker manglende mulighed for at 

få arbejdsro, ligesom der er en andel, der oplever mobning og trusler. Til 

den positive side hører, at elevernes syn på deres lærer generelt er positivt, 

at en overvejende del er glade for deres skole og at en stor del af eleverne 

oplever undervisningsniveauet som passende.  

 

 Elevernes generelle syn på skolen – kommunale 10. klasser 

Hvad angår elevernes syn på skolen er der samlet 62 %, der har svaret me-

get tit og tit på spørgsmålet Er du glad for din skole? og 66 % har svarer 

meget tit eller tit på spørgsmålet Er du glad for din klasse. Ligesom på 

heltidsområdet er en del af eleverne præget af skoletræthed og udfordrin-

ger i forhold til det at gå i skole forud for start i 10. klasse og derfor må 

ovenstående resultater betragtes som positive. 

 

61 % tilkendegiver, at de vil anbefale skolen til deres venner – det tilsva-

rende tal var sidste år 57 %, så her ses en lille stigning.  

 

 Elevernes syn på undervisningen - kommunale 10. klasser 

På spørgsmålet om, hvor tilfredse de alt i alt er med undervisningen svarer 

samlet 57 %, at de enten er meget tilfredse eller tilfredse. 59 % er helt eni-

ge eller enige i, at de synes, de lærer noget i undervisningen. 76 % mener, 

at niveauet i undervisningen er passende. Langt størstedelen af eleverne 
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oplever altså at de har mulighed for at honorere kravene, hvilket fortæller 

at lærerne er gode til at tilpasse niveauet til den enkelte elev. At samlet 22 

% mener, at niveauet er for lavt kan have at gøre med at mange tidligere 

har været vant til ikke at kunne følge med, og når niveauet så er tilpasset 

kan de opleve det som for lavt, men det bør undersøges nærmere.   

Samlet 37 %, af eleverne oplever at de meget tit eller tit kan få arbejdsro, 

hvis de har brug for det, mens 21 % oplever, at de sjældent eller aldrig kan 

få det. Her er der grund til at se nærmere på, hvad afdelingerne kan gøre 

for i højere grad at kunne imødekomme behovet.  

 

 Elevernes syn på lærerne - kommunale 10. klasser 

42 % af eleverne vurderer, at læreren meget tit eller tit hurtigt kan få skabt 

ro i klassen, når der er larm og 17 % oplever, at lærerne sjældent eller al-

drig formår dette. Hvad angår øvrige spørgsmål om lærerne – om eleven 

oplever at de forklarer tingene så de forstår dem, om de giver feedback på 

opgaver, om eleven har et godt forhold til dem og de er gode til at støtte og 

hjælpe, når eleven har brug for det - ligger andelen af dem, der svarer helt 

enig eller enig på spørgsmålene på mellem 60 og 70 %, hvilket må ses som 

positive resultater.  

 

 Eleverne oplevelse af trivsel og tryghed - kommunale 10. klasser 

Hvad angår spørgsmål om tilhørsforhold og accept er resultaterne også her 

generelt positive. 76 % er helt enige eller enige i at de føler at andre elever 

accepterer mig som jeg er og hele 90 % svarer helt enig eller enig på om 

de har venner på skolen.. På spørgsmålet Føler du dig ensom? svarer 9 % 

tit eller meget tit, her er der forholdsvist store forskelle i andelen mellem 

afdelingerne.  

Hvad angår tryghed svarer 79 %, at de altid eller for det meste føler sig 

trygge på skolen, mens 8 % svarer sjældent eller aldrig på spørgsmålet.  

Ligesom på heltidsområdet fremgår det af de uddybende svar, at eleverne 

ikke alene tolker utryghed som forbundet med fravær af fysisk tryghed – 

nogle peger fx på utryghed i forhold til faglige krav eller angst. 

 

3 % angiver samlet set, at være blevet mobbet meget tit eller tit i dette sko-

leår. Sammen med elever, der svarer engang i mellem er tallet 11 %. Sam-

let svarer 11 % ja til at have været udsat for fysisk vold eller trusler om 

vold. Også her er der et vist udsving mellem afdelingerne: fra 5 % på 10. 

Vest til 18 % på Ø10.  Trusler om vold, vold og mobning bør ikke fore-

komme i ungdomsskolens tilbud og ligesom på heltidsområdet vil området 

iværksætte en handlingsplan for, hvordan dette kan løses. 

Blandt elever, der har angivet at de har været udsat for fysisk vold eller 

trusler om vold, har 46 % talt med en voksen på skolen om det, og af disse 

oplever 64 %, at der er blevet gjort noget ved det.  

 

Ligesom på heltidsområdet er generelt for de tre områder, hvor der spørges 

til om eleven har taget kontakt til en voksen om det (ensomhed, mobning 

og vold eller trusler om fysisk vold), at andelen af elever, der har kontaktet 

en voksen ligger på under 50 % og at oplevelsen af om der gøres noget ved 

det varierer. Det betyder, at der også på 10. klasseområdet bør undersøges 

nærmere med henblik på at arbejde på at skabe tryghed i forhold til at søge 
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hjælp om det hos en voksen og at iværksætte indsatser eller at tydeliggøre 

overfor eleven, når der gøres noget. 

 

 Elevernes syn på faciliteterne -  kommunale 10. klasser 

Når det drejer sig om elevernes tilkendegivelser vedrørende faciliteter er 

det toiletforholdene som skiller sig ud ved, at 42 % samlet udtrykker util-

fredshed med forholdene.  

 

 

VIDERE PROCES 

Områderne vil i samarbejde med afdelingerne se nærmere på besvarelserne 

og indgå aftaler om opfølgning. Opfølgning kan blandt andet ske ved at 

der iværksættes opfølgende undersøgelser, der hvor der er behov for at 

komme bag om tallene. Resultater fra målingen vil indgå i kvalitetsrappor-

ten for 2017. 

 

 

8. Orientering om 10. klasse og aktuel status 
 

I denne indstilling orienterer ungdomsskolen om aktuelt elevoptag og pro-

cessen med fordeling af elever i 10. klaser til skoleåret 2017/2018. 

 

INDSTILLING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om søgning og elevoptag på 10. klasse 

til efterretning 

 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen, idet bestyrelsen bad ungdomsskolen 

om en oversigt over tal til belysning af ind- og udskrivningi de kommunale 

10. klasser efter den 5. september. En oversigt er vedlagt beslutningspro-

tokollen. 

 

 

PROBLEMSTILLING   

10. klasseområdet har pr. 26. april 2017 samlet set tilmeldt 703 elever til 

skoleåret 2017/2018.  Det er ca. 50 elever færre end sidste år. Faldet er 

sket i både de kommunale 10. klasser og i erhvervsskolernes 10. klasser. 

Tallene ændrer sig erfaringsmæssigt helt frem til sommerferien. 

 

10. klasseområdet finansieres via taxameterbevilling. Taxameterbevillin-

gen dækker udgifter til lærere, ledelse og administrativt personale. Taxa-

meterbevillingen justeres pr. 5. september baseret på det faktiske elevtal. 

Som en følge af faldet i elevtallet vil taxameterbevillingen til ungdomssko-

len blive justeret. Ungdomsskolen forventer skønsmæssigt et tal på 340 

elever i de kommunale 10. klasser pr. 5. september. Det er et fald på 30 
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elever i forhold til sidste år. De økonomiske og personalemæssige konse-

kvenser af det faldende elevtal er beskrevet i dagsordenens punkt 9: Orien-

tering om udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab. 

 

 

LØSNING 

 

Optagelsesproces  

Siden ansøgningsfristens udløb den 15. marts 2017 har ungdomsskolen i 

samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, København arbej-

det intenst med at placere alle elever, der har søgt om optagelse i en 10. 

klasse i København.  

 

Ca. 91 % af eleverne har fået deres 1. prioritet opfyldt og næsten samtlige 

af de resterende har fået opfyldt deres 2. prioritet. Kun ganske få har fået 

deres 3. prioritet, fordi hverken deres 1. eller 2. ønske blev oprettet på 

grund af manglende søgning til de valgte linjer. 

 

Elevoptag og fordeling af elever 

10. klasseområdet har pr. 26. april 2017 samlet set tilmeldt 703 elever til 

skoleåret 2017/2018 Det er ca. 50 elever færre end sidste år. Faldet er sket 

i både de kommunale 10. klasser og i erhvervsskolernes 10. klasser. Faldet 

er en fortsættelse af en tendens fra de seneste år, hvilket fremgår af neden-

stående tabel: 

 

Skoleår 2014-2015* 2015-2016* 2016-2017* 2017-2018 ** 

Kommunal 10. klasse  565 431 370 312 

10. klasse EUD 347 422 379 391 

I alt 912 853 749 703 

*opgjort pr. 5. september 

** opgjort pr.26. april 2017 – forventer 340 til august 2017 

 

 

Fordelingen af de optagne elever til skoleåret 2017/2018 ser sådan ud: 

 

Kommunal 10. klasse  Elevoptag pr. 26. april 2017 

10. Vest – Vesterbro Ny skole 94 

Ø10 – Kildevældsskolen 110 

Amager 10 108 

 

 

10. klasse på erhvervsskoler Elevoptag pr. 26. april 2017 

20/20 ordning 35 

Gymnasial forberedende 10. klasse 196 

EUD10 133 

10. klasse 27 
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VIDERE PROCES 

 

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser af det faldende elevtal 

er beskrevet under dagsordenens punkt 9. 

 

 

9. Orientering om udviklingen i budget og regnskab 
 

Ungdomsskolen redegør for udviklingen i budget og regnskab 2017, her-

under for konsekvenser af søgemønstrene til 10. klasse. 

 

INDSTILLING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. 1. at bestyrelsen tager orienteringen om udviklingen i ungdomsskolens 

budget og regnskab 2017 til efterretning, og 

 

2. 2. at bestyrelsen tager orienteringen om konsekvenser af søgemønstrene 

til 10. klasse til efterretning. 

 

 

 

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. inklusiv over-

førte midler fra 2016 på 1.181.922 kr. Ungdomsskolens bevilling er blevet 

opskrevet med 426.742 kr. 

 
Den aktuelle budgetramme er således på 88.674.151 kr. 

 

Søgetallet på elever i de kommunale 10. klasser er faldende og dette har 

medført at ungdomsskolen arbejder ud fra en prognose på 340 elever til 

den årlige tælledag den 5. september 2017. Dette indeholder en nedgang 

på ca. 30 elever fra skoleåret 2016/2017 til skoleåret 2017/2018. Dette 

medfører en arbejdsmangel situation i 10. klasse for lærere og ledere. 

 

 

LØSNING 

 

Udvikling i regnskab 2017 

Ungdomsskolen følger løbende ungdomsskolens budget og udvikling i de 

decentrale konti ved hjælp af udtræk fra KØR-regnskabssystemet og 

KMD-lønsystemet for at sikre en balance i den samlede ramme ved regn-

skabsårets afslutning. Ungdomsskolen fremsender kvartalsvise regnskabs-

prognoser til forvaltningens budget- og regnskabsområde.  
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Børne- og Ungdomsforvaltningen overgår til et nyt økonomisystem (Kvan-

tum) pr. 1. september 2017. Med overgangen til Kvantum gives der nogle 

muligheder for at foretage en detaljeret økonomistyring på de enkelte afde-

linger i ungdomsskolen. Endvidere betyder dette, at der skal aflægges en-

deligt regnskab for 2017 i Kvantum. 

 

Pr. 2. maj 2017 er der et samlet forbrug i almenundervisningen på ca. 57 

procent af budgetterne, hvilket er ca. 4 procent højere end 2016. Dette 

skyldes primært et øget forbrug på valgfagsundervisning i folkeskolen, da 

der ikke er sket afregning for foråret 2017 endnu.  

 

Heltidsundervisningen tegner sig for et samlet forbrug på ca. 37 procent, 

hvilket er på niveau med 2016.  

 

Endeligt er der et samlet forbrug på 10. klasse på ca. 37 procent, hvilket er 

på det forventet niveau. Dog forventer ungdomsskolen en nedregulering af 

budget til 10. klasse fra 1. august 2017 på grund af det forventet faldende 

elevtal. 

 

Følgende elementer vil få indflydelse på udviklingen i regnskabet for 

2017: 

 

 ungdomsskolens budget til 10. klasse-undervisning reguleres på bag-

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

guleringen har virkning fra 1. august 2017. 

 

 forsinket effekt af tilpasning af personalet på 10. klasseområdet, som 

følge af opsigelsesvarsler på det personale, som afskediges på grund 

af situationen med arbejdsmangel. 

 

 huslejeudgifterne i ungdomsskolen budgetreguleres af forvaltningen, 

så det modsvarer en eventuel mer- eller mindreudgift. 

 

Konsekvenser af søgemønstre til 10. klasse 

Som følge af, at elevtallet på de kommunale 10. klasser er faldet med ca. 

30 elever fra skoleåret 2016/2017 til skoleåret 2017/2018 justeres taxame-

terbevillingen til ungdomsskolen. Taxameterbevillingen justeres pr. 5. sep-

tember baseret på det faktiske elevtal. Da ungdomsskolen allerede nu kan 

se, at søgetallet er faldet med ca. 30 elever, må det alt andet lige forventes, 

at elevtallet vil være på samme niveau pr. 5. september. 

 

Taxameterbevillingen dækker udgifter til lærer og ledelse. Beregninger fra 

ungdomsskolen viser, at der er en arbejdsmangel svarende til 1-3 ansatte. 

 

Ungdomsskolen har iværksat en proces for afdækning af kompetencer 

samt udpegning af ansatte. LokalMED i ungdomsskolen, trioerne i 10. 

klasse samt de omfattede medarbejdere er blevet orienteret om situationen, 

om tidsplanen for processen og om hvilke kriterier, der vil ligge til grund 

for udvælgelsen af medarbejdere. 
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10.  Forslag om omlægning af elevkapaciteten ved Ung-

domsskolen i Hindegade som følge af nye målgrupper 
 

Ungdomsskolen i Hindegade har de sidste år oplevet et nyt behov for at 

etablere undervisningstilbud til unge sent ankomne med særlige behov. 

Som følge heraf er der behov for at justere den samlede elevkapacitet, så 

tilbuddet også kan omfatte en klasse for unge med særlige behov. 

 

INDSTILLING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender omlægning af elevkapaciteten på Ungdoms-

skolen i Hindegade fra 140 elever til 126 almene elever og op til 6 elever 

med særlige behov. 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

Ungdomsskolen i Hindegade har de sidste år fået et stigende antal henven-

delser om at modtage sent ankomne elever, der udover den sproglige ud-

fordring også har andre særlige behov som følge af psykiske diagnoser, 

lavt kognitivt niveau og andet. Det har ikke vist sig muligt at inkludere 

denne type elever i de almene klasser, hvorfor der er behov for etablering 

af en særlig klasse til at varetage denne opgave. 

