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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2015.0-0. Møde den 8.12.2015.  Dagsordenspunkt 1 

 

Tematisk punkt: Who are you to know who I am? 

 

Ph.d.-studerende Szilvia Schmitsek har som led i et forskningsprojekt gennemført sam-

menlignende studier i England, Danmark og Ungarn om uddannelsessystemernes sam-

menhængskraft og evne til at fastholde unge i uddannelse. Hendes studier omfatter klas-

serumsobservationer på blandt andet Byhøjskolen, Nye Veje, Frederiksberg HF Center 

og interviews med tidligere elever og aktører fra Børne- og Ungdomsforvaltningen og 

UU, København.  

 

Szilivia Schmitsek er ansat på University of Warwick. Præsentationen vil foregå på en-

gelsk. 

 

 

Resumé 

Szilvia Schmitsek, doctoral researcher at the University of Warwick, works on a com-

parative thesis that focuses on dropout-rate reducing strategies in England, Denmark 

and Hungary. Her research interests cover alternative education, person-centered educa-

tion, early school leaving, careers guidance and guidance counseling. 

 

This research will contribute to the literature by highlighting the controversies of rigid 

education systems and discuss the potential in services targeted to individual needs of 

the students to raise productivity and performance. By analyzing procedures, her study 

will explore successful institutional strategies of reintegrating students into education 

and training or employment. 

 

By listening to the voices of young people, her analysis focuses on the relevance of per-

sonal support with special regard to positive relationships. The target group of the re-

search is former students, who were in need of intensified guidance efforts and/or par-

ticipated in second chance provisions in secondary education. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2015.0-0. Møde den 8.12.2015. Dagsordenspunkt 2 

 

Tematisk punkt - Kombineret Ungdomsuddannelse i ungdomsskolen 

 

17. august blev dørene slået op til ungdomsskolens afdeling af den kombinerede ung-

domsuddannelse under erhvervstemaet Service, kultur turisme og event. Der går 16 stu-

derende på det nuværende hold, og til august startes endnu et hold op. Efter 3 måneder 

med den ny uddannelse er det tid til at gøre status.  

 

Under punktet vil lærere, elever og afdelingsleder fortælle om de foreløbige erfaringer, 

udfordringer og udviklingsperspektiver i arbejdet med den ny kombinerede ungdoms-

uddannelse.  

 

Baggrund og formål 

Kombineret ungdomsuddannelse er en ny kompetencegivende ungdomsuddannelse for 

de 15 til 24-årige, som har behov for en praksis – og anvendelsesorienteret ungdoms-

uddannelse og ikke har mulighed for at gennemføre en erhvervs- eller gymnasial ud-

dannelse. Målet er at skabe grundlag for, at eleverne efterfølgende kan få beskæftigelse 

i et lokalt/regionalt arbejdsmarked inden for et nærmere bestemt jobområde (erhvervs-

tema).  Uddannelsen kan tillige forberede eleverne til fortsat uddannelse.   

 

Indhold  

Uddannelsen varer maksimalt to år og består af 4 moduler af 20 ugers varighed. Der er 

mulighed for påstigning og afstigning ved modulernes start og afslutning.  

 

Uddannelsen består overordnet af tre former for uddannelseselementer: Værkstedsbase-

ret undervisning, som udvikles specifikt til uddannelsen (samarbejdslære, arbejdsmar-

kedslære og erhvervslære), kompetencegivende undervisning i almene fag og erhvervs-

træning i virksomheder, organisationer el.lign. Indholdet i alle dele af uddannelsen er 

tonet mod et erhvervstema, også indholdet i de almene fag. Klasse- og holdfællesskab er 

et bærende element i uddannelsen. Der er tilknyttet en kontaktperson til den enkelte elev 

med henblik på fastholdelse af elevens uddannelsessigte og gennemførelse. 

 

Elever, der afslutter uddannelsen efter 3. modul skal som minimum have bestået et fag 

på D-niveau, mens elever der afslutter efter 4. modul skal bestå to fag på D-niveau. D-

niveau ligger mellem 10. klasseniveau og det laveste gymnasiale niveau.  Undervejs ud-

arbejder eleven en arbejdsportfolio, der dokumenterer læringsmål og proces. Eleven af-

lægger prøve med udgangspunkt i en præsentationsportfolio.  

 

Rammer 

Kombineret ungdomsuddannelse er etableret som et led i erhvervsuddannelsesreformen, 

som folketinget vedtog i juni 2014. Afdelingen i ungdomsskolen er oprettet som en del 

af et institutionssamarbejde i Region Hovedstaden Bornholm, som består af i alt 17 ud-

dannelsesinstitutioner, der udover ungdomsskoler tæller bl.a. VUC’er, erhvervsskoler 

og produktionsskoler. Institutionssamarbejdet tilbyder uddannelse indenfor følgende er-

hvervstemaerne: Børn, unge og ældre, Mad og sundhed, Genbrug, byg, bolig, design og 

innovation og Service, turisme, kultur og fritid. Institutionssamarbejdet har i alt 346 

pladser pr. år.  
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Udover ungdomsskolen fungerer 5 produktionsskoler og Københavns VUC som værts-

skoler i samarbejdet. At være værtsskole indebærer, at skolen er base for et eller flere 

hold elever, som har deres primære tilknytning i uddannelsen på pågældende skole. Ud 

over værtsskolefunktionen vil ungdomsskolen også skulle varetage undervisning i almene 

fag på andre afdelinger i institutionssamarbejdet. Omfange af dette er endnu ikke kendt. 

 

Institutionssamarbejdet har valgt KVUC som tovholderinstitution med det overordnede 

ansvar for organisation, administration og indhold af elevernes samlede uddannelsesfor-

løb. Ungdommens Uddannelsesvejledning visiterer til uddannelsen. 

 

Når udannelsen er fuldt indfaset vil ungdomsskolen have i alt 60 årlige pladser med 

samlet 4 årlige optag. Næste optag er dog udskudt til august på grund af generel mang-

lende søgning til uddannelsen i regionen. Ved maksimal kapacitetsudnyttelse vil taxa-

meterbevillingen til ungdomsskolen være på 2.689.050 kr. til dækning af samtlige ud-

gifter forbundet med uddannelsen, herunder udgifter til forlagt undervisning på fx er-

hvervsskoler. Fra 2016 er den kombinerede ungdomsuddannelse underlagt reduceret ta-

xameter på årligt 2 % ligesom øvrige ungdomsuddannelser 

 

 

Afdelingen i ungdomsskolen 

Ungdomsskolens afdeling af kombineret ungdomsuddannelse står for undervisning i er-

hvervstemaet Service, kultur, turisme og event. Dette tema giver de unge en kombination 

af boglig undervisning i dansk og matematik og praktisk erfaring med kundebetjening og 

serviceopgaver, fx i virksomheder, kulturinstitutioner, foreninger, butikker og ved events. 

Størstedelen af undervisningen foregår på Byhøjskolen og varetages af 2 faste lærere.  

 

Bestyrelsen er tidligere blevet orienteret om uddannelsen på møderne 2. juni 2014, 3. 

december 2014 og 11.marts 2015. 
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Fredericiagade 39 

1310 København K 

 

Direkte telefon 
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Mobiltelefon 

40 34 44 70 
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kibryn@buf.kk.dk 
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Beslutningsprotokol for møde i ungdomsskolens bestyrelse mandag 

den 7. september 2015 kl. 15.00-17.00. 

 

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

lev, Søren Brinch, Bo Kjærulf, Mouni Hadj Abderrahma-

ne 

 

Afbud:        Henrik Svendsen, Jens Toft og Pelle Sylvester Rasmussen 

  

Øvrige: Thomas Berlin Hovmand, Frank Størup, Kim Brynaa 

 

Mødet blev afholdt i KKU-sekretariatet, mødelokalet, Fredericiagade 39, 3. 

sal, 1310 København K 

 

 

Dagsorden 

 

1. Tematisk punkt: Ny struktur og et nyt afsæt for ungdomsskolens opga-

veløsning. Dialog om indhold, mål og udfordringer i ungdomsskolens 

tre hovedområder: 10. klasse, heltidsundervisning og almen undervis-

ning v/ områdelederne 

 

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet den 18. maj 2015 

 

3. Udviklingen i budget og regnskab 

 

4. Effektmåling i heltidsundervisningen i skoleåret 2014/15: resultater og 

tiltag 

 

5. Kvalitetsrapport for ungdomsskolen 

 

6. Eleverne har ordet 

 

7. Meddelelser og orientering 

 

8. Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESLUTNINGS-

PROTOKOLUDKAST 

Dato: 19.03.2015 

 

J.nr.: 2015.0-0 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

Dato: 8.9.2015 

 

J. nr.: 2015.0-0 
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1. Tematisk punkt: Ny struktur og nyt afsæt for ungdoms-

skolens opgaveløsning 

 
Punktet blev indledt med oplæg v/ områdelederne Frank Størup heltidsun-

dervisning), Gunver Moll Biering (10. klasse) og Kasper Jannæs samt afde-

lingsleder Marianne Bjørnø Evers (Almen undervisning). 

 

Ungdomsskolen er organisatorisk bygget op som én skole med en bestyrel-

se, en ledelse og decentral opgavevaretagelse. Ungdomsskolens opgaver er 

en integreret del af forvaltningens Ungeområde og indgår i områdets priori-

teringer og indsatsområder. Den organisatoriske opbygning afspejler ung-

domsskolens tre hovedaktivitetsområder: Almenundervisning, heltidsun-

dervisning og 10. klasse. Områdelederne introducerer under punktet ind-

hold, mål og udfordringer i de tre områder.  

 

Intro 

Den 1. august slog ungdomsskolen dørene op til nye opgaver og en ny 

struktur: Det samlede 10. klasseområde i København er nu en del af ung-

domsskolen. Endvidere indgår ungdomsskolen i det institutionssamarbejde, 

som udbyder Kombineret ungdomsuddannelse (KUU) i Hovedstaden. 

Ungdomsskolens hovedaktivitetsområder er: 

 

 Almen undervisning, som er organiseret efter Børne- og Ungdomsfor-

valtningens geografiske områdeinddeling 

 

 Heltidsundervisning, som organiseres fleksibelt efter opgaver og for-

skydninger i målgrupperne 

 

 10. klasseområdet, som organiseres i tæt samarbejde med folkeskoler-

ne, UU-København, heltidsundervisningen og ungdomsuddannelserne 

 

Grafisk set ser ungdomsskolens organisation nu sådan ud: 
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Struktur 

Den nye struktur er etableret dels med baggrund i krav fra forvaltningen om 

effektivisering i ledelse og administration og anbefaling om en mere enty-

dig ledelsesstreng, og dels for at kunne honorere generelt ændrede forvent-

ninger til ungdomsskolens opgaveløsning. Disse forventninger kendetegnes 

ved ord som effektivisering, øget fokus på kerneydelse, øget fokus på mål 

og resultater samt evidens. 