 

LØSNING 

Ungdomsskolen i Hindegade underviser unge 16-18 årige sent ankomne 

unge udlændinge. Undervisningen tager afsæt i elevernes faglige niveau i 

dansk, og der opereres med startklasser for helt nytilkomne, mellemtrins-

hold og prøveklasser. Der føres til prøve i FP9 samt Danskuddannelsernes 

prøve 1 og 2. Elever der skal fortsætte på 10. klasse-niveau vejledes oftest 

til VUC. 

  

Målgruppen er familiesammenførte, flygtninge, EU-borgere og andre unge 

udlændinge der har fået ophold i København. Eleverne repræsenterer over 

25 forskellige nationaliteter, fx fra Syrien, Libanon, Somalia, Filippinerne, 

Kina, Polen, Østrig og Rumænien. 

  

Der har de sidste år vist sig behov for også at kunne inkludere sent ankom-

ne unge med særlige behov. Det er unge med lavt kognitivt niveau, psyki-

ske diagnoser eller andet, der ikke muliggør undervisning i de almene 

klasser. Det er elever, der typisk efterfølgende ikke vil kunne gennemføre 

en almindelig ungdomsuddannelse. For at målrette og sikre en kvalificeret 

undervisning foreslås en af de eksisterende klasser omlagt til at rumme op 

til 6 elever med særlige behov. 
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Ungdomsskolen i Hindegade er normeret til 140 elever fordelt på 10 klas-

ser med gennemsnitligt 14 elever. Med omlægningen følger, at den frem-

adrettede elevkapacitet justeres til 126 sent ankomne almene elever og op 

til 6 elever med særlige behov. Svarende til 9 klasser med det nuværende 

elevgennemsnit på 14 elever og en klasse med op til 6 elever med særlige 

behov. 

 

Udover at tilpasse klassestørrelsen til den nye gruppe elever omlægges 

også undervisningens indhold og form, så den bliver endnu mere individu-

elt baseret i forhold til de enkelte elevers behov og præmisser. Der er etab-

leret efteruddannelsesforløb for lærerne med henblik på, at skolen også 

udvikler et ressourcecenter til at understøtte sent ankomne elever med sær-

lige behov. 

 

ØKONOMI 

Omlægningen af kapaciteten sker indenfor den afsatte ramme og de øko-

nomiske effekter sker således udelukkende på øget pris pr. elev til elever i 

specialklassen. Prisen til undervisning pr. elev for sent ankomne almene 

elever vil som hidtil være kr. 51.835 årligt, mens prisen for undervisning 

af specialeleverne vil være kr. 120.949 årligt. Indregnes udgifter til ledelse, 

administration samt bygningsdrift er priserne henholdsvis kr. 65.955 for 

sent ankomne almene elever og kr. 135.069 for specialelever. 

 

 

11.    Orientering om anbefalingerne fra regeringens eks-

pertgruppe om bedre veje til en ungdomsuddannelse 
 

I slutningen af februar 2017 fremlagde regeringens ekspertgruppe ti anbe-

falingsområder om bedre veje til en ungdomsuddannelse. Hovedformålet 

er at skabe en mere sammenhængende ungeindsats og etablering af en ny 

forberedende uddannelse. Indsatsen skal gælde alle unge, og målet er, at 

ingen unge tabes på vejen. Det forventes, at regeringen på baggrund af 

anbefalingerne fremsætter lovforslag inden sommerferien. 

 

 

INDSTILLING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

PROBLEMSTILLING 

Afsættet for ekspertgruppens arbejde er, at selv om stadig flere unge tager 

en ungdomsuddannelse har 20 procent af en årgang syv år efter år 9. klasse 

ikke opnået studie- og erhvervskompetence. Der er mange tilbud til de 
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unge, men mange unge er startet på uddannelser, de ikke har kunnet gen-

nemføre. Omkring 25 reformer i det uddannelsesforberedende system har 

siden 2000 bevirket, at området forekommer uoverskueligt, og at tilbudde-

ne ofte er overlappende i deres formål. 

 

Ekspertgruppens anbefalinger skal hjælpe unge, der har eller burde have 

afsluttet grundskolen, men ikke er startet på en ungdomsuddannelse eller 

er faldet fra. Anbefalinger om ændringer af 10. klasse har ikke været en 

del af kommissoriet for gruppens arbejde, og ungdomsskolens heltidsun-

dervisning indgår ikke i de anbefalinger, der foreligger. Det kan dog ikke 

udelukkes, at et kommende lovforslag også vil omfatte 10. klasse. Ung-

domsskolens arbejdsfelt indgår i anbefalingerne, idet Kombineret Ung-

domsuddannelse (KUU) påtænkes at indgå i den ny konstruktion Forbere-

dende Uddannelse. Intentionerne i ekspertgruppens arbejde er at reducere 

kompleksiteten på området ved blandt andet at se på samordning af ud-

dannelsesmulighederne og undgå knopskydning og etablering af særtilbud. 

 

LØSNING 

Ekspertgruppen skulle komme med anbefalinger inden for tre spor: 

 

 Fokusering af tilbuddene i overgangen mellem grundskole og ung-

domsuddannelse 

 

 Styrket kvalitet af tilbuddene i overgangen mellem grundskole og 

ungdomsuddannelse 

 

 Bedre incitamentsstrukturer og ansvarsfordeling i forbindelse med de 

unges uddannelsesforløb. 

 

Nedenstående figur illustrerer i hovedtræk ekspertgruppens overordnede 

anbefalinger: 

 

 
 



 

 

Side 32 af 36 
 

Ekspertgruppens anbefalinger falder i 4 hovedområder: 

 

1) En ny målsætning 

95-procentmålsætningen skal afløses af en ny politisk målsætning om, at 

90 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsud-

dannelse, og de unge som ikke gennemfører en ungdomsuddannelse (10 

procent) skal opnå erhvervskompetence blandt andet via beskæftigelse. 

Uddannelsesmålet skal være opnået otte år efter undervisningspligtens 

ophør. 

 

2) En sammenhængende ungeindsats og bedre overgange 

Myndighedsansvaret for de unge er i dag delt og forvaltes forskelligt mel-

lem UU og jobcentrene afhængig af målgruppe og alder. Ekspertgruppen 

anbefaler, at myndighedsansvaret fremover forvaltes i én sammenhængen-

de kommunal ungeindsats, som overtager funktionerne i UU og de vejled-

ningsfunktioner, der i dag varetages af jobcentrene. Der præciseres hermed 

et kommunalt myndighedsansvar for en fælles ungeindsats, som i Køben-

havn er fordelt mellem BIF og BUF. Det er ikke helt klart, om der foreslås 

etableret en ny tværgående kommunal vejledningsenhed, som i princippet 

indebærer nedlæggelse af UU og jobcentrene, eller om der skal ske en sa-

morganisering af kompetencer og indsats i form af et fælles struktureret 

samarbejde på tværs af jobcentre og den kommunale ungevejledning.  

Ekspertgruppen anbefaler videre, at unge, der af personlige eller sociale 

årsager har behov for støtte fra flere instanser, tilknyttes én gennemgående 

kontaktperson, der skal hjælpe dem med på deres vej fra grundskolen til 

optagelse på og afslutning af en ungdomsuddannelse. På strukturelt niveau 

skal der præciseres et ansvar for at fastholde de unge i uddannelse gennem 
et kædeansvar, så alle afgivende institutioner følger frafaldstruede unge frem til 

næste tilbud. 

Myndighedsansvaret for de unge præciseres, så kommunerne får det enty-

dige ansvar for at koordinere indsatsen og understøtte de unge indtil de har 

gennemført en ungdomsuddannelse og/eller har opnået beskæftigelse. Det 

gælder alle unge under 30 år. 

 

3) Etablering af en ny Forberedende Uddannelse 

Ansvaret for finansieringen af de forberedende uddannelsestilbud varierer i 

dag mellem kommunal og statslig finansiering. Der er igen tale om et delt 

myndighedsansvar, som ekspertgruppen anbefaler fremover samles under 

et samlet myndighedsansvar. For eksempel finansierer kommunen unges 

deltagelse i almen voksenuddannelse, hvis den unge er under 18 år, mens 

staten finansierer deltagelse, hvis den unge er fyldt 18 år. 

Ekspertgruppen anbefaler, at der etableres en ny selvstændig institutions-

form for den Forberedende Uddannelse, der integrerer eksisterende under-

visningstilbud for unge, herunder produktionsskole, erhvervsgrunduddan-

nelse, Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), almen voksenuddannelse 

m.v. Forslaget om etablering af en ny Forberedende Uddannelse betyder, 

at de eksisterende tilbud til målgruppen nedlægges, og at der i princippet 

slås en streg over de eksisterende retskilder for tilbuddene. Den Forbere-

dende Uddannelse sammensættes af en produktionsskolelinje, en erhvervs-

linje og en almenlinje. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er 

ikke nævnt som integreret i den ny Forberedende Uddannelse. Det samme 

gælder heltidsundervisningen. 
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Ekspertgruppen anbefaler én styrings- og finansieringsmodel, der indebæ-

rer, at staten får det styringsmæssige ansvar for det forberedende uddan-

nelsesområde, mens finansieringen deles mellem stat og kommune med en 

betydelig kommunal medfinansiering. Det anbefales derfor, at den ny For-

beredende Uddannelse etableres som en statslig uddannelsesinstitution 

parallelt til gymnasier og erhvervsskoler. Hensigten med at placere uddan-

nelsen i statsligt regi er at imødegå en uensartet kommunal organisatorisk 

og finansieringsmæssig praksis. 

Børne- og Kulturchefforeningen i Kommunernes Landsforening (KL) ud-

trykker bekymring over at gøre den ny Forberedende Uddannelse til stats-

lige institutioner, idet kommunerne har ansvaret for at de unge fuldfører 

uddannelsen, men ikke har indflydelse på uddannelsen. Børne- og Kultur-

chefforeningen foreslår, at ungdomsskolerne bringes i spil, som udbyder af 

den ny uddannelse. 

 

4. Kapacitetsopbygning og opfølgning 

Det er ekspertgruppens indtryk, at der mange steder gøres en stor indsats 

for at imødekomme målgruppens behov. Ekspertgruppens anbefalinger 

skal derfor læses som et ønske om at bygge videre på at systematisere og 

professionalisere denne indsats. For eksempel er der behov for at samord-

ne de forskelle i tilgange til begrebet ”uddannelsesparat”, der er mellem 

uddannelsesområdet og beskæftigelsesområdet. 

 

Ungdomsskolen 

Ungdomsskoler, efterskoler, højskoler, frie fagskoler m.v. indgår ikke i det 

foreliggende forslag om en ny Forberedende Uddannelse. Ekspertgruppen 

finder, at der er behov for større tydelighed om, hvordan disse tilbud kom-

plementerer den Forberedende Uddannelse og hvordan disse tilbud kan 

bruges mere strategisk i forhold til den del af målgruppen, som har særlige 

behov som for eksempel flygtninge og indvandrere. Ekspertgruppen anbe-

faler, at ungdomsskolernes erhvervsrettede aktiviteter koordineres med de 

erhvervsrettede aktiviteter i den ny Forberedende Uddannelse. 

 

Ungdomsskolen berøres af anbefalingerne, idet ungdomsskolen har en 

afdeling af Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), som er en af de eksi-

sterende uddannelsesformer, der lægges ind i Forberedende Uddannelse. 

Ungdomsskolen står for afdelingen KUU Business, som en del af Kombi-

neret Ungdomsuddannelse Hovedstaden og Bornholm. Uddannelsen blev 

oprettet i 2015 og der går pt. 24 elever fordelt på 2 klasser i ungdomssko-

lens afdeling. Hvilke konkrete ændringer anbefalingerne vil medføre på 

dette område vides ikke på nuværende tidspunkt. 

 

 

VIDERE PROCES 

Det forventes, at der vil blive fremlagt et lovforslag med afsæt i anbefalin-

gerne inden sommeren. 
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12.   Meddelelser og orientering 
 

 

INDSTILLING 

Ungdomsskolen indstiller, at bestyrelsen tager meddelelser og orientering 

til efterretning. 

 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

1. Temadrøftelse om ungdomsskolen 

Socialdemokratiet i Københavns Borgerrepræsentation har stillet forslag 

om, at Børne- og Ungdomsudvalget afholder en temadrøftelse om ung-

domsskolen. Drøftelsen forventes afholdt i august 2017. Forslaget er moti-

veret med, at udvalget drøfter muligheder for ungdomsskolen, således at 

ungdomsskolen kan bevare sin profil og være et tilbud til alle unge. 

 

2. Studiebesøg i Limerick 

Ledelsen i Ungdommens Uddannelsesvejledning, ledelsen i ungdomssko-

len og en leder i Fagligt Center aflagde besøg i Limerick, Irland, 26. - 29. 

marts 2017. Irland var valgt, fordi man har et veludviklet system for 

Further Education and Training målrettet unge med svage faglige og soci-

ale forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse og forbere-

delse til arbejdsmarkedet. Formålet med besøget var at søge viden om, 

hvordan Youthreach centre arbejder med udsatte unge i tæt samarbejde 

med egentlige erhvervsskoler og erhvervsliv. I Irland er disse tilbud inte-

greret i det ordinære uddannelsessystem med statslig finansiering og 

kommunalt ansvar for undervisningens kvalitet. 

 

3. Marathon  

Ungdomsskolen har ligesom sidste år deres egen scene i forbindelse med 

Copenhagen Marathon, der finder sted søndag den 21. maj.  Elever fra 

Kombineret Ungdomsuddannelse arrangerer scene, lyd og teknik, mens 

elever fra ungdomsskolens fritidsundervisning står for underholdningen til 

publikum og de mange løbere. Scenen vil være at finde ved Familieboden i 

Fælledparken.   

 

4. København set fra kanten 

Med overskriften ”København set fra kanten – en alternativ kanalrundfart” 

satte Kombineret Ungdomsuddannelse lørdag den 6. maj udsatte grupper i 

fokus med tre gratis kanalrundfarter i Københavns Havn med socialt udsat-

te som guider. Begivenheden var arrangeret i samarbejde med Fritidsaka-

demiet FRAK og er blevet til med støtte fra Kulturhavn365. KUU har des-

uden samarbejdet med Ungdommens Røde Kors, Projekt Udenfor, Venlig-

boerne og Frelsen hær, der stod for en række boder, underholdning og ak-

tiviteter på pladsen, hvor bådene sejlede fra.  

 

5. Projektansøgning  

Ungdomsskolen indgår sammen med 5 andre partnere i en Erasmus+ an-

søgning om samling af viden og udvikling af fælles viden strategier for 

organisationer, myndigheder, fagfolk mv. som er involveret i eller interes-
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seret i Second Chance education. Der kommer svar på ansøgningen inden 

sommerferien. 

 

6. Fælles sæsonafslutning  

Under titlen ”Det store afslutningsshow” afsluttede ungdomsskolens fri-

tidshold torsdag den 30. marts årets sæson med en lang række optrædener 

og performances indenfor dans og musik. Det er første gang, at ungdoms-

skolen har lavet en fælles afslutning for hold i alle bydele. Afslutningen 

foregik i gymnastiksalen på Hovmestervej 30, som var fyldt til renden af 

venner og familie til de mange optrædende.  

 

7. Afslutning på cirkelprojektet og evaluering  

Ungdomsskolens tværgående kompetenceudviklingsprojekt, Cirkelprojek-

tet, bliver afsluttet med et fælles seminar i juni måned. Cirkelprojektet har 

inkluderet alle lærere i 10. klasse og heltidsundervisningen samt vejledere, 

som alle har deltaget i 9 møder i enten en kompetencecirkel eller en forsk-

ningscirkel. Cirklerne har på forskellig vis afprøvet metoder og redskaber i 

forhold til de problemstillinger, som de står med til daglig, og deltagerne 

er i færd med at udvikle et produkt med henblik på, at den viden og erfa-

ring, der er oparbejdet, kan deles med deres kolleger i de andre cirkler. 

Dette vil ske på det fælles afslutningsseminar 23. juni 2017 for hele grup-

pen af lærere, vejledere og ledere. 

 

Cirkelprojektet bliver evalueret af Professionshøjskolen Metropol i samar-

bejde med ungdomsskolen. Dele af evalueringsaktiviteterne er lagt i efter-

året 2017, i det evalueringen ønsker at inkludere undersøgelse af projektets 

udkomme efter at selve projektet er afsluttet. Evalueringen afsluttes ultimo 

2017.  

 

8. Youth Event i Sopot 

Den europæiske forening for second chance education (E2C Europe) invi-

terer elever fra medlemsskolerne til Youth Event med integreret lærerse-

minar i Sopot, Polen, fra den 18.-22. september 2017. Mødet sætter fokus 

på europæiske værdier, som demokrati, antidiskrimination, aktivt medbor-

gerskab, menneskerettigheder, beskyttelse af mindretal m.v. Fra ungdoms-

skolen deltager 8 elever i heltidsundervisningen. Foreningen holder samti-

dig generalforsamling, hvor Thomas Idenas fra Byrådet i Norrköping kon-

stitueres som formand.  

 

 

13. Eventuelt 
Intet til dette punkt. 

 

 
   Jan Andreasen, 

   Bestyrelsesformand 

 

                                               / Kim Brynaa 
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BILAG til punkt 8. 

 

Elevflow – Amager  
Elevflow 6.9.2016 – 1.4.2017 trukket fra KMD elev og hentet frem iUnoUng 

Udmeldte 23 

 

Indmeldte 19 

Intern 5 

Anden 10. klasse 6 

KKU - Heltid 1 

Efterskole 3 

Erhvervsuddannelser 1 

Gymnasiale uddannelser 0 

UU Andre udviklende og forberedende aktiviteter 1 

Arbejde 2 
 

 

Elevflow – 10. Vest 
Elevflow 6.9.2016 – 1.4.2017 trukket fra KMD elev og hentet frem i UnoUng 

Udmeldte 20 

 

Indmeldte 27 

Intern 2 

Anden 10. klasse 3 

KKU - Heltid 0 

Efterskole 7 

Erhvervsuddannelser 0 

Gymnasiale uddannelser 11 

UU Andre udviklende og forberedende aktiviteter 0 

Grundskolen 9. klasse 1 

Modtagerklasser 3 
 

 

Elevflow – 10. Ø 
Elevflow 6.9.2016 – 1.4.2017 trukket fra KMD elev og hentet frem i UnoUng 

Udmeldte 17 

 

Indmeldte 11 

Intern 3 

Anden 10. klasse 4 

KKU - Heltid 0 

Efterskole 1 

Erhvervsuddannelser 0 

Gymnasiale uddannelser 3 

UU Andre udviklende og forberedende aktiviteter 0 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 20017.0-0. Møde 29.9.2017.  Dagsordenens pkt. 3 

 

Ungdomsudvekslinger og lærerkonferencer i regi af den europæiske forening for 

Second Chance Schools (E2C) 

 

Ungdomsskolen orienterer om den løbende deltagelse i ungdomsudvekslinger, lærer-

konferencer og andre internationale aktiviteter. 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Ungdomsskolen skal bidrage til at give unge både stærke faglige kompetencer og et 

globalt udsyn gennem styrkelse af deres interkulturelle kompetencer. Viden om andre 

lande, sprogfærdigheder og international kultur- og samfundsforståelse er væsentlige 

forudsætninger for at deltage i et samfund præget af globalisering. 

 

Som en dimension i dette arbejde deltager ungdomsskolen løbende i internationale pro-

jekter, udvekslinger og netværk, som giver værdifulde muligheder for læring og udvik-

ling, både for elever, medarbejdere og organisationen. Centralt i ungdomsskolens inter-

nationale arbejde står deltagelsen i aktiviteter gennem netværket E2C - European Asso-

ciation of Cities, Institutions and Second Chance Schools.  

 

 

LØSNING 

 

Deltagelse i elevudvekslinger, lærerkonferencer og udviklingsprojekter på tværs af Eu-

ropa er en værdifuld dimension i ungdomsskolens arbejde med at bidrage til at udvikle 

de unges interkulturelle kompetencer. Gennem mødet med unge fra forskellige regio-

ner og lande om fælles interkulturelle læreprocesser skabes mulighed for læring i for-

hold til bevidsthed om andre kulturer og egen identitet. Udvekslingerne giver mulighe-

der for dannelse gennem oplevelser af mestring i forhold til at kunne begå sig på et an-

det 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, lærerkonferencer 

og projekter gennem ungdomsskolens medlemskab af netværket E2C. 

 

E2C er et europæisk netværkssamarbejde mellem byer og regioner, skoler og institutio-

ner, som arbejder i det samme uddannelsesmæssige felt som ungdomsskoler, produkti-

onsskoler og erhvervsgrunduddannelsen. Det er et netværk for udveksling, videndeling 

og udvikling for byer, skoler og institutioner, som på mange både ens og forskellige 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
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måder arbejder med at skabe nye muligheder for udsatte unge. Fokus er på at give mar-

ginaliserede unge en ny chance for at få en uddannelse og finde fodfæste på arbejds-

markedet. 

 

Netværket har eksisteret siden 1999 og Københavns Kommune, ungdomsskolen og 

EGU København har været medlemmer siden 2002. Københavns Kommune har gen-

nem mange år været en del af netværkets bestyrelse og har siden 2006 varetaget kasse-

rerposten. 

 

Netværkets store styrke er netværket og samarbejdet mellem aktørerne om de tilbage-

vendende ungekonferencer samt videndeling og udveksling af best practises på tværs af 

skolerne gennem lærerkonferencer og udviklingsprojekter. En anden og mindre frem-

trædende dimension er at E2C som organisation vedvarende søgt at italesætte den ud-

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

europæisk fokus på at udvikle initiativer over for unge, der er faldet igennem uddannel-

sessystemerne.  

 

Ungdomsudvekslinger og lærerkonferencer 

På skift er netværkets medlemmer vært for en konference for unge i alderen 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 europæiske 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 deltagerne er dette noget, de ikke ellers har haft eller vil 

have adgang til at opleve på anden vis. 

 

De gennemgående temaer på konferencerne er demokratiske værdier og processer, in-

terkulturel forståelse, ungdomskultur og medborgerskab og andre centrale europæiske 

temaer.  De udfoldes på forskellig vis, ofte gennem et praktisk indhold, som for eksem-

pel kan være kreativ udfoldelse, idræt, kommunikation og besøg med fokus på historie 

eller kultur.  

 

Herudover afholder netværket også jævnligt lærerkonferencer, som oftest afvikles side-

løbende 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 ungekonferencer 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 lærerkonference med 30 deltagere om temaet resiliens.  
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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 emner samt et fælles besøg på Solidaritets-museet i 

Gdansk. På lærerkonferencen blev der arbejdet kreativ undervisning og læring. I for-

længelse 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 udvekslingsprojekter.  Det gælder både fx tilbage-

vendende mobilitetsprojekter mellem to eller flere skoler eller fx udviklingsprojekter 

om specifikke emner. Et eksempel på det sidstnævnte er SMART-projektet, hvor ung-

domsskolen initierede et tvær-europæisk udviklingsprojekt med afsæt i ungdomsskolens 

erfaringer med effektmåling af elevernes sociale og personlige kompetencer. 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 videreudvik-

ling af et simulationsspil, der handler om at udvikle strategier og redskaber til at forhin-

dre 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 fo-

kus 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 sam-

fund og arbejdsliv. 
 
 
 

VIDERE PROCES 

 

Bestyrelsen vil fremover modtage en årlig orientering om ungdomsskolens deltagelse i 

internationale aktiviteter. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2017.0-0. Møde 27.9.2017.  Dagsordenspunkt 4 

 

Status for arbejdet med en udviklingsplan for ungdomsskolen  

 

I denne indstilling orienterer ungdomsskolen om det igangværende arbejde om en 

udviklingsplan for ungdomsskolen frem mod 2020.  

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

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 vin-

teren 2017-18. Denne proces involverer både medarbejdere, ledelse, interessenter og 

brugere.  

 

 

LØSNING 

 

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

temadag, hvor medarbejderne med hjælp fra Dogmekompagniet fik lejlighed til at 

give deres bidrag til en forståelse af ungdomsskolens identitet anno 2017 med ud-

gangspunkt i deres daglige erfaringer og faglighed.   

 

Dogmekompagniet har efterfølgende gennemført en række fokusgruppeinterviews, 

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 fortæl-

ling, 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” 
 

Derudover har Dogmekompagniet gennemført en ledelsesworkshop for lederne i 

ungdomsskolen, hvor formålet var at finde frem til en fælles ambition og pejlemær-

ker for succes, som binder ungdomsskolens tre afdelinger sammen på tværs.  

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.   
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Dogmekompagniet har den 18. september 2017 gennemført en strategisk workshop 

med ungdomsskolens ledelse, hvor formålet var at beslutte, hvilke strategiske pejle-

mærker og handlepunkter, der skal udgøre grundlaget for udviklingsplanen. Med 

andre ord, hvordan ungdomsskolen bringer fortællingen videre fra hensigt til hand-

ling.  

 

Resultaterne af det foreløbige arbejde danner grundlag for temadagen den 23. sep-

tember 2017, hvor alle ungdomsskolens medarbejdere samles endnu engang. Her 

samler ungdomsskolen op på de foreløbige resultater og arbejder videre med at for-

mulere mål, handlinger og effekter, så udviklingsplanen kvalificeres på bedst mulig 

vis blandt medarbejderne.   

 

Dogmekompagniet bearbejder løbende det indsamlede materiale. På baggrund af 

strategiworkshoppen den 18. september 2017 udarbejdes elementer til en udviklings-

plan. Dette vil efterfølgende blive bearbejdet og kvalitetssikret af medarbejderne. 

 

 

VIDERE PROCES  

 

Ungdomsskolen forventer at kunne fremlægge et en færdig udviklingsplan for besty-

relsen på mødet i december måned.  

 

Herefter vil ungdomsskolen forankre kernefortælling og udviklingsplan i organisati-

onen via en række workshops og team-coaching sessioner med medarbejderne. For-

målet er at skabe grundlaget for operationalisering samt at sikre ejerskab og engage-

ment blandt medarbejderne.      



                                                    

Side 1 af 4 

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2017.0-0. Møde den 27.9.2017.  Dagsordenspunkt 5 

 

Orientering om opstarten af nyt skoleår 

 

Ungdomsskolen tog i august måned fat på et nyt skoleår. I denne indstilling orienterer 

ungdomsskolen kort om elevtal, flytninger og andre forhold af relevans. 

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Ungdomsskolen orienterer kort om elevtal, flytninger og andre forhold af relevans.  

Områdelederne vil på mødet uddybe oplysningerne. 

 

 

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 om-

kring 4.000 holdtilmeldinger. Det tilsvarende tal i 2016 var 3.800.  

 

 Området har i år en øget indsats i forhold til hold indenfor området ”Tech og entre-

prenørskab”. Disse hold dækker blandt andet over programmering, robotbygning og 

3D modellering. Holdene blev fyldt op indenfor det første døgn efter åbningen til 

tilmelding, og ungdomsskolen har allerede nu oprettet dobbelt så mange hold som 

planlagt indenfor 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 folkeskoler: 
 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. 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
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10. klasse 

 

 Grundet renovering og udbygning af Peder Lykke skolen skal ungdomsskolens 10. 

klassetilbud på Peder Lykke Skolen gen huses i andre lokaler pr. januar 2018. Ung-

domsskolen 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 samarbejde med BUF set på mulige løsninger, og ungdomsskolen af-

venter i øjeblikket en godkendelse fra BUF af økonomi og proces for flytningen 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. 

 

 Eleverne i 10. klasse i ungdomsskolen fordeler sig på denne måde på de tre afdelin-

ger: 

 

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 omlæg-

ges til 3 mindre basisklasser med 8-9 elever i hver. Den ene basisklasse er forbe-

holdt unge med Aspergers syndrom. Der er indgået samarbejde med UU om Asper-

gerklassen. Samarbejdet omhandler selvudviklingskurser samt individuelle samtaler 

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

                     
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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dannelser, primært de særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser for unge med autis-

me inden for det gymnasiale område. 

 

 10. Turbo ændres i efterårssemestret til en forberedelsesklasse med 12 elever. Ind-

hold er modulundervisning i dansk, matematik og engelsk samt personlig udvikling, 

digital dannelse og uddannelse og job. Der føres ikke til eksamen til jul, men elever-

ne vil enten være forberedt til at gå til optagelsesprøver på ungdomsuddannelser el-

ler fortsætte i forårssemesterets 10. Turboklasse.  

 

 Nye Veje 

Nye Veje er sammen med fritidsundervisningen tilbage i bygningen på Gammel 

Kalkbrænderivej.  Afdelingen har været genhuset på Bispebjerg skole i forbindelse 

med metrobyggeriet i Krauseparken. 

 

 I afdelingerne med heltidsundervisning er der pt. indskrevet 281 elever. 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 afbrudt andre uddannelsesforløb.  