 

Med strukturen er der sket en tydeliggørelse af ledelsesreferencerne. I virk-

somhedsplanen er det præciseret, at ansvaret for koordinering, ressource-

styring og personaleudnyttelse i de tre hovedområder er placeret hos en 

områdeleder, samtidig med at de decentrale led skal fokusere mere på pæ-

dagogisk ledelse. Den organisatoriske opbygning om de tre hovedaktivi-

tetsområder, muliggør øget fleksibilitet, samtænkning og samarbejde på 

tværs af afdelingerne i de tre områder. Samtidig understøtter de nye organi-

satoriske rammer et skærpet fokus på de mål og pejlemærker, der gælder 

for det enkelte aktivitetsområde.  

 

Overordnet formål og mål 

Ungdomsskolens overordnede lovbestemte formål er at: Ungdomsskolen 

skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give 

dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give 

deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til 

aktiv medvirken i et demokratisk samfund.  

 

Organisering, aktivitetsområder, målgrupper og mål mv. er fastsat i virk-

somhedsplanen vedtages af Borgerrepræsentationen, som efter loven skal 

sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed.  

 

Børne- og Ungdomsudvalget har ved deres behandling af udkast til ny virk-

somhedsplan den 12. august 2015 understreget ungdomsskolens væsentlige 

rolle i forhold til at bidrage til folkeskolen i forlængelse af folkeskolere-

formen. Udvalget har med udmøntningen af folkeskolereformen ønsket at 

styrke ungdomsskolens tilknytning til kommunens folkeskoler og ser et 

stort potentiale i at få ungdomsskolen tættere på folkeskolen og dermed 

bidrage til flere uddannelsesparate børn og unge. Det skal ske gennem ved 

at ungdomsskolen understøtter og yder support til skolernes generelle ud-

skolingsindsats på tværs af skoler og bydele og leverer målrettede intensive 

indsatser på skolerne for de unge, der har behov. 

 

 

Heltidsundervisning 

Heltidsundervisning er for elever, der ikke trives i folkeskolens ældste klas-

ser og unge, som ikke har de nødvendige faglige, personlige og sociale 

kompetencer til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Ele-

verne bliver visiteret til undervisningen gennem Ungdommens Uddannel-

sesvejledning. Der er løbende optag. 

 

Heltidsundervisningen i ungdomsskolen organiseres fleksibelt efter opga-

ver og forskydninger i målgrupperne og indgår i realiseringen af ungeom-

rådets strategiske målsætninger. Den er led i Københavns Kommunes 
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indsats for at nå målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang 

skal gennemføre en ungdomsuddannelse.  Heltidsundervisningen skal 

også bidrage til kommunens uddannelsesmål om at 50 % udsatte unge 

skal opnå en ungdomsuddannelse. Ligeledes skal ungdomsskolen bidrage 

til at unge med en løs skole- og uddannelsestilknytning generelt fasthol-

des i en uddannelsesorienteret retning. Det konkrete mål med undervis-

ningen er, at eleverne efter endt forløb kan gå til prøve i folkeskolens ob-

ligatoriske fag. 

 

Ungdomsskolens heltidsundervisning har en samlet kapacitet på 458 plad-

ser. Pladserne er fordelt på 6 afdelinger, der er rettet mod forskellige mål-

grupper. Området har 55,15 fuldtids lærerstillinger og et undervisningsbud-

get på 26.269.607 mio. kr.  

 

Til heltidsområdet hører også den nye Kombineret ungdomsuddannelse, 

som er en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, der kombinerer erhvervstræ-

ning med undervisning i almene fag. Uddannelsen er taxameterstyret og 

ungdomsskolen har årligt 30 pladser. Ved maksimal kapacitetsudnyttelse 

vil taxameterbevillingen være på 2.689.050 kr. til dækning af samtlige ud-

gifter forbundet med uddannelsen, herunder udgifter til forlagt undervis-

ning på fx erhvervsskoler. 

 

10. klasse 

10. klasse er et undervisningstilbud til unge, som efter grundskolen har 

brug for yderligere faglig opkvalificering og afklaring af uddannelsesvalg 

for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. 10. klasse kan frit vælges 

af de elever, der ønsker det. Elever bosiddende i kommunen har retskrav på 

en plads. Der er løbende optag. 

 

Placeringen af det samlede 10. klasseområde i ungdomsskolen skal sikre en 

øget grad af koordinering og samarbejde mellem de forskellige 10. klasse-

safdelinger, ligesom at sammenhængen til ungdomsuddannelserne skal 

øges. Dette skal bidrage til et samlet løft af området. Undervisningen skal 

ligesom heltidsundervisningen bidrage til strategiske målsætninger på un-

geområdet: at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ung-

domsuddannelse, og at 25 % unge vælger en erhvervsuddannelse direkte 

efter 9. eller 10. klasse.  

 

10. klasserne i ungdomsskolen har en samlet kapacitet på 495 pladser [tallet 

er korrigeret af referenten], fordelt på 4 afdelinger. Området har 24,67 fuld-

tids lærerstillinger og et undervisningsbudget på 11.407.453 mio. kr. Om-

rådet er taxameterstyret. 

 

Almen undervisning (fritidsundervisning) 

Almen undervisning er fritids- og undervisningsaktiviteter til unge i fag og 

emner, som er i overensstemmelse med ungdomsskolens overordnede for-

mål.  

 

De folkeoplysende elementer som frivillig deltagelse, frit emnevalg og frit 

lærervalg er nøglebegreber i denne del af ungdomsskolens virksomhed.  