 

 Eleverne er fordelt på denne måde: 

 

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 grundskolen  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 % 
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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 mo-
dersmålet/nationalsproget 

10 % 7 % 

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, kontaktper-

son mv. og de oplysninger de selv har givet.  Der er ikke indhentet data fra eksterne 

parter. Elevdata fra Ungdomsskolen i Hindegade er ikke med i denne opgørelse, men 

data fra denne afdeling vil være tilgængelig ved første Lis-rapport i oktober måned. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2017.0-0. Møde den 27.9.2017.  Dagsordenspunkt 6 

 

Orientering om årsrapporter for heltidsundervisningen og 10. klasse 

 

Ungdomsskolen orienterer om formål og indhold i årsrapporter for de enkelte afdelinger 

i heltidsundervisningen og 10. klasse 

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROBLEMSTILLING 

 

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

indsats, udarbejder ungdomsskolen årsrapporter for de enkelte afdelinger i heltidsunder-

visningen 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 

heltidsundervisningen. 

 

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 afdelingernes 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- og heltidsområdet. 

 

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. Derfor er antallet af informationer i ungdomsskolens årsrapporter af 

et begrænset omfang. De indeholder de vigtigste datakilder, som samlet giver 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 status-

rapporter i løbet af året. 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Indhold 

Årsrapporter for alle afdelinger indeholder følgende data: 

 

 Fremmødeprocent: Samlet gennemsnitlig fremmødeprocent 

 

 Elevtrivsel: Besvarelser af 5 spørgsmål fra Børne- og Ungdomsforvaltningens elev-

trivselsmåling, der gennemføres i april måned
1
. De udvalgte spørgsmål er de samme 

som indgår i kvalitetsrapporterne 

 

 Prøvekarakterer: Gennemsnit samt andelen af elever med karakteren 02 eller der-

over 

 

 Uddannelsesparathedsvurdering: Andel der er vurderet uddannelsesparat til hhv. 

erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser 

 

I rapporterne fra heltidsområdet indgår desuden 

 

 Elevdata: Elevdata om en række forhold, indsamlet ved indmeldelsessamtaler 

 

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

ser, indretning og organisering af tilbuddene. Ligeledes skal de anvendes i den fortsatte 

dialog med ungdomsskolens ledelse om målgrupper, resultater og udviklingsmulighe-

der. Ungdomsskolen vil også anvende rapporterne til information om der er udfordrin-

ger, der går igen på tværs af afdelingerne, og som man med fordel kan arbejde med 

tværgående.  

 

Arbejdet med årsrapporterne supplerer det opfølgningsarbejde, der allerede gøres i for-

længelse af modtagelsen af trivselsrapporter, kvalitetsrapporter og lign. Det gælder ek-

sempelvis opfølgning på data vedrørende mobning fra trivselsrapporten, som bestyrel-

sen behandlede på mødet d.15.5. 2017. Det igangværende arbejde mod mobning supple-

res 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. 

                     
1
 10. Puls indgår ikke i dette års trivselsundersøgelse pga. en teknisk fej. 



    

                                                    
 

 

Side 3 af 3 

 

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

besluttet at igangsætte et udviklingsprojekt vedrørende matematikundervisningen i en 

tværgående udviklingsgruppe. Dette sker bl.a. på baggrund af dette års karaktergennem-

snit i matematik, som i nogle afdelinger ligger meget lavt. Udviklingsprojektet beskri-

ves 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 Ungdomsforvalt-

ningens kvalitetsrapport for heltidsundervisningen og 10. klasse i ungdomsskolen. 



 

 

 

Årsrapporter for skoleåret 2016-17 

Heltidsundervisning og 10. klasse  
 

 

 

Indhold 

 

Årsrapport – Byhøjskolen      s. 2 

Årsrapport – Dagkursus      s. 7 

Årsrapport – 10. Puls      s. 11 

Årsrapport - Ungdomsskolens 8+9. klasse    s. 14 

Årsrapport - Nye Veje      s. 17 

Årsrapport - Ungdomsskolen i Hindegade    s. 19 

 

Årsrapport - 10. Vest      s. 22 

Årsrapport - Amager 10      s. 25 

Årsrapport - Ø 10      s. 28 
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Byhøjskolen 
 

Indeværende rapport indeholder data indsamlet henover skoleåret 2016-17. Rapporten indeholder 

elevdata, fremmøde, elevtrivsel, karakterer, niveauudvikling, effektmåling samt UPV. 

 

Elevdata  

 

Tabellen nedenfor viser elevdata. Data baserer sig på vejledernes indmeldelsessamtaler med 

elever, forældre, kontaktperson mv. og de oplysninger, de selv har givet.  Der er ikke indhentet 

data fra eksterne parter. Tabellen inkluderer 99 elever ved løbende optag og er trukket d. 1. juni 

2017. 
 

Elevdata Turbo 

 

 

(30 

elever) 

Basis og 

musisk/kreati

ve linjer 

(69 elever) 

Total 

 

 

(99 elever) 

Andel elever, der har en kontaktperson  7 % 20 % 16 % 

Andel elever, der er udeboende i institutionel sammenhæng 0 %  6 %  4 % 

Andelen af elever, der har en psykisk diagnose 13 % 45 % 39 % 

Andelen af elever, der er ordblinde 0 % 8 % 6 % 

Andelen af elever, der har indlæringsmæssige vanskeligheder 4 % 20 % 15 % 

Andel elever, der har modtaget specialundervisning 23 % 66 % 52 % 

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

grundskolen  

30 % 22 % 25 % 

Andel elever, der har haft perioder uden reel skolegang 

(Gennemsnitligt antal måneder uden reel skolegang) 

53 % 

7 mdr. 

38 % 

14 mdr.  

43 % 

11 mdr.  

Andel elever med et kendt forbrug af rusmidler 3 % 6 % 5 % 

Andel elever, hvor der er kendskab til begået kriminalitet 0 % 3 % 2 % 

Andel elever uden FP9 eller FP10 i dansk 3 % 22 % 16 % 

Andel elever uden FP9 eller FP10 i matematik 3 % 28 % 20 % 

 

Fremmøde  

Nedenstående oversigt viser det gennemsnitlige fremmøde blandt elverne samt andelen, der har et 

fremmøde på 90 % eller derover. Data er trukket fra KMDelev og inkluderer 77 elever. 

Fremmøde modregnes alle former for fravær og er opgjort ved skoleårets afslutning. 
 

 Turbo Basis og 

musisk/kreative 

linjer 

Total 

Gennemsnitlig fremmødeprocent blandt eleverne 85 % 79 % 81 % 

Andel med fremmøde på 90 % eller derover 12 % 25 % 21 % 
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Elevtrivsel 

 

Nedenstående tabel viser udvalgte spørgsmål fra elevtrivselsmålingen. Målingen er gennemført i 

april 2017. Elevtrivselsmålingen gennemføreres hvert år af Børne- og Ungdomsforvaltningen og 

Københavns Kommunes Ungdomsskole og måler elevernes trivsel i de skoletilbud, de går i. 

Tabellen inkluderer 51 elever og har en besvarelsesprocent1 på 71 %.  

 

 Meget tit Tit En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Er du glad for din skole? 26 % 45 % 24 % 4 % 2 % 

 Tilfreds Delvist 

tilfreds  

Utilfreds 

Hvor tilfreds er du alt i alt med undervisningen? 67 % 30 % 4 % 

 Altid For det 

meste 

En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 31 % 45 % 18 % 6 % 0 % 

 Meget tit Tit En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Er du blevet mobbet på din nuværende 

skole i dette skoleår? 

0 % 4 % 4 % 8 % 84 % 

 Ja Nej 

Er der nogen på skolen, som har udsat dig for fysisk vold eller trusler om 

vold? 

0 % 100 % 

 

                                                           
1
 Besvarelsesprocenten er udregnet på baggrund af indskrevne elever pr. 6.03.2017. Elevtrivselsundersøgelsen løb i 

perioden 13. marts til 7. april 2017. 
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Karakterer 

Nedenstående tabel viser karaktergennemsnittet for de afsluttende prøver i henholdsvis dansk og 

matematik. Data er trukket fra UnoUng2 og inkluderer 75 elever. Der er prøvekarakterer på 73 

elever i dansk og 74 elever i matematik. De resterende elever er ikke gået til de afsluttende 

prøver. 

 Gennemsnit Andel elever med gennemsnitskarakter 

02 eller over 

Basis og musisk/kreative linjer 

Dansk (FP10) 4,9 96 % 

Matematik (FP10) 4,5 86 % 

Turbo 

Dansk (FP10) 5,4 100 % 

Matematik (FP10) 4,4 84 % 

Total  

Dansk (FP10) 5,0 97 % 

Matematik (FP10) 4,5 85 % 

 

 

Niveauudvikling fra 9. til 10. klasse 
 

Nedenstående tabel viser andelen af elever, der har en positiv udviklingen i niveau fra 93. til 10. 

klasse. Udviklingen er udregnet ved sammenligning af karaktererne fra de afsluttende prøver i 9. og 

10. klasse i dansk og matematik. Udviklingen regnes som positiv, hvis karakteren fastholdes fra 9. 

til 10. klasses niveau eller hvis karakteren stiger. Prøverne i 9. og 10. klasse er ikke identiske og 

sammenligningen og udviklingen skal derfor læses med forbehold for dette.  

 

Basis og musisk/kreative linjer 

Dansk, gennemsnit i danskprøver  61 % 

Matematik, gennemsnit i matematikprøver  86 % 

Turbo 

Dansk, gennemsnit i danskprøver 74 % 

Matematik, gennemsnit i matematikprøver  83 % 

Total 

Dansk, gennemsnit i danskprøver 66 % 

Matematik, gennemsnit i matematikprøver   85 % 

 

Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 75 elever. Der er prøvekarakterer fra begge skoleår på 

47 elever i dansk og 46 elever i matematik. Manglende data på de resterende elever kan dels 

skyldes, at der ikke er kommunaldata på elever, der kommer fra folkeskoler i andre kommuner 

eller fra privatskoler, og dels, at en del af eleverne ikke tidligere har aflagt prøve. 

 

                                                           
2
 UnoUng er kommunens vejledningssystem. Der kan alene trækkes data for elever, der er bosiddende eller går på 

uddannelse i Københavns Kommune på de datoer, som data trækkes fra.  
3
 Enkelte elever kommer fra et. 10. klasse tilbud og har derfor også tidligere taget 10. klasses afsluttende prøver. 
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Effektmåling  

Effektmålingsdata baserer sig på vejleder samt lærernes vurderinger af eleven indenfor en række 

områder, hver med tre indikatorer. Tabellen viser andelen af elever, der har rykket sig positivt i 

løbet af skoleåret.  Udviklingen baserer sig på tre vurderinger. En startvurdering med 51 elever i 

september, en midtvejsvurdering med 45 elever i januar samt en slutvurdering med 42 elever i maj. 

Tabellen inkluderer kun elever, der er vurderet minimum to gange. Det gælder 45 elever. Andelen 

af elever, der rykker et helt trin er inkluderet blandt de elever, der har lavet et lille ryk. 

Turboklasserne indgår ikke i effektmålingen.  

 

Målepunkt Lille ryk  

Rykket opad på et eller flere 

underspørgsmål indenfor 

målepunktet. 

Helt trin 

Rykket et trin eller derover opad på 

svarskalaen, når der kigges samlet på 

målepunktet. 

Motivation 66 % 50 % 

Selvstændighed 71 % 49 % 

Ansvarlighed 70 % 50 % 

Samarbejdsevner 66 % 45 % 

Relationsevner 69 % 40 % 

Niveau i linjefaget* 74 % 44 % 

* Inkluderer kun eleverne fra Design, Kunst og Musik 

 

Andelen af elever, der har rykket sig et lille ryk på et eller flere områder 98 % 

Andelen af elever, der har rykket et helt trin på et eller flere områder 78 % 

 

Tabellen nedenfor viser gennemsnittet ved de tre vurderingsrunder indenfor hvert område. 

Bemærke at elevgrundlaget ikke nødvendigvis er identisk for de tre vurderingsrunder, da der 

løbende kommer elever ind og ud. Sammenligningen og udviklingen skal derfor læses med 

forbehold for dette.    

Målepunkt/vurderingsrunder 1. vurdering 2. vurdering 3. vurdering 

Motivation 3,5 4,7 4,4 

Selvstændighed 3,5 4,9 4,5 

Ansvarlighed 3,5 4,5 4,7 

Samarbejdsevner 3,6 4,6 4,4 

Relationsevner 4,3 5,5 5,2 

Niveau i linjefaget* 4,1 5,1 5,3 

* Inkluderer kun eleverne fra Design, Kunst og Musik 
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Uddannelsesparathedsvurdering 

Tabellen nedenfor viser uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) af eleverne lavet af skolens 

vejleder. Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 66 elever indskrevet på Byhøjskolen pr. 

1.6.2017. De angivne procenter stemmer ikke nødvendigvis med 100 %, da eleverne kan være 

vurderet uddannelsesparate til både gymnasiale og erhvervsuddannelser. 

 

UPV Turbo Basis og 

musisk/kreative 

linjer 

Total 

UP til gymnasiale uddannelser 88 % 41 % 53 % 

UP til erhvervsuddannelser 76 % 69 % 71 % 

Ikke UP 8 % 31 % 24 % 
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Dagkursus 
Indeværende rapport indeholder data indsamlet henover skoleåret 2016-17. Rapporten indeholder 

data om elevdata, fremmøde, elevtrivsel, karakterer, niveauudvikling, effektmåling samt UPV. 

 

Elevdata  
 

Tabellen nedenfor viser elevdata. Data baserer sig på vejledernes indmeldelsessamtaler med 

elever, forældre, kontaktperson mv. og de oplysninger, de selv har givet.  Der er ikke indhentet 

data fra eksterne parter. Tabellen inkluderer 63 elever ved løbende optag og er trukket d. 1. juni 

2017. 
 

Elevdata  

Andel elever, der har en kontaktperson  25 % 

Andel elever, der er udeboende i institutionel sammenhæng 8 % 

Andelen af elever, der har en psykisk diagnose 18 % 

Andelen af elever, der er ordblinde 3 % 

Andelen af elever, der har indlæringsmæssige vanskeligheder 25 % 

Andel elever, der har modtaget specialundervisning 41 % 

Andel elever, der har haft minimum 3 skoleskift i løbet af grundskolen  42 % 

Andel elever, der har haft perioder uden reel skolegang 

(Gennemsnitligt antal måneder uden reel skolegang) 

36 % 

9 mdr. 

Andel elever med et kendt forbrug af rusmidler 5 % 

Andel elever, hvor der er kendskab til begået kriminalitet 19 % 

Andel elever uden FP9 eller FP10 i dansk 54 % 

Andel elever uden FP9 eller FP10 i matematik 50 % 
 

 

Fremmøde 
 

Nedenstående oversigt viser det gennemsnitlige fremmøde blandt elverne samt andelen af elever, 

der har et fremmøde på 90 % eller derover. Data er trukket fra KMDelev og inkluderer 41 elever. 

Fremmøde modregnes alle former for fravær og er opgjort ved skoleårets afslutning. 
 

Gennemsnitlig fremmødeprocent blandt eleverne 71 % 

Andel med fremmøde på 90 % eller derover  7 % 
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Elevtrivsel 
 

Nedenstående tabel viser udvalgte spørgsmål fra elevtrivselsmålingen. Målingen er gennemført i 

april 2017. Elevtrivselsmålingen gennemføreres hvert år af Børne- og Ungdomsforvaltningen og 

Københavns Kommunes Ungdomsskole og måler elevernes trivsel i de skoletilbud, de går i. 

Målingen inkluderer 33 elever og har en besvarelsesprocent4 på 75 %.  

 

 Meget tit Tit En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Er du glad for din skole? 18 % 49 % 24 % 0 % 9 % 

 Tilfreds Delvist 

tilfreds  

Utilfreds 

Hvor tilfreds er du alt i alt med undervisningen? 64 % 30 % 6 % 

 Altid For det 

meste 

En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 49 % 33 % 9 % 3 % 6 % 

 Meget tit Tit En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Er du blevet mobbet på din nuværende 

skole i dette skoleår? 

6 % 0 % 3 % 9 % 82 % 

 Ja Nej 

Er der nogen på skolen, som har udsat dig for fysisk vold eller trusler om 

vold? 

12 % 88 % 

 

 

Karakterer 
 

Nedenstående tabel viser karaktergennemsnittet for elevernes afsluttende prøver i henholdsvis 

dansk og matematik.  

 

 Gennemsnit Andel elever med gennemsnitskarakter 

02 eller over 

Dansk (FP10) 3,7 90 % 

Matematik (FP10) 2,2 66 % 

 

Data er trukket fra UnoUng5 og inkluderer 41 elever. Der er prøvekarakterer på samtlige elever. 

 

  

                                                           
4
 Besvarelsesprocenten er udregnet på baggrund af indskrevne elever pr. 6.03.2017. Elevtrivselsundersøgelsen løb i 

perioden 13. marts til 7. april 2017. 
5
 UnoUng er kommunens vejledningssystem. Der kan alene trækkes data for elever, der er bosiddende eller går på 

uddannelse i Københavns Kommune på de datoer, som data trækkes fra. 
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Niveauudvikling fra 9. til 10. klasse 
 

Nedenstående tabel viser andelen af elever der har en positiv udviklingen i niveau fra 96. til 10. 

klasse. Udviklingen er udregnet ved sammenligning af karaktererne fra de afsluttende prøver i 9. og 

10. klasse i dansk og matematik. Udviklingen regnes som positiv, hvis karakteren fastholdes fra 9. 

til 10. klasses niveau eller hvis karakteren stiger. Prøverne i 9. og 10. klasse er ikke identiske og 

sammenligningen, og udviklingen skal derfor læses med forbehold for dette.  

 

Positiv niveauudvikling fra 9. til 10. klasse  

Dansk, gennemsnit i danskprøver 58 % 

Matematik, gennemsnit i matematikprøver  92 % 

 

Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 41 elever. Der er prøvekarakterer fra begge skoleår på 

24 elever. Manglende data på de resterende elever kan dels skyldes, at der ikke er kommunaldata 

på elever, der kommer fra folkeskoler i andre kommuner eller fra privatskoler, og dels, at en del af 

eleverne ikke tidligere har aflagt prøve. 

 

 

Effektmåling  
 

Effektmålingsdata baserer sig på vejleder samt lærernes vurderinger af eleven indenfor en række 

områder, hver med tre indikatorer. Tabellen viser andelen af elever, der har rykket sig positivt i 

løbet af skoleåret.  Udviklingen baserer sig på tre vurderinger. En startvurdering med 35 elever i 

september, en midtvejsvurdering med 39 elever i januar samt en slutvurdering med 36 elever i maj. 

Tabellen inkluderer kun elever der er vurderet minimum to gange. Det gælder 38 elever. Andelen 

af elever, der rykker et helt trin er inkluderet blandt de elever, der har lavet et lille ryk. 

 

Målepunkt Lille ryk  
Rykket opad på et eller flere 

indikatorer indenfor 

området. 

Helt trin 
Rykket et trin eller derover opad på 

svarskalaen, når der kigges samlet på 

området. 

Bevidsthed om egne styrker og 

udfordringer 

53 % 32 % 

Motivation 53 % 21 % 

Selvstændighed 50 % 16 % 

Ansvarlighed 42 % 18 % 

Samarbejdsevner 50 % 16 % 

Relationsevner 53 % 38 % 

Studieteknik  55 % 29 % 
 

Andelen af elever, der har rykket sig et lille ryk på et eller flere områder 92 % 

Andelen af elever, der har rykket et helt trin på et eller flere områder 53 % 

 

  

                                                           
6
 Enkelte elever kommer fra et 10. klassetilbud og har derfor også tidligere taget 10. klasses afsluttende prøver. 
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Uddannelsesparathedsvurdering 
 

Tabellen nedenfor viser uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) af eleverne lavet af skolens 

vejleder. De angivne procenter stemmer ikke nødvendigvis med 100 %, da eleverne kan være 

vurderet uddannelsesparate til både gymnasiale og erhvervsuddannelser. 

 

UPV Procent 

UP til gymnasiale uddannelser 0 % 

UP til erhvervsuddannelser 59 % 

Ikke UP 41 % 

 

Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 41elever. 
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10. Puls 
 

Indeværende rapport indeholder data indsamlet henover skoleåret 2016-17. Rapporten indeholder 

elevdata, fremmøde, karakterer, niveauudvikling, effektmåling samt UPV. 

 

Elevdata  
Tabellen nedenfor viser elevdata baseret på vejledernes indmeldelsessamtaler med elever, 

forældre, kontaktperson mv. og de oplysninger, de selv har givet.  Der er ikke indhentet data fra 

eksterne parter. Data er trukket d. 1. juni 2017 og inkluderer 77 elever ved løbende optag. Tallene 

er her også opgjort i (antal), grundet det lille elevtal. 

 
 

Elevdata 

 

 

Andel elever, der har en kontaktperson  43 % (3) 

Andel elever, der er udeboende i institutionel sammenhæng 0 % (0) 

Andelen af elever, der har en psykisk diagnose 17 % (1) 

Andelen af elever, der er ordblinde 0 % (0) 

Andelen af elever, der har indlæringsmæssige vanskeligheder 17 % (1) 

Andel elever, der har modtaget specialundervisning 29 % (2) 

Andel elever, der har haft minimum 3 skoleskift i løbet af grundskolen  33 % (2) 

Andel elever, der har haft perioder uden reel skolegang 

(Gennemsnitligt antal måneder uden reel skolegang) 

50 % (3) 

14 mdr. 

Andel elever med et kendt forbrug af rusmidler 14 % (1) 

Andel elever, hvor der er kendskab til begået kriminalitet 29 % (2) 

Andel elever uden FP9 eller FP10 i dansk 0 % (0) 

Andel elever uden FP9 eller FP10 i matematik 0 % (0) 

 

 

Fremmøde 
 

Nedenstående oversigt viser det gennemsnitlige fremmøde blandt elverne samt andelen, der har et 

fremmøde på 90 % eller derover. Data er trukket fra et internt registreringssystem på 10. Puls og 

inkluderer 14 elever. Fremmøde modregnes alle former for fravær og er opgjort ved skoleårets 

afslutning. 

 

Gennemsnitlig fremmødeprocent blandt eleverne 70 % 

Andel med fremmøde på 90 % eller derover  0 % 

 

  

                                                           
7
 Ved enkelte parametre er der kun data for 6 elever, hvorfor procenterne ikke harmonerer på tværs af parametrene.  
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Karakterer 

 

Nedenstående tabel viser elevernes karaktergennemsnit for de afsluttende prøver i dansk og 

matematik.  

 

 Gennemsnit Andel elever med gennemsnitskarakter 

02 eller over 

Dansk (FP10) 4,0 79 % 

Matematik (FP10) 2,5 50 % 

 
Data er trukket fra UnoUng8 og inkluderer 14 elever. Der er prøvekarakterer på samtlige elever. 

 

 

Niveauudvikling fra 9. til 10. klasse 
 

Nedenstående tabel viser andelen af elever, der har en positiv udviklingen i niveau fra 99. til 10. 

klasse. Udviklingen er udregnet ved sammenligning af karaktererne fra de afsluttende prøver i 9. og 

10. klasse i dansk og matematik. Udviklingen regnes som positiv, hvis karakteren fastholdes fra 9. 

til 10. klasses niveau eller hvis karakteren stiger. Prøverne i 9. og 10. klasse er ikke identiske og 

sammenligningen og udviklingen skal derfor læses med forbehold for dette.  

 

Positiv niveauudvikling fra 9. til 10. klasse  

Dansk, gennemsnit i danskprøver 80 % 

Matematik, gennemsnit i matematikprøver  80 % 

 

Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 14 elever. Der er prøvekarakterer fra begge skoleår på 

10 elever. Manglende data på de resterende elever kan dels skyldes, at der ikke er kommunalt data 

på elever, der kommer fra folkeskoler i andre kommuner eller fra privatskoler og dels at en del af 

eleverne ikke har aflagt prøve i 9. klasse. 

 

  

                                                           
8
 UnoUng er kommunens vejledningssystem. Der kan alene trækkes data for elever, der er bosiddende eller går på 

uddannelse i Københavns Kommune på de datoer, som data trækkes fra. 
9
 Enkelte elever kommer fra et. 10. klasse tilbud og har derfor også tidligere taget 10. klasses afsluttende prøver. 
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Effektmåling  

 

Effektmålingsdata baserer sig på lærernes vurderinger af eleven indenfor en række områder, hver 

med tre indikatorer. Tabellen viser andelen af elever, der har rykket sig positivt i løbet af 

skoleåret.  Udviklingen baserer sig på tre vurderinger. En startvurdering med 6 elever i september, 

en midtvejsvurdering med 7 elever i januar samt en slutvurdering med 6 elever i maj. Tabellen 

inkluderer kun elever, der er vurderet minimum to gange. Det gælder 6 elever. Andelen af elever, 

der rykker et helt trin er inkluderet blandt de elever, der har lavet et lille ryk. Tallene er også 

opgjort i (antal), grundet det lille elevtal. 

 
Målepunkt Lille ryk  

Rykket opad på et eller flere 

indikatorer indenfor 

området. 

Helt trin 
Rykket et trin eller derover 

opad på svarskalaen, når der 

kigges samlet på området. 

Ansvarlighed 17 % (1) 17 % (1) 

Samarbejdsevner 33 % (2) 33 % (2) 

Relationsevner 50 % (3) 33 % (2) 

Motivation 33 % (2) 17 % (1) 

Motivation for fysiske aktiviteter 50 % (3) 33 % (2) 

Tolerance 67 % (4) 50 % (3) 
 

Andelen af elever, der har rykket sig et lille ryk på et eller flere områder 83 % (5) 

Andelen af elever, der har rykket et helt trin på et eller flere områder 67 % (4) 

På 10. Puls arbejdes der med individuelle målsætninger i effektmålingen for elevernes 

udvikling i den tid de er på 10. Puls.  

Andel elever, der har rykket sig positivt på en eller flere af deres individuelle 

målsætninger  

 

 

 

67 % (4) 

 

 

Uddannelsesparathedsvurdering 

 
Tabellen nedenfor viser uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) af eleverne lavet af skolens 

vejleder. De angivne procenter stemmer ikke nødvendigvis med 100 %, da eleverne kan være 

vurderet uddannelsesparate til både gymnasiale og erhvervsuddannelser. 

 
 Procent 

UP til gymnasiale uddannelser 14 % 

UP til erhvervsuddannelser 50 % 

Ikke UP 43 % 

 

Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 14 elever indskrevet på 10. Puls pr. 1.6.2017. 
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Ungdomsskolens 8+9. klasse 

 
Indeværende rapport indeholder data indsamlet henover skoleåret 2016-17. Rapporten indeholder 

elevdata, fremmøde, elevtrivsel, karakterer, effektmåling samt UPV. 

 

 

Elevdata  
 

Tabellen nedenfor viser elevdata. Data baserer sig på vejledernes indmeldelsessamtaler med 

elever, forældre, kontaktperson mv. og de oplysninger, de selv har givet.  Der er ikke indhentet 

data fra eksterne parter. Tabellen inkluderer 83 elever ved løbende optag og er trukket d. 1. juni 

2017. 

 

Elevdata 

 

 

Andel elever, der har en kontaktperson  33 % 

Andel elever, der er udeboende i institutionel sammenhæng 4 % 

Andelen af elever, der har en psykisk diagnose 16 % 

Andelen af elever, der er ordblinde 4 % 

Andelen af elever, der har indlæringsmæssige vanskeligheder 10 % 

Andel elever, der har modtaget specialundervisning 18 % 

Andel elever, der har haft minimum 3 skoleskift i løbet af grundskolen  24 % 

Andel elever, der har haft perioder uden reel skolegang 

(Gennemsnitligt antal måneder uden reel skolegang) 

52 % 

5 mdr. 

Andel elever med et kendt forbrug af rusmidler 11 % 

Andel elever, hvor der er kendskab til begået kriminalitet 16 % 

 
 

Fremmøde 
 

Nedenstående oversigt viser det gennemsnitlige fremmøde blandt elverne samt andelen, der har et 

fremmøde på 90 % eller derover. Data er trukket fra KMDelev og inkluderer 64 elever. 

Fremmøde modregnes alle former for fravær og er opgjort ved skoleårets afslutning 

 

Gennemsnitlig fremmødeprocent blandt eleverne 75 % 

Andel med fremmøde på 90 % eller derover 8 % 
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Elevtrivsel 

 

Nedenstående tabel viser udvalgte spørgsmål fra elevtrivselsmålingen. Målingen er gennemført i 

april 2017. Elevtrivselsmålingen gennemføreres hvert år af Børne- og Ungdomsforvaltningen og 

Københavns Kommunes Ungdomsskole og måler elevernes trivsel i de skoletilbud, de går i. 

Målingen inkluderer 36 elever og har en besvarelsesprocent10 på 69 %. 