Det samlede fritidstilbud skal orientere sig bredt i forhold til behov og inte-
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resser i ungegruppen, og undervisningen skal bidrage til at styrke unges 

personlige, faglige og sociale kompetencer. Området skal også støtte op om 

og indbefattes i et forpligtende samarbejde med folkeskolen og dermed 

bidrage til målene i folkeskolereformen. Herved skal den almene undervis-

ning bidrage til to områder i Børne- og Ungdomsforvaltningens delstrategi 

Ungdom: 1) Et godt ungdomsliv, aktiv fritid, udsyn og udvikling af demo-

kratiske kompetencer og 2) uddannelse til alle.  

 

Fritidsområdet har fem lokale afdelinger, der følger Børne- og Ungdoms-

forvaltningens geografiske områdeinddeling. Fritidsundervisningen har et 

samlet undervisningsbudget på 9.540.335 kr. og udbyder årligt omkring 

500 hold med ca. 12.000 holdelever. Dertil kommer, at området for dette 

skoleår pt. har indgået aftaler om omkring 90 hold, der er etableret i et 

samarbejde med folkeskolerne (FSR-hold). Holdene er undervisningsfor-

løb, som varetages af ungdomsskolelærere på folkeskolerne. De samlede 

undervisningsudgifter er på anslået 1.940.000 kr., som afholdes af folke-

skolerne. 
 

 

Tæt samspil 

Med det samlede 10. klasseområde, heltidsundervisning og almen under-

visning under samme organisatoriske ramme er der skabt et nyt afsæt for at 

arbejde med områderne som et samlet hele og sætte øget fokus på, hvordan 

de tre aktivitetsområder – 10. klasse, heltidsundervisning og almenunder-

visningen – i tæt samspil kan løse den samlede opgave. 

 

10. klasse og heltidsundervisning har forskellige målgrupper, men hoved-

sigtet er det samme: at holde de unge fast på et uddannelsesspor og motive-

re dem til at vælge den rigtige ungdomsuddannelse. Folkeskolereformen 

styrker almenundervisningens tilknytning til folkeskolerne og giver samti-

dig mulighed for at understøtte udskolingsindsatsen i såvel folkeskolen som 

i 10. klasse og heltidsundervisningen.  

 

 

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet den 18. 

maj 2015 
 

Indstilling  

 

 

Ungdomsskolen indstiller,  

 

1. at bestyrelsen godkender udkast til beslutningsprotokollen fra mødet 

den 18. maj 2015. 

 

 

Beslutning 

Ungdomsskolebestyrelsen godkendte beslutningsprotokollen. 
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Kim Brynaa gjorde bestyrelsen opmærksom på med henvisning til beslut-

ningsprotokollens side 15, at ungdomsskolen først i marts 2016 fremlægger 

en indstilling til bestyrelsen om opfølgning på trivselsanalysen. 

 

 

3. Budget- og regnskabsudvikling 2015 
 

I denne indstilling redegør ungdomsskolen for udviklingen i budget og 

regnskab 2015. Administrationsleder Tue Wethje deltog i punktet. 

 

Indstilling  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Ungdomsskolebestyrelsen godkendte indstillingen.  

 

Formanden ønskede ført til protokollen, at bestyrelsen noterer sig, at ung-

domsskolen og forvaltningen er i dialog om håndtering af et forventet mer-

forbrug i 10. klasse som følge af faldende elevsøgning, og at ungdomssko-

len på mødet i december redegør for håndteringen af sagen. 

 

Problemstilling 

Bestyrelsen tiltrådte på mødet den 11. marts 2015 forslag til fordeling af 

ungdomsskolens samlede budgetramme på 82.940.684 kr., inklusive over-

førte midler fra 2014 på 1.946.477 kr. Følgende faktorer har særlig indfly-

delse på udviklingen i ungdomsskolens budget:  

 

 ungdomsskolens budgetramme er tilført midler til henholdsvis fleksjob, 

bevilling til rengøring af nye knallertlokaler samt forvaltningens bidrag 

til fratrædelsesordning på i alt 458.935 kr.  

 

 ungdomsskolens budgetramme er blevet reguleret med en nedjustering 

af pris- og lønfremskrivning på i alt 526.697 kr. 

 

 den aktuelle budgetramme 82.872.922 kr. 

 

 

Løsning 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om udviklingen i ungdomsskolens 

budget og regnskab 2015 til efterretning, og 

 

2. at bestyrelsen tager orienteringen om en mulig økonomisk udfordring 

med 10.-klassebudgettet til efterretning 

 

3. at bestyrelsen tager orientering om risiko for manglende finansiering af 

dele af ungdomsskolens 8+9.klasse fra 1. januar 2016 
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Udvikling i regnskab 2014 

Ungdomsskolens sekretariat følger løbende ungdomsskolens budget og 

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

regnskabssystemet og KMD-lønsystemet. Dette sker for at sikre en balance 

i den samlede ramme ved regnskabsårets afslutning. Ungdomsskolens 

regnskab monitoreres desuden af forvaltningens område for budget og 

regnskab, som modtager kvartalsvise regnskabsprognoser fra ungdomssko-

len.  

 

Pr. 28. august 2015 er der et samlet forbrug i almenundervisningen på ca. 

70 pct. af budgetterne, hvilket er lidt højere end forbruget på samme tid 

sidste år. Årsagen til det højere forbrug er forsinkelse på afregninger fra 

folkeskolerne om valgfag etc. Heltidsundervisningen tegner sig for et sam-

let forbrug af budgetterne på ca. 53 pct., hvilket svarer til niveauet fra 2014. 

 

Følgende elementer vil få indflydelse på udviklingen i regnskabet for 2015: 

 

 ungdomsskolens budget til 10. klasseundervisning reguleres på bag-

grund af det faktiske elevtal, der opgøres den 5. september 2015. Regu-

leringen har virkning fra 1. august 2015 – herunder tildeling af midler 

på ”sociale og etniske kriterier” 

 

 huslejeudgifterne i ungdomsskolen budgetreguleres af forvaltningen, så 

det modsvarer en eventuel mer- eller mindreudgift 

 

 forventet tilførsel af lønmidler (ca. 0,6 årsværk) til 10. klasseområdet 

fra forvaltningen 

 

 forventet tilførsel af taxameter-tilskud for Kombineret Ungdomsuddan-

nelse (KUU). 

 

Mulig økonomisk udfordring på 10.-klasseområdet 

Pr. 1. august 2015 overtog ungdomsskolen ansvaret for driften af de kom-

munale 10. klasser i København, som i dag er fordelt på 4 lokationer: Kul-

turhuset Jemtelandsgade, Vesterbro Ny Skole, Kirsebærhavens Skole og 

Kildevældsskolen. 

 

Ungdomsskolen har ikke haft mulighed for at arbejde på en profilering af 

disse tilbud inden overtagelsen og inden eleverne tilmeldte sig til de for-

skellige 10. klassetilbud i København, som både indbefatter kommunale 10. 

klasser og 10. klasser på erhvervsuddannelserne (EUD). 

 

Allerede i forbindelse dannelsen af 10. klasserne i foråret 2015 for skole-

året 2015/2016 kunne det konstateres, at elevtilmeldingerne til de kommu-

nale 10. klasser ikke havde den forventede tilslutning. I samarbejde med de 

afgivende folkeskoler, der tidligere har stået for 10.- klasseundervisningen, 

valgte ungdomsskolen at nedsætte kapaciteten på de kommunale 10. klasse-

tilbud til følgende: 
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Sted Oprindelig elev-

kapacitet 

Justeret elevkapa-

citet 

Faktisk elevtil-

melding pr. 

27.8.2015 

Amager 164 pladser 125 pladser 102 elever 

Valby 122 pladser* 110 pladser* 87 elever* 

Vesterbro 174 pladser 130 pladser 119 elever 

Østerbro 130 pladser 130 pladser 121 elever 

I alt 590 pladser 495 pladser 429 elever 
*Det oplyste tal er inkl. elever i læseklasserækken. 

 

I forbindelse med overflytning af lærerressourcer fra de afgivende folke-

skoler til ungdomsskolen, er ansættelse af lærere sket med afsæt i den juste-

rede kapacitet og ikke den oprindelige kapacitet. 

 

Tallene pr. 28. august 2015 indikerer, at kapaciteten ikke er blevet nedskre-

vet i tilstrækkelig grad. I forhold til den fastsatte kapacitet mangler der pt. 

66 elever. Dette betyder, at ungdomsskolen kan komme til at mangle ca. 

2,4 mio.kr., som er forskellen mellem den justerede kapacitet og det fakti-

ske elevtal. Dette tal er baseret på en elevpris på 36.239 kr. pr. elev, jf. 

budgetmodellen på 10. klasseområdet. Tallene er imidlertid behæftet med 

nogen usikkerhed, idet ungdomsskolen forventer, at budgettet bliver juste-

ret på baggrund af etniske og sociale tildelingskriterier. 

 

Budgettildelingen sker på baggrund af det antal elever, der er i klasserne på 

”tælledagen” den 5. september. Historisk set er der altid sket en vandring af 

elever efter tælledagen, hvilket både kan betyde, at elever går og kommer 

til de forskellige 10. klassetilbud. I de seneste år har der været en stigning i 

elevtallet efter 5. september, og det betyder, at ungdomsskolen ikke modta-

ger budgetmidler til undervisning af det øgede antal elever, der er i klasser-

ne efter 5. september.  

 

Ungdomsskolen har orienteret forvaltningen om problemstillingerne før 

sommerferien. 

 

Risiko for manglende bevilling til ungdomsskolens 8+9.klasse-tilbud 

(Second Chance) 

 

Budgettet til 8+9.klasse er sammensat af 3 bevillinger: 

 Bevilling fra 2012 på 2,5 mio.kr. som udløber december 2015 

 Bevilling fra 2014 på 0,9 mio.kr. som er permanent 

 Bevilling fra 2015 på 2,2 mio.kr. som udløber december 2016 

 

Dette betyder, at ungdomsskolen står med den udfordring, at hvis bevillin-

gen på 2,5 mio.kr. ikke gøres permanent eller forlænges, skal ca. 44 procent 

af tilbuddet nedlægges. Det svarer til ca. 33 elevpladser. Denne ændring 

skal ske pr. 1. januar 2016, hvilket vil betyde en del af de unge i tilbuddet 

ikke kan gøre skoleåret færdig og skal visiteres/henvises til andre undervis-

ningstilbud. 

 

Tilbuddet vil stå i samme situation i 2016, hvor bevillingen på 2,2 mio.kr. 

udløber. 



 

 

Side 9 af 18 
 

 

Som en del af forvaltningens budgetønsker 2016 har BUF fremsat budget-

ønske nr. BU38, hvor man ønsker at sikre budgettet til ungdomsskolens 

8+9.klasse-tilbud (Second Chance). Set i lyset af, at antallet af budgetøn-

sker er meget højt i år, er det usikkert om dette budgetønske går igennem. 