 

 Meget tit Tit En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Er du glad for din skole? 19 % 31 % 44 % 6 % 0 % 

 Tilfreds Delvist 

tilfreds  

Utilfreds 

Hvor tilfreds er du alt i alt med undervisningen? 64 % 33 % 3 % 

 Altid For det 

meste 

En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 42 % 42 % 17 % 0 % 0 % 

 Meget tit Tit En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Er du blevet mobbet på din nuværende 

skole i dette skoleår? 

0 % 3 % 3 % 14 % 81 % 

 Ja Nej 

Er der nogen på skolen, som har udsat dig for fysisk vold eller trusler om 

vold? 

8 % 92 % 

 

Karakterer 

 

Nedenstående tabel viser karaktergennemsnittet for de afsluttende prøver i henholdsvis dansk og 

matematik.  

 

 Gennemsnit Andel elever med gennemsnitskarakter 

02 eller over 

Dansk (FP9) 3,3 81 % 

Matematik (FP9) 1,9 58 % 

 

Data er trukket fra UnoUng11 og inkluderer 55 elever på 9. klasseniveau. Der er prøvekarakterer 

på 52 elever i dansk og 48 elever i matematik. De resterende elever er ikke gået til de afsluttende 

prøver. 

 

  

                                                           
10

 Besvarelsesprocenten er udregnet på baggrund af indskrevne elever pr. 6.3.2017. Elevtrivselsundersøgelsen løb i 
perioden 13. marts til 7. april 2017. 
11

 UnoUng er kommunens vejledningssystem. Der kan alene trækkes data for elever, der er bosiddende eller går på 
uddannelse i Københavns Kommune på de datoer, som data trækkes fra. 
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Effektmåling  

Effektmålingsdata baserer sig på vejleder samt lærernes vurderinger af eleven indenfor en række 

områder, hver med tre indikatorer. Tabellen viser andelen af elever, der har rykket sig positivt i 

løbet af skoleåret.  Udviklingen baserer sig på tre vurderinger. En startvurdering med 39 elever i 

september, en midtvejsvurdering med 44 elever i januar samt en slutvurdering med 35 elever i maj. 

Tabellen inkluderer kun elever, der er vurderet minimum to gange. Det gælder 44 elever. Andelen 

af elever der rykker et helt trin er inkluderet blandt de elever, der har lavet et lille ryk. 
 

Målepunkt Lille ryk  
Rykket opad på et eller flere 

indikatorer indenfor 

området. 

Helt trin 
Rykket et trin eller derover opad på 

svarskalaen, når der kigges samlet på 

området. 

Bevidsthed om egne styrker og 

udfordringer 

32 % 14 % 

Motivation 45 % 23 % 

Selvstændighed 45 % 30 % 

Ansvarlighed 41 % 25 % 

Samarbejdsevner 41 % 21 % 

Relationsevner 57 % 28 % 

Studieteknik  34 % 20 % 
 

Andelen af elever, der har rykket sig et lille ryk på et eller flere områder 75 % 

Andelen af elever, der har rykket et helt trin på et eller flere områder 50 % 

 

 

Uddannelsesparathedsvurdering 

 
Tabellen nedenfor viser uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) af eleverne lavet af skolens 

vejleder. Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 61 elever indskrevet på Ungdomsskolens 8+9. 

klasse pr. 1.6.2017. De angivne procenter stemmer ikke nødvendigvis med 100 %, da eleverne kan 

være vurderet uddannelsesparate til både gymnasiale og erhvervsuddannelser. 

 

UPV 8. klasse 9. klasse 

UP til gymnasiale uddannelser  0 % 0 % 

UP til erhvervsuddannelser 15 % 25 % 

Ikke UP 85 % 75 % 
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Nye Veje 
 

Indeværende rapport indeholder data indsamlet henover skoleåret 2016-17. Rapporten indeholder 

elevdata, fremmøde, elevtrivsel samt effektmåling. 

 

Elevdata  

 
Tabellen nedenfor viser elevdata. Data baserer sig på vejledernes indmeldelsessamtaler med 

elever, forældre, kontaktperson mv. og de oplysninger, de selv har givet.  Der er ikke indhentet 

data fra eksterne parter. Tabellen inkluderer 92 elever ved løbende optag og er trukket d. 1. juni 

2017.  
 

Elevdata 

 

 

Andel elever, der har en kontaktperson  35 % 

Andel elever, der er udeboende i institutionel sammenhæng 15 % 

Andelen af elever, der har en psykisk diagnose 38 % 

Andelen af elever, der er ordblinde 8 % 

Andelen af elever, der har indlæringsmæssige vanskeligheder 12 % 

Andel elever, der har modtaget specialundervisning 38 % 

Andel elever, der har haft minimum 3 skoleskift i løbet af grundskolen  47 % 

Andel elever, der har haft perioder uden reel skolegang 

(Gennemsnitligt antal måneder uden reel skolegang) 

67 % 

9 mdr. 

Andel elever med et kendt forbrug af rusmidler 17 % 

Andel elever, hvor der er kendskab til begået kriminalitet 17 % 

Andel elever uden FP9 eller FP10 i dansk 46 % 

Andel elever uden FP9 eller FP10 i matematik 48 % 

 

 

Fremmøde 

Nedenstående oversigt viser det gennemsnitlige fremmøde blandt elverne samt andelen der har et 

fremmøde på 90 % elle derover. Data er trukket fra KMDelev og inkluderer 41 elever. Fremmøde 

modregnes alle former for fravær og er opgjort ved skoleårets afslutning. Nye Veje arbejder med 

særlige fremmødeaftaler hos en del af deres elever. 

 

Gennemsnitlig fremmødeprocent blandt eleverne 58 % 

Andel med fremmøde på 90 % eller derover  7 % 
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Tabellen nedenfor viser spredningen blandt elevernes fremmødeprocent.  
 

 
(Y-aksen viser andel elever, x-aksen viser fremmødeprocenten)  

 

 

Effektmåling – positiv udvikling 
 

Effektmålingsdata baserer sig på vejleder samt lærernes vurderinger af eleven indenfor en række 

områder, hver med tre indikatorer. Tabellen viser andelen af elever, der har rykket sig positivt i 

løbet af skoleåret.  Udviklingen baserer sig på tre vurderinger. En startvurdering med 13 elever i 

oktober, en midtvejsvurdering med 25 elever i februar samt en slutvurdering med 14 elever i maj. 

Tabellen inkluderer kun elever der er vurderet minimum to gange og viser derved udvikling. Det 

gælder 16 elever. Andelen af elever, der rykker et helt trin er inkluderet blandt de elever, der har 

lavet et lille ryk. 

 

Målepunkt Lille ryk  
Rykket opad på et eller flere 

underspørgsmål indenfor 

målepunktet. 

Helt trin 
Rykket et trin eller derover opad på 

svarskalaen, når der kigges samlet på 

målepunktet. 

Bevidsthed om egne styrker og 

udfordringer 

56 % 31 %  

Motivation 56 % 19 % 

Selvstændighed 50 %  7 %  

Ansvarlighed 44 %  33 %  

Situationsfornemmelse 40 % 27 % 

Relationsevner 56 % 25 % 

Andelen af elever, der har rykket sig et lille ryk på et eller flere områder 75 %  

Andelen af elever, der har rykket et helt trin på et eller flere områder 69 %  

På Nye Veje arbejdes der med individuelle målsætninger i effektmålingen for elevernes 

udvikling i den tid de er på Nye Veje.  

Andel elever, der har rykket sig positivt på en eller flere af deres individuelle målsætninger 

 

 

69 % 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 

Fremmødeprocent 

Elever opgjort i % 



 

20 
 

Ungdomsskolen i Hindegade 

 
Indeværende rapport indeholder data indsamlet henover skoleåret 2016-17. Rapporten indeholder 

elevdata, fremmøde, elevtrivsel, samt effektmåling. 

 

Elevdata  

 
Tabellen nedenfor viser elevdata baseret på vejlederes indmeldelsessamtaler med elever, forældre, 

kontaktperson mv. og de oplysninger, de selv har givet.  Der er ikke indhentet data fra eksterne 

parter. Tabellen inkluderer 133 elever ved løbende optag og er trukket d. 1. juni 2017. 

 

Elevdata 

Andel elever, der har en kontaktperson  15 % 

Andel elever, der er udeboende i institutionel sammenhæng 6 % 

Elevernes ankomst til Danmark 

 Familiesammenføring 

 Som flygtning 

 Som EU/EUS borger 

 Andet 

 

55 % 

16 % 

20 % 

9 % 

Andelen af elever, der ikke tidligere har modtaget undervisning i Danmark  30 % 

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

modersmålet/nationalsproget 

7 % 

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

Andel elever, der har haft perioder uden reel skolegang 

Gennemsnitligt antal måneder uden reel skolegang 

42 % 

17 mdr. 

 

 

Fremmøde 
 

Nedenstående oversigt viser det gennemsnitlige fremmøde blandt elverne samt andelen, der har et 

fremmøde på 90 % eller derover. Data er trukket fra KMDelev og inkluderer 122 elever. 

Fremmøde modregnes alle former for fravær og er opgjort ved skoleårets afslutning. 
 

Gennemsnitlig fremmødeprocent blandt eleverne 82 % 

Andel med fremmøde på 90 % eller derover  31 % 
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Elevtrivsel 

 

Nedenstående tabel viser udvalgte spørgsmål fra elevtrivselsmålingen. Målingen er gennemført i 

april 2017. Elevtrivselsmålingen gennemføreres hvert år af Børne- og Ungdomsforvaltningen og 

Københavns Kommunes Ungdomsskole og måler elevernes trivsel i de skoletilbud, de går i. 

Tabellen inkluderer 85 elever og har en besvarelsesprocent12 på 74 %.  

 

 Meget tit Tit En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Er du glad for din skole? 35 % 22 % 29 % 2 % 11 % 

 Tilfreds Delvist 

tilfreds  

Utilfreds 

Hvor tilfreds er du alt i alt med undervisningen? 62 % 28 % 9 % 

 Altid For det 

meste 

En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 55 % 22 % 15 % 4 % 4 % 

 Meget tit Tit En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Er du blevet mobbet på din nuværende 

skole i dette skoleår? 

1 % 8 % 14 % 5 % 72 % 

 Ja Nej 

Er der nogen på skolen, som har udsat dig for fysisk vold eller trusler om vold? 8 % 92 % 

 

  

                                                           
12

 Besvarelsesprocenten er udregnet på baggrund af indskrevne elever pr. 6.3.2017. Elevtrivselsundersøgelsen løb i 
perioden 13. marts til 7. april 2017. 
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Effektmåling  

Effektmålingsdata baserer sig på vejleder samt lærerteamets vurderinger af eleven indenfor en 

række områder, hver med tre indikatorer. Tabellen viser andelen af elever, der har rykket sig 

positivt i løbet af skoleåret.  Udviklingen baserer sig på tre vurderinger. En startvurdering med 93 

elever i september, en midtvejsvurdering med 103 elever i januar samt en slutvurdering med 87 

elever i maj. Tabellen inkluderer kun elever, der er vurderet minimum to gange af det samme 

lærerteam. Det gælder 101 elever. Andelen af elever, der rykker et helt trin er inkluderet blandt 

de elever der har lavet et lille ryk.  

 

Målepunkt Lille ryk  
Rykket opad på et eller flere 

underspørgsmål indenfor 

målepunktet. 

Helt trin 
Rykket et trin eller derover opad på 

svarskalaen, når der kigges samlet på 

målepunktet. 

Bevidsthed om egne styrker og  

udfordringer 

49 % 25 % 

Motivation 39 % 18 % 

Selvstændighed 52 % 26 % 

Ansvarlighed 37 % 18 % 

Samarbejdsevner 55 % 25 % 

Studieteknik  46 % 22 % 

Funktionelle sproglige kompetencer 62 % 29 % 

 

Andelen af elever, der har rykket sig et lille ryk på et eller flere områder 81 % 

Andelen af elever, der har rykket et helt trin på et eller flere områder 52 % 
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10. Vest 

 
Indeværende rapport samler data for skoleåret 2016-17. Rapporten indeholder data om elevflow, 

fremmøde, elevtrivsel, UPV og karakterer samt niveauudvikling. 

 

 

Elevflow 
 

Nedenstående tabel viser elevflow som ind- og udmeldte elever efter tælledagen d. 5. september 

2017 og hen over skoleåret. Data om ind og udmeldte elever er trukket fra KMDelev og deres 

placering før og efter er hentet frem i UnoUng13. 

 

Udmeldte 2314 

Intern (ryk til anden kommunal 10. klasse) 2 

Anden 10. klasse (inkl. 10 klasse på erhvervsskole) 2 

KKU – Heltid 1 

Erhvervsuddannelser 2 

Gymnasiale uddannelser 2 

Produktionsskole 4 

UU Andre udviklende og forberedende aktiviteter 3 

Intern skole på socialpædagogisk opholdssted 1 

Arbejde 4 

Indmeldte 27 

Intern 2 

Anden 10. klasse 3 

KKU - Heltid 0 

Efterskole 7 

Erhvervsuddannelser 0 

Gymnasiale uddannelser 11 

UU Andre udviklende og forberedende aktiviteter 0 

Grundskolen 9. klasse 1 

Modtagerklasser 3 

 

 

Fremmøde 
 

Data er trukket fra E-protokol og inkluderer 149 elever. Samtlige elever indskrevet i løbet af 

skoleåret er inkluderet. Fremmøde modregnes alle former for fravær og er opgjort ved skoleårets 

afslutning. 

 

 

                                                           
13

 UnoUng er kommunens vejledningssystem. Der kan alene trækkes data for elever, der er bosiddende eller går på 
uddannelse i Københavns Kommune på de datoer, som data trækkes fra. 
14 Der mangler kommunalt data i UnoUng på to elever.  
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Gennemsnitlig fremmødeprocent blandt eleverne 82 % 

Andel med fremmøde på 90 % eller derover 35 % 

Elevtrivsel 

 

Nedenstående tabel viser udvalgte spørgsmål fra elevtrivselsmålingen. Målingen er gennemført i 

april 2017. Elevtrivselsmålingen gennemføreres hvert år af Børne- og Ungdomsforvaltningen og 

Københavns Kommunes Ungdomsskole og måler elevernes trivsel i de skoletilbud, de går i. 

Målingen inkluderer 88 elever og har en besvarelsesprocent15 på 77 %.  

 

 Meget tit Tit En gang i 
mellem 

Sjældent  Aldrig 

Er du glad for din skole? 11 % 49 % 30 % 5 % 6 % 

 Tilfreds Delvist 

tilfreds  

Utilfred

s 

Hvor tilfreds er du alt i alt med undervisningen? 58 % 40 % 2 % 

 Altid For det 

meste 

En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 30 % 47 % 18 % 2 % 3 % 

 Meget tit Tit En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Er du blevet mobbet på din 

nuværende skole i dette skoleår? 