 

 

4. Effektmåling skoleåret 2014/15: resultater og tiltag 
 

Med denne indstilling orienterer ungdomsskolen om resultaterne af effekt-

målingen for skoleåret 2014/15 samt om videre tiltag. Projektleder Sisse 

Liv Lauesen deltog i punktet. 

  

Indstilling  

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Ungdomsskolebestyrelsen godkendte indstillingen 

 

Problemstilling 

 

Ungdomsskolen har i skoleåret 2014/15 gennemført første år med systema-

tisk effektmåling i heltidsundervisningen. Systemet har leveret fælles og 

systematisk dokumentation af effekten af elevernes skolegang i heltidsun-

dervisningen. Det er sket ved tre årlige målinger, hvor eleverne er blevet 

vurderet på en række personlige, sociale og faglige kompetencer. 

 

Effektmålingssystemet og det kontinuerlige arbejde med det udgør en del af 

ungdomsskolens faktabaserede styringsmodel og supplerer ungdomssko-

lens kvalitetsrapporter, der er under udvikling.  

 

På mødet den 3. december 2014 blev orienterede ungdomsskolen bestyrel-

sen om resultaterne af effektmålingens førmåling. Førmålingen gav viden 

om elevernes status ved undervisningsstart, om elevernes karakteristika og 

dermed viden om hvilke områder, der krævede ekstra fokus eller ændringer 

i den pædagogiske indsats. På bestyrelsesmødet den 11. marts 2015 præ-

senterede ungdomsskolen bestyrelsen for midtvejsmålingens resultater, 

som viste, at det indenfor samtlige målepunkter var godt halvdelen af ele-

verne, der havde udviklet sig i en positiv retning.  

 

Slutmålingen er lavet i perioden april til juni 2015.  

 

Løsning 

 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om effektmålingens resultater for 

skoleåret 2014/15 til efterretning. 
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Resultater 

Slutmålingen viser at ungdomsskolens arbejde har udmøntet sig i at over 

halvdelen af eleverne har taget skridt i den rigtige retning i udviklingen af 

deres sociale og personlige kompetencer. De fem målepunkter, hvor flest 

har rykket sig i positiv retning er studieteknik, situationsfornemmelse, sam-

arbejdsevner, motivation og relationsevner. 

 

Den procentmæssige andel af elever der har udviklet sig i positiv retning 

har ikke ændret sig meget fra midtvejs- til slutmålingen, når man serr sam-

let på heltidsundervisningen. Der er tale om en udvikling på ganske få pro-

centpoint i positiv eller negativ retning. Det betyder, at den positive udvik-

ling indenfor nogle målepunkter er stagneret hen imod slutmålingen, og at 

afdelingerne skal arbejde med at fastholde og øge den positive udvikling. 

 

Nedenstående figur viser den procentmæssige andel af elever i heltidsun-

dervisningen, som har rykket sig positivt. Målepunkterne er hver især byg-

get op omkring tre spørgsmål, hvor eleven vurderes på en syv-trinsskala. 

Udtrykket ”at have rykket sig i en positiv retning” anvendes om elever, der 

bliver vurderet til at have rykket sig et eller flere trin på syv-trinsskalaen 

indenfor et eller flere af de tre spørgsmål.   

 

Figuren viser de 9 målepunkter der går igen på tværs af flest afdelinger
1
. 

 

Procentmæssig andel af elever, der har rykket sig i en positiv retning 

Bevidsthed om egne styrker og udfordringer 53 % 

Motivation 55 % 

Selvstændighed  54 % 

Ansvarlighed 48 % 

Situationsfornemmelse  57 % 

Samarbejdsevner 57 % 

Relationsevner 55 % 

Deltagelse 53 % 

Studieteknik 65 % 

 

Ser man på de enkelte afdelinger er der stor variation i udviklingen hen 

over de tre målinger, samt indenfor hvilke målepunkter den største udvik-

ling er sket
2
.  

 

Byhøjskolen 

På Byhøjskolen er det indenfor målepunkterne selvstændighed og studie-

teknik at den største andel af eleverne har udviklet sig. Det gør sig gælden-

de for henholdsvis 79 % og 74 %. Indenfor de øvrige målepunkter, har mel-

lem 56 % og 74 % rykket sig positivt. Udviklingen er sket kontinuerligt 

henover skoleåret, det vil sige at andelen af elever, der har udviklet sig po-

sitivt, er steget fra midtvejsmåling og videre til slutmålingen. Det måle-

punkt, hvor færrest har udviklet sig er samarbejde. Skolen har erfaringer 

                                                 
1 Amager 10. klasse er ikke inkluderet i slutmålingen 
2
 Der er ikke lavet sammendrag på skoleniveau for Nye Veje og 10. Puls, da fokus her har 

været på individniveau 
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med at netop dette punkt er vanskeligt for deres målgruppe, hvor en stor 

andel har diagnoser.   

 

Dagkursus 

På Dagkursus er situationsfornemmelse det målepunkt, hvor fleste elever 

har rykket sig positivt, det gør sig gældende for 84 % af eleverne. Herud-

over har op mod ¾ rykket sig positivt indenfor samarbejde, relationsevner 

og studieteknik.  

 

Eleverne har især haft en positiv udvikling i første halvdel af skoleåret 

2014-15, hvorefter noget af den positive udvikling er faldet igen hen imod 

slutmålingen. Skolen har erfaring med at eleverne i løbet af foråret føler sig 

presset af prøverne og af, at skoleåret er ved at nå vejs ende, hvilket influe-

rer på deres motivation. For at understøtte en kontinuerlig positiv udvik-

ling, vil Dagkursus i skoleåret 2015-16 arbejde med at synliggøre elevernes 

faglige og personlige progression for eleverne selv samt udvikle en syste-

matik i forhold til at sætte individuelle mål for eleverne.  

 

Ungdomsskolens 8+9. klasse 

På Ungdomsskolens 8+9. klasse har 84 % af eleverne rykket sig positivt 

indenfor målepunktet relationsevner. Det er dermed det område, hvor den 

største andel af elever har udviklet sig og det passer fint med, at relation-

sevner et af skolens fokusområder. Herudover har op mod ¾ rykket sig 

positivt indenfor bevidsthed om egne styrker og udfordringer, motivation, 

ansvarlighed, situationsfornemmelse og samarbejde.  

 

Eleverne har især haft en positiv udvikling i første halvdel af skoleåret 

2014-15, hvorefter udviklingen er gået lidt tilbage eller er stagneret. Skolen 

beskriver, at der i starten af året er mere fokus på det sociale, og at fokus 

hos både elever og lærere hen imod afgangsprøverne er på det faglige. Der-

for vil skolen fra næste skoleår bevare fokus på de sociale kompetencer 

henover året. De vil især sætte fokus på elevernes samarbejdsevner igen-

nem bevægelse som en fast del af ugens program. 

 

Ungdomsskolen i Hindegade 

Sproglige kompetencer er det målepunkt, hvor den største andel af eleverne 

på Ungdomsskolen i Hindegade har udviklet sig. Det gør sig gældende for 

65 % og det ligger i tråd med skolens fokus og profil.  Indenfor de øvrige 

målepunkter, har ca. halvdelen af eleverne rykket sig positivt. Udviklingen 

er sket kontinuerligt henover skoleåret, således at andelen af elever, der har 

rykket sig positivt, er steget fra midtvejsmåling og videre til slutmålingen.  

 

Skolen har erfaringer for, at en række sociale og personlige faktorer om-

kring eleverne har indflydelse på deres skolegang og særligt deres sproglige 

udvikling. Skolen vil fremadrettet arbejde mere fokuseret med disse områ-

der. Samtidig vil skolen forsat støtte at flere af deres elever får en aktiv 

fritid, hvor de kan anvende og udvikle deres danske sprog i naturlige kon-

tekster. 
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Amager 10. klasse  

Det har ikke været muligt for Amager 10. klasse at levere data til den sidste 

måling, og derfor er skolen ikke inkluderet i den samlede slutmåling.  

 

Evaluering af første år med effektmåling 

 

På baggrund af evaluering af arbejdet med effektmåling i skoleåret 2014-15 

vil ungdomsskolen foretage en række ændringer, så arbejdsgange og måle-

punkter i højere grad bliver tilpasset de enkelte afdelinger og allerede eksi-

sterende procedurer. Eksempelvis er målepunkterne rettet til, så de lægger 

direkte op til uddannelsesparathedsvurderingerne, og det betyder, at flere 

processer på den måde bliver samkørt.  

  

Erfaringerne viser, at afdelingerne i det første år med effektmåling særligt 

har haft fokus på at lære at bruge skemaerne og foretage vurderingerne, 

mens de i mindre grad har haft fokus på at anvende resultaterne i det dagli-

ge arbejde. De enkelte skoler har derfor udarbejdet en plan for, hvordan 

resultaterne i højere grad kan blive brugt direkte i skolens løbende arbejde 

med eleverne – både på elev - og afdelingsniveau. Der er også lavet planer 

for, hvordan resultaterne bliver en del af ledelsesdialogen mellem afde-

lings- og områdeleder.   

 

10. klassernes deltagelse i effektmålingerne er foreløbigt sat i bero. Erfa-

ringerne fra første år har vist, at vurderingsarbejdet er en meget tidskræ-

vende opgave for den enkelte lærer, da de har et forholdsmæssigt stort antal 

elever pr. lærer sammenlignet med heltidsundervisningen. Ungdomsskolen 

vil derfor overveje områdets deltagelse fremover. 

 

Effektmåling i skoleåret 2015/16 

 

Første måling i skoleåret 2015-16 ligger i september. Resultaterne herfra 

vil i samspil med indmeldelsesdata danne baggrund for at de enkelte afde-

linger udpeger fokusområder og målsætninger for året.  

 

Indmeldelsesdata fra skoleåret 2015-16 viser følgende karakteristika blandt 

eleverne i heltidsundervisningen
3
. 

 

Elevdata i heltidsundervisningen 2015-16 

Andel elever, der har en kontaktperson  

 

25 % 

Andelen af elever, der har en diagnose 

 

29 % 

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

grundskolen 

 

23 % 

Andel elever, der har haft perioder uden reel skolegang 

 gennemsnitligt antal måneder uden reel skolegang 

44 % 

9 mdr. 

 

   

                                                 
3
 Tallene inkluderer ikke eleverne i Ungdomsskolen i Hindegade 
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Videre proces 

 

Effektmålingen for skoleåret 2015-16 gennemføres efter samme kadence 

som tidligere. Første måling ligger i september.  

 

 

5. Kvalitetsrapport for ungdomsskolen 
 

Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen, har besluttet at udarbejde 

en samlet kvalitetsrapport for ungdomsskolen. Med denne indstilling orien-

terer ungdomsskolen bestyrelsen om formålet med og de overordnede tan-

ker om indholdet i en kvalitetsrapport, idet bestyrelsen på mødet i decem-

ber 2015 forelægges udkast til kvalitetsrapport for skoleåret 2014-2015. 