0 % 2 % 9 % 10 % 78 % 

 Ja Nej 

Er der nogen på skolen, som har udsat dig for fysisk vold eller trusler om 

vold? 

5 % 96 % 

 

 

UPV 

 

Tabellen nedenfor viser uddannelsesparathedsvurderinger af eleverne lavet af skolens tilknyttede 

UU vejleder. De angivne procenter stemmer ikke nødvendigvis med 100 %, da eleverne kan være 

vurderet uddannelsesparate til både gymnasiale og erhvervsuddannelser. 

 

 10. G, H, M, P og S 

UP til gymnasiale uddannelser 61 % 

UP til erhvervsuddannelser 34 % 

Ikke UP 18 % 

 Verdensklassen 

UP til gymnasiale uddannelser 6 % 

UP til erhvervsuddannelser 50 % 

Ikke UP 50 % 

 

                                                           
15

 Besvarelsesprocenten er udregnet på baggrund af indskrevne elever pr. 6.3.2017. Elevtrivselsundersøgelsen løb i 
perioden 13. marts til 7. april 2017. 
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Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 116 elever indskrevet på 10. Vest pr. 1.6.2017. Der er 

registreret UPV på 111 elever. Der mangler opdateret data om de resterende 5 elevers 

uddannelsesparathedsvurdering i Unoung.  
 

Karakterer 

 

Nedenstående tabel viser elevernes karaktergennemsnit for de afsluttende prøver i dansk og 

matematik.  

 

 Gennemsnit Andel elever med gennemsnitskarakter 

02 eller over 

10. G, H, M, P og S 

Dansk (FP10) 5,1 98 % 

Matematik (FP10) 4,2 81 % 

Verdensklassen  

Dansk (FP10) 2,7 80 % 

Matematik (FP10) 3,6 81 % 

 

Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 116 elever. Der er prøvekarakterer på 115 elever i 

dansk og 111 elever i matematik. De resterende elever er sandsynligvis ikke gået til de afsluttende 

prøver.  

 

 

Niveauudvikling fra 9. til 10. klasse 
 

Nedenstående tabel viser andelen af elever, der har en positiv udviklingen i niveau fra 9. til 10. 

klasse. Udviklingen er udregnet ved sammenligning af karaktererne fra de afsluttende prøver i 9. og 

10. klasse i dansk og matematik. Udviklingen regnes som positiv, hvis karakteren fastholdes fra 9. 

til 10. klasses niveau eller hvis karakteren stiger. Prøverne i 9. og 10. klasse er ikke identiske og 

sammenligningen og udviklingen skal derfor læses med forbehold for dette.  

 

Positiv niveauudvikling fra 9. til 10. klasse  

Dansk, gennemsnit i danskprøver 63 % 

Matematik, gennemsnit i matematikprøver  75 % 

 

Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 116 elever. Der er prøvekarakterer fra begge skoleår 

på 84 elever. Manglende data på de resterende elever kan dels skyldes, at der ikke er kommunalt 

data på elever, der kommer fra folkeskoler i andre kommuner eller fra privatskoler, og dels, at en 

del af eleverne ikke har aflagt prøve i 9. klasse. 
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Amager 10 

 
Indeværende rapport samler data for skoleåret 2016-17. Rapporten indeholder data om elevflow, 

fremmøde, elevtrivsel, UPV og karakterer samt niveauudvikling. 

 
 

Elevflow 

 

Nedenstående tabel viser elevflow som ind- og udmeldte elever efter tælledagen d. 5. september 

2017 og hen over skoleåret. Data om ind og udmeldte elever er trukket fra KMDelev og deres 

placering før og efter er hentet frem i UnoUng16. 

 

Udmeldte 25 

Intern (ryk til anden kommunal 10. klasse) 3 

Anden 10. klasse (inkl. 10 klasse på erhvervsskole) 4  

KKU - Heltid 6 

Produktionsskole 3 

UU Andre udviklende og forberedende aktiviteter 6 

Arbejde 1 

Afsluttet uden videre registreret aktivitet 2 

Indmeldte 19 

Intern (ryk til anden kommunal 10. klasse) 5 

Anden 10. klasse 6 

KKU - Heltid 1 

Efterskole 3 

Erhvervsuddannelser 1 

Gymnasiale uddannelser 0 

UU Andre udviklende og forberedende aktiviteter 1 

Arbejde 2 

 

Fremmøde 
 

Data er trukket fra E-protokol og inkluderer 139 elever.  Samtlige elever indskrevet i løbet af 

skoleåret er inkluderet. Fremmøde modregnes alle former for fravær og er opgjort ved skoleårets 

afslutning. 

 

Gennemsnitlig fremmødeprocent blandt eleverne 81 % 

Andel med fremmøde på 90 % eller derover 25 % 

 

  

                                                           
16

 UnoUng er kommunens vejledningssystem. Der kan alene trækkes data for elever, der er bosiddende eller går på 
uddannelse i Københavns Kommune på de datoer, som data trækkes fra. 
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Elevtrivsel 

 

Nedenstående tabel viser udvalgte spørgsmål fra elevtrivselsmålingen. Målingen er gennemført i 

april 2017. Elevtrivselsmålingen gennemføreres hvert år af Børne- og Ungdomsforvaltningen og 

Københavns Kommunes Ungdomsskole og måler elevernes trivsel i de skoletilbud, de går i. 

Målingen inkluderer 85 elever og har en besvarelsesprocent17 på 69 %.  

 

 

 Meget tit Tit En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Er du glad for din skole? 13 % 45 % 26 % 11 % 6 % 

 Tilfreds Delvist 

tilfreds  

Utilfreds 

Hvor tilfreds er du alt i alt med undervisningen? 54 % 39 % 7 % 

 Altid For det 

meste 

En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 38 % 41 % 12 % 5 % 5 % 

 Meget tit Tit En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Er du blevet mobbet på din nuværende 

skole i dette skoleår? 

4 % 0 % 5 % 18 % 74 % 

 Ja Nej 

Er der nogen på skolen, som har udsat dig for fysisk vold eller trusler om 

vold? 

11 % 89 % 

 

UPV 

 

Tabellen nedenfor viser uddannelsesparathedsvurderinger af eleverne lavet af skolens tilknyttede 

UU vejleder. De angivne procenter stemmer ikke nødvendigvis med 100 %, da eleverne kan være 

vurderet uddannelsesparate til både gymnasiale og erhvervsuddannelser. 

 

  

UP til gymnasiale uddannelser 36 % 

UP til erhvervsuddannelser 63 % 

Ikke UP 14 % 

 

Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 122 elever indskrevet på Amager 10 pr. 1.6.2017. Der 

er registreret UPV på 121 elever. Der mangler opdateret data om en elevs uddannelsesparatheds-
vurdering i Unoung.  
  

 

  

                                                           
17

 Besvarelsesprocenten er udregnet på baggrund af indskrevne elever pr. 6.3.2017. Elevtrivselsundersøgelsen løb i 
perioden 13. marts til 7. april 2017. 
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Karakterer 
 

Nedenstående tabel viser elevernes karaktergennemsnit for de afsluttende prøver i dansk og 

matematik.  

 

 Gennemsnit Andel elever med gennemsnitskarakter 

02 eller over 

Dansk (FP10) 5,3 95 % 

Matematik (FP10) 4,0 80 % 

 

Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 122 elever. Der er prøvekarakterer på 120 elever. De 

resterende elever er sandsynligvis ikke gået til de afsluttende prøver.  

 

 

Niveauudvikling fra 9. til 10. klasse 
 

Nedenstående tabel viser andelen af elever, der har en positiv udvikling i niveau fra 9. til 10. klasse. 

Udviklingen er udregnet ved sammenligning af karaktererne fra de afsluttende prøver i 9. og 10. 
klasse i dansk og matematik. Udviklingen regnes som positiv, hvis karakteren fastholdes fra 9. til 

10. klasses niveau eller hvis karakteren stiger. Prøverne i 9. og 10. klasse er ikke identiske og 

sammenligningen og udviklingen skal derfor læses med forbehold herfor.  

 

Positiv niveauudvikling fra 9. til 10. klasse  

Dansk 73 % 

Matematik 82 % 

 

Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 122 elever. Der er prøvekarakterer fra begge skoleår 

på 98 elever i dansk og 97 elever i matematik. Manglende data på de resterende elever kan dels 

skyldes, at der ikke er kommunalt data på elever, der kommer fra folkeskoler i andre kommuner 

eller fra privatskoler, og dels, at en del af eleverne ikke har aflagt prøve i 9. klasse. 
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Ø 10 

 
Indeværende rapport samler data for skoleåret 2016-17. Rapporten indeholder data om elevflow, 

fremmøde, elevtrivsel, UPV og karakterer samt niveauudvikling. 

 

Elevflow 
 

Nedenstående tabel viser elevflow som ind- og udmeldte elever efter tælledagen d. 5. september 

2017 og hen over skoleåret. Data om ind og udmeldte elever er trukket fra KMDelev og deres 

placering før og efter er hentet frem i UnoUng18. 

 

Udmeldte 2019 

Intern (ryk til anden kommunal 10. klasse) 2 

Anden 10. klasse (inkl. 10 klasse på erhvervsskole) 0 

KKU – Heltid 4 

Erhvervsuddannelser 1 

Gymnasiale uddannelser 1 

Produktionsskole 1 

Arbejde 1 

Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven 1 

Sygdom 1 

Afsluttet uden videre registreret aktivitet  4 

Indmeldte 11 

Intern 3 

Anden 10. klasse 4 

KKU - Heltid 0 

Efterskole 1 

Erhvervsuddannelser 0 

Gymnasiale uddannelser 3 

UU Andre udviklende og forberedende aktiviteter 0 

 

Fremmøde 
 

Data er trukket fra E-protokol og inkluderer 139 elever. Samtlige elever indskrevet i løbet af 

skoleåret er inkluderet. Fremmøde modregnes alle former for fravær og er opgjort ved skoleårets 

afslutning. 

 

Gennemsnitlig fremmødeprocent blandt eleverne 77 % 

Andel med fremmøde på 90 % eller derover 29 % 

 

  

                                                           
18

 UnoUng er kommunens vejledningssystem. Der kan alene trækkes data for elever, der er bosiddende eller går på 
uddannelse i Københavns Kommune på de datoer, som data trækkes fra. 
19

 Der mangler kommunalt data i UnoUng på fire elever. 
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Elevtrivsel 
 

Nedenstående tabel viser udvalgte spørgsmål fra elevtrivselsmålingen. Målingen er gennemført i 

april 2017. Elevtrivselsmålingen gennemføreres hvert år af Børne- og Ungdomsforvaltningen og 

Københavns Kommunes Ungdomsskole og måler elevernes trivsel i de skoletilbud, de går i. 

Målingen inkluderer 98 elever og har en besvarelsesprocent20 på 86 %.  

 

 Meget tit Tit En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Er du glad for din skole? 28 % 41 % 21 % 5 % 5 % 

 Tilfreds Delvist 

tilfreds  

Utilfred

s 

Hvor tilfreds er du alt i alt med undervisningen? 60 % 35 % 5 % 

 Altid For det 

meste 

En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 41 % 42 % 8 % 6 % 3 % 

 Meget tit Tit En gang i 

mellem 

Sjældent  Aldrig 

Er du blevet mobbet på din nuværende 

skole i dette skoleår? 

3 % 0 % 9 % 9 % 79 % 

 Ja Nej 

Er der nogen på skolen, som har udsat dig for fysisk vold eller trusler om 

vold? 

18 % 82 % 

 

 

UPV 
 

Tabellen nedenfor viser uddannelsesparathedsvurderinger af eleverne lavet af skolens tilknyttede 

UU vejleder. De angivne procenter stemmer ikke nødvendigvis med 100 %, da eleverne kan være 

vurderet uddannelsesparate til både gymnasiale og erhvervsuddannelser. 

 

  

UP til gymnasiale uddannelser 50 % 

UP til erhvervsuddannelser 52 % 

Ikke UP 6 % 

 

Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 108 elever indskrevet på Ø10 pr. 1.6.2017. Der er 
registreret UPV på 105 elever. Der mangler opdateret data om de resterende 3 elevers 

uddannelsesparathedsvurdering i Unoung.  
  

  

                                                           
20

 Besvarelsesprocenten er udregnet på baggrund af indskrevne elever pr. 6.3.2017. Elevtrivselsundersøgelsen løb i 
perioden 13. marts til 7. april 2017. 
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Karakterer 
 

Nedenstående tabel viser elevernes karaktergennemsnit for de afsluttende prøver i dansk og 

matematik.  

 

 Gennemsnit Andel elever med gennemsnitskarakter 

02 eller over 

Dansk (FP10) 4,7 97 % 

Matematik (FP10) 4,5 90 % 

 

Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 108 elever. Der er prøvekarakterer på samtlige elever.  

 

 

Niveauudvikling fra 9. til 10. klasse 
 

Nedenstående tabel viser andelen af elever, der har en positiv udviklingen i niveau fra 9. til 10. 

klasse. Udviklingen er udregnet ved sammenligning af karaktererne fra de afsluttende prøver i 9. og 

10. klasse i dansk og matematik. Udviklingen regnes som positiv, hvis karakteren fastholdes fra 9. 
til 10. klasses niveau eller hvis karakteren stiger. Prøverne i 9. og 10. klasse er ikke identiske og 

sammenligningen og udviklingen skal derfor læses med forbehold for dette.  

 

Positiv niveauudvikling fra 9. til 10. klasse  

Dansk 56 % 

Matematik  81 % 

 

Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 108 elever. Der er prøvekarakterer fra begge skoleår 

på 92 elever. Manglende data på de resterende elever kan dels skyldes, at der ikke er kommunalt 

data på elever, der kommer fra folkeskoler i andre kommuner eller fra privatskoler, og dels, at en 

del af eleverne ikke har aflagt prøve i 9. klasse. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2017.0-0. Møde 27.9.2017.  Dagsordenspunkt 7 

 

Orientering om udviklingsprojekt i matematikundervisningen i heltidsun-

dervisningen og i 10. klasse  

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Ungdomsskolens heltidsundervisning og 10. klasse ser et behov for at udvikle 

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.  

 

Det er derfor nødvendigt at iværksætte en udviklingsindsats for at ungdoms-

skolen i højere grad kan imødekomme elevernes behov. 

 

 

LØSNING 

 

Der er behov for at udvikle matematikundervisningen i ungdomsskolens hel-

tidsundervisning 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 faglig 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 til-

strækkeligt og får mulighed for at præstere på det niveau de reelt set ville kun-

ne. 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 ungdomsskolen. I flere afdelinger ligger karakter-

gennemsnittet lavt ved de afsluttende prøver. 

 

Ungdomsskolen har derfor besluttet at igangsætte et udviklingsprojekt i en ar-

bejdsgruppe på tværs af afdelingerne i heltidsundervisningen og i 10. klasse. 

Gruppen kan ses som en slags tværgående fagteam eller udviklingscirkel in-

denfor matematikundervisningen. 

 

Ovenstående ligger i tråd med Børne- og Ungdomsforvaltningens igangværen-

de tiltag Sammen om matematik. Her har man, bl.a. med afsæt i, at de køben-

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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havnske elevers prøveresultater i matematik de senere år har ligget 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 faglig-

hed. Herudover en indsats med fokus på at alle, der underviser i matematik, 

samarbejder i matematikdidaktiske praksisfællesskaber med fokus på børn og 

unges læring. Især sidstnævnte mål hænger rigtigt godt sammen med ungdoms-

skolens 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 matematik-

undervisningen med målet om at ungdomsskolen i højere grad kan imøde-

komme 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. 

 

Rammer, roller og arbejdsform 

Udviklingsprojektet løber fra august til april 2017-18 og alle matematiklærere 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 Stø-

rup og Gunver Moll Biering 

 

Arbejdsformen henter inspiration fra cirkelprojektet, hvor målet var kompeten-

ceudvikling med afsæt i de udfordringer, som lærerne oplever i deres undervis-

ning. 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. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2017.0-0. Møde 27.9.2017.  Dagsordenspunkt 8 

 

Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab 

 

I denne indstilling redegør ungdomsskolen for udviklingen i budget og regnskab 2017.  

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

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

lens samlede budgetramme på 88.247.409 kr., inklusive overførte midler fra 2016 på 

1.181.922 kr. Følgende faktorer har haft særlig indflydelse på udviklingen i ungdoms-

skolens budget:  

 

 budgetrammen er tilført midler til flygtninge og asylansøgere (Ungdomsskolen i 

Hindegade) på 268.337 kr.  

 

 ungdomsskolens budgetramme er blevet nedskrevet med pris- og lønfremskrivning 

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. Ungdomsskolens regnskab monitoreres desuden af forvaltningens Admini-

strativt Ressourcecenter, som modtager kvartalsvise regnskabsprognoser fra ungdoms-

skolen.  

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

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

regnskab 2017 til efterretning 

 

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

effektiviseringer til efterretning. 
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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 der-

ved 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. Heltidsundervisningen 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 års-

forbruget.  

 

Forbruget på ungdomsskolens ramme er i denne indstilling opgjort en måned 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. Endvidere er det også blevet besluttet af forvaltningen af 3. 

prognose sker på baggrund af forbruget i KØR (Københavns Kommunes tidligere øko-

nomisystem). 

 

Følgende elementer vil få indflydelse på udviklingen i regnskabet for 2017: 

 

 ungdomsskolens budget til 10. klasseundervisning reguleres på baggrund af det fak-

tiske elevtal, der opgøres den 5. september 2017. Reguleringen har virkning fra 1. 

august 2017 – herunder tildeling af midler på ”sociale og etniske kriterier”. Da elev-

tallet er faldet fra skoleåret 2016/2017 til skoleåret 2017/2018 vil det betyde en ned-

justering af budgettet til 10. klasse. Ungdomsskolen forventer, at faldet i elevtallet i 

indeværende skoleår vil medføre et merforbrug på 10. klasse. Dette merforbrug for-

ventes at kunne dækkes ind af ungdomsskolens samlede ramme. 

 

 huslejeudgifterne i ungdomsskolen budgetreguleres af forvaltningen, så det modsva-

rer en eventuel mer- eller mindreudgift 

 

 forventet tilførsel af taxameter-tilskud for Kombineret Ungdomsuddannelse (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 elev-

søgningen til de kommunale 10. klasser på ca. 30 elever, og ungdomsskolen havde en 

forventning om at ende på et elevtal på 340 elever. 

 

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 elev-

tallet, 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. 
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Faldet i søgningen medførte et forventet merforbrug på 10. klasse, som ungdomsskolens 

samlede økonomiske ramme kan dække ind. Ungdomsskolen har iværksat et udvik-

lingsarbejde på 10. klasse for at kunne tiltrække flere elever. Endvidere arbejder ung-

domsskolen 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 Uddan-

nelsesvejledning 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 i forvaltningen om forskellige 

muligheder. 

 

Endvidere er det blevet meldt ud, at den kommende effektiviseringsperiode 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 orien-

teret om processen samt om konkrete forslag til effektiviseringer. 

 

 

BILAG 

 

1. Budget- og regnskabsark 
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Læringslokomotivet – turboforløb i samarbejde med folkeskoler 

 

Ungdomsskolen orienterer om status for opstart af projekt Læringslokomotivet, som 

drejer sig om udvikling af intensive læringsforløb i ungdomsskoleregi for ikke-

uddannelsesparate unge i grundskolen.  

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Den seneste opgørelse over foreløbig uddannelsesparathed for københavnere i 8. klasse 

viser, at 37 % af de unge er vurderet foreløbigt ikke-uddannelsesparate. De er altså vur-

deret til efter 9. klasse ikke at have tilstrækkelige 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 uddannelsespa-

rat. 

 

 

LØSNING 

 

Ungdomsskolebestyrelsen godkendte på mødet den 28. september 2016 ungdomssko-

lens deltagelse i projekt Læringslokomotivet, der er et toårigt samarbejde mellem Ung-

domsskoleforeningen og Egmont-fonden om udvikling og gennemførelse af intensive 

læringsforløb for elever i udskolingen med faglige udfordringer. 

 

Læringslokomotivets formål er at bringe fagligt udfordrede elever i udskolingen på ni-

veau med deres kammerater gennem intensive læringsforløb i dansk og matematik. For-

løbene bliver gennemført i en række ungdomsskoler og afvikles enten som internat eller 

eksternat af enten 3 eller 4 ugers varighed. Læringslokomotivet i København er et sup-

plement til Københavnerakademiet og tilbydes som eksternat af 3 ugers varighed til 

både piger og drenge. 

 

Ungdomsskolen har sammen med Børne- og Ungdomsforvaltningen, Fagligt Center 

valgt at fokusere indsatsen i ét BUF-område det første år, og der er indgået en samar-

bejdsaftale 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 samarbejde, der er mellem skoler i et BUF-område,  

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
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Der deltager 20 elever fra skolerne i området. Skolerne har udvalgt og indstillet eleverne 

til et tværgående visitationsudvalg med repræsentanter fra Ungdommens Uddannelses-

vejledning, folkeskolerne, BUF området og ungdomsskolen.  

 

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

tivt 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 Læ-

ringslokomotivet 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 lærere i folkeskolen og Læ-

ringslokomotivet. Efterforløbet har til formål at fastholde den udvikling, der er startet 

med elevens deltagelse i Læringslokomotivet. Den intensive del af projektet afvikles i 

perioden 11.- 29. september 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 aktiviteter inde-

holder daglige ”check ind”- og ”check ud - sessioner”, undervisning i dansk og matema-

tik, fysiske og selvudviklende aktiviteter samt fælles morgenmad, frokost og aftensmad. 

Forud for de tre ugers undervisningsforløb 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, fami-

lien 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 matematik er læreruddannede, mens de to andre 

medarbejdere har en baggrund som henholdsvis pædagog og coach-uddannet med erfa-

ring i coaching af unge. Alle fire medarbejdere har som en del af projektet deltaget i et 

særligt tilrettelagt opkvalificeringsforløb for lærere i Læringslokomotivet hos professi-

onshøjskolen Metropol. Kurset havde fokus på intensiv læring og nye undervisnings-

former. 

 

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 muligheden for at være uddannelsesparat 

ved afslutning af 9. klasse.  

 

 

ØKONOMI 

 

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

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

medfinansiering. 
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VIDERE PROCES 

 

Læringslokomotivet følges og evalueres af Epinion. Ungdomsskolen er forpligtet på at 

indgå i et samarbejde med ungdomsskoleforeningen og de øvrige deltagende ungdoms-

skoler om udveksling af viden og erfaringer. 
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Samarbejde om Københavns Kommunes ungeråd  

 

I denne indstilling orienterer ungdomsskolen om det kommende samarbejde mellem 

ungdomsskolen og Børne- og Ungdomsforvaltningen om Københavns Kommunes 

Ungeråd, Ungeråd KBH   

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 
 

Ungeråd KBH er et initiativ under Børne og Ungdomsforvaltningen. Formålet med 

etableringen af Ungeråd KBH er at sikre, at unge har medindflydelse på udviklingen 

i Københavns Kommune, får indblik i den demokratiske proces og er med til at kva-

lificere de politiske beslutninger, der træffes.  

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen har rettet henvendelse til ungdomsskolen omkring 

at bistå det kommende arbejde omkring Ungerådet og dets forankring blandt børn og 

unge i København. Børne- og Ungdomsforvaltningen har desuden anmodet ung-

domsskolen om at være facilitator for Ungerådets såkaldte baggrundsgrupper, der 

skal fungere som bydelsdækkende enheder.  

 

Ungdomsskolen har tilbudt at bistå Ungerådet med workshops og uddannelse til de 

kommende repræsentanter samt indgå i partnerskaber omkring de tiltag, Ungerådets 

beslutninger afføder.  Ungdomsskolen har endvidere sagt ja til at varetage facilitator-

rollen for Ungerådets baggrundsgrupper. Der er ikke fra Børne- og Ungdomsforvalt-

ningen afsat økonomiske midler til dette arbejde.     

 

 

LØSNING 

 

Med Ungeråd KBH skal unge sikres medindflydelse på udviklingen i Københavns 

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.  

 

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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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 Københavns Kommune. 

De første medlemmer vælges ind ved valg i november 2017. 

 

Udover selve Ungerådet skal der etableres et antal baggrundsgrupper. Ideen til bag-

grundsgrupperne er opstået på baggrund af Børne- og Ungdomsforvaltningens besøg 

Århus Kommunes Børne- og Unge byråd. Baggrundsgrupperne udgøres af repræsen-

tanter 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 beretti-

gelse til Ungerådet. I baggrundsgrupperne har alle børn og unge i et område mulig-

hed 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 facilite-

ring af baggrundsgrupper for Ungerådet. Baggrundsgrupperne etableres efter unge-

rådsvalget i november 2017, således at rådsmedlemmerne har mulighed for at være 

med til skabe form og indhold for deres respektive baggrundsgrupper og værge unge 

til grupperne.  

 

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

forvaltningen.  Foreløbigt er projektperioden begrænset til to år, og Børne- og Ung-

domsudvalget har afsat et beløb på 500.000 kroner til arbejdet med Ungerådet per år. 

Beløbet dækker ikke midler til ungdomsskolens arbejde med Ungeråd og baggrunds-

grupper. 

 

 

Foreløbig plan for baggrundsgrupperne  

Der skal etableres fem baggrundsgrupper– en for hvert BUF-område. De 35 ungeråd-

sambassadører fordeles i de fem grupper, således at hver enkelt baggrundsgruppe 

også er base for 7 ungerådsmedlemmer, som har til ansvar 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.   

 

Ungdomsskolen udpeger to tovholdere for de fem baggrundsgrupper. Tovholderne er 

ansat af ungdomsskolen og skal – ud over at facilitere de månedlige møder - også stå 

for den løbende kontakt til baggrundsgruppens medlemmer og Ungerådets sekretari-

at, som er forankret i Børne- og Ungdomsforvaltningen. 

 

Samarbejdet om Ungeråd KBH er forankret i ungdomsskolens almenområde. Lige-

som alle andre af ungdomsskolens fritidshold forudsætter drift og understøttelse af 

baggrundsgrupperne, at der er tilslutning og elevdeltagelse til disse.  

 

Ungdomsskolens plan for baggrundsgrupperne revideres efter november 2017, hvor 

rådsmedlemmerne er blevet valgt. Det er vigtigt at rådsmedlemmerne føler ejerskab 
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og tilknytning til de grupper, der etableres, ligesom det er vigtigt at formål og form 

formuleres sammen med rådsmedlemmerne, som vil være det primære grundlag for 

baggrundsgrupperne.    

 

Ungdomsskolen planlægger i øjeblikket en studietur til Århus for at kortlægge bag-

grundsgruppernes 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 baggrundsgrup-

perne vil være i alt 170.000 kr. pr. år. Midlerne hentes fra ungdomsskolens almenom-

råde, som står for samarbejdet om Ungeråd KBH. 

 

 

VIDERE PROCES 

 

Ungdomsskolen forventer at kunne præsentere en mere detaljeret plan omkring sam-

arbejdet med Ungeråd KBH til bestyrelsesmødet i december 2017.  
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Meddelelser og orientering 

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

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 ungdomssko-

lens 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 hand-

ling”. På dagen samler vi op på de foreløbige resultater og arbejder videre med 

at formulere mål, handlinger og effekter henimod en udviklingsplan, jf. dags-

ordenens punkt 4. 

 

3. Ungdommens Folkemøde i Søndermarken 

Ungdomsskolen deltog igen i år som stadepladsholder på Ungdommens Fol-

kemøde, der er Danmarks største demokratiske ungdomsfestival inspireret af 

Folkemødet på Bornholm. Ambitionen er at skabe et frirum for unge, hvor fo-

kus er på demokratisk dialog og deltagelse i praksis, på oplevelsen af demokra-

tisk indflydelse og medborgerskab. Det er åben for unge fra hele landet. Bag 

initiativet står nonprofitorganisationen Ungdomsbureauet. 

 

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

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

sationer og deltage i forskellige aktiviteter. I workshop-teltene arbejdede 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 satiriker 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 verden”.  

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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Trods silende regn begge dage var både vores stadeplads og selve arrangemen-

tet 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 klagead-

gang. 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 triv-

sel. Ungdomsskolen orienterer bestyrelsen på mødet i december om retnings-

linjer. 

 

5. Årlig arbejdsmiljødrøftelse 

Ungdomsskolen gennemfører den årlige arbejdsmiljødrøftelse med deltagelse 

af alle trioer onsdag den 11. oktober 2017. Ved drøftelsen gør deltagerne status 

på det seneste års arbejdsmiljøindsatser og drøfter kommende fælles indsats-

områder. Drøftelsen tager bl.a. udgangspunkt i de enkelte afdelingers opdatere-

de 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 medarbej-

derne 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. Ungdomsskolens lederforum drøfter 

for øjeblikket, hvordan disse retningslinjer kan administreres i praksis. 

 

 

 

 