 

Indstilling  

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

2. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

Ungdomsskolebestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

Problemstilling 

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen har besluttet, at der på linje med folke-

skolerne skal udarbejdes en kvalitetsrapport for ungdomsskolen. Kvalitets-

rapporten skal give forvaltningen, ungdomsskolebestyrelsen og Børne- og 

Ungdomsudvalget et samlet overblik over en række forskellige områder, 

der alle betyder noget for vurderingen af kvaliteten i ungdomsskolens til-

bud. 

 

I første omgang udarbejder forvaltningen/ungdomsskolen et kvalitetsrap-

port for 10. klasse og heltidsundervisning med udgangspunkt i folkeskolens 

kvalitetssikringssystem, mens målepunkter for almenundervisningen vil 

blive udarbejdet i 2016 og indgå i kvalitetsrapporten for 2016. 

 

 

Løsning 

 

De politisk besluttede pejlemærker for den københavnske folkeskole er 

sammen med forvaltningens fire styringsdimensioner omdrejningspunkter 

for opbygning af kvalitetsrapporter for folkeskolen. Pejlemærkerne for fol-

keskolen kan imidlertid ikke på alle målepunkter overføres til ungdomssko-

lens hovedaktivitetsområder: 10. klasse, heltidsundervisning og almen un-

dervisning. 
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Forvaltningens fire styringsdimensioner er: 

 

 

 

 

 

 

 

 
s at  
 

 

 

 

 

Ungdomsskolen er i samarbejde med Fagligt Center i gang med at tilpasse 

pejlemærkerne for folkeskolen til 10. klasse og heltidsundervisning, så de 

kan danne udgangspunkt for vurderingen af kvalitet og effekt i 10. klasse 

og heltidsundervisning. Pejlemærkerne skal give en uddybet forståelse af, 

hvad der i ungdomsskolen menes med felterne Faglig Kvalitet og Oplevet 

kvalitet.  

 

Det forventes at pejlemærkerne vil være: 

 

Øgede faglige, sociale og personlige kompetencer                  

10. klasse og heltidsundervisning skal bidrage til målsætningen om, at 

alle unge skal blive så dygtige som de kan, fagligt, personligt og socialt. 

 

Fastholdelse i uddannelse 

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

en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 10. klasse skal 

bidrage til målet om, at 25 procent skal påbegynde en erhvervsuddannelse 

direkte efter 9. eller 10. klasse. Heltidsundervisningen skal bidrage til målet 

om, at 50 procent af udsatte unge gennemfører en ungdomsuddannelse. 

Begge former for undervisningstilbud skal generelt bidrage til at de unge 

fastholdes i en uddannelsesmæssig retning 

 

Elevtrivsel og tilfredshed 

Eleverne i skal trives. De unge skal i ungdomsskolen finde eller genfinde 

en glæde ved at gå i skole, der kan motivere dem og understøtte deres læ-

ring.   

 

Det skal drøftes om kvalitetsrapporten skal indeholde yderligere pejlemær-

ker. 

 

Under hvert pejlemærke præsenteres centrale data.  

 

Udover de tre pejlemærker indeholder ungdomsskolens kvalitetsrapport 

yderligere to afsnit om ’attraktiv arbejdsplads’ og ’styr på økonomien’, der 

er de to sidste felter i firefeltsmodellen. Herudover suppleres rapporten med 

et afsnit med nøgletal. Ungdomsskolens kvalitetsrapport opbygges derfor 

med følgende fem afsnit: 

Oplevet 

kvalitet 

 

Faglig 

kvalitet 

Styr på 

økonomien 

Attraktiv 

arbejdsplads 
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10. klasser på erhvervsuddannelserne vil blive vurderet på de samme fagli-

ge parametre, og resultaterne vil indgå i forvaltningens kvalitetsdialog med 

ledelserne på disse skoler. 

 

Kvalitetsrapporten i en styringsmæssig kontekst 

 

Ungdomsskolens kvalitetsrapport er et styringsværktøj, der indgår i det 

samlede kvalitetsstyringssystem i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Ung-

domsskolens eget effektmålingssystem supplerer kvalitetsrapporten med 

måling af undervisningens effekt på udviklingen af elevernes sociale og 

personlige kompetencer. 

 

Kvalitetsrapporten giver forvaltningen, ungdomsskolebestyrelsen og Bør-

ne- og Ungdomsudvalget et samlet overblik over kvalitet og effekt af un-

dervisningen i 10. klasse og i heltidsundervisningen, sådan som den kom-

mer til udtryk via kvantitative data og ungdomsskolens egen kvalitative 

beskrivelse. 

 

Kvalitetsrapporten danner udgangspunkt for den ledelsesmæssige dialog 

mellem forvaltningen og ungdomsskolen om den fortsatte udvikling. 

 

Videre proces 

 

På mødet den 8. december 2015 forelægges bestyrelsen udkast til ung-

domsskolens kvalitetsrapport 2014-2015, som bestyrelsen skal afgive en 

udtalelse om. 

 

 

6. Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter 
 

Under dette punkt har bestyrelsens elevrepræsentanter mulighed for at tage 

forskellige emner op. 

 

Indstilling  

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Ungdomsskolebestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

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

ser i ungdomsskolens bestyrelse.  
 

For at sikre elevrepræsentanterne mulighed for at bringe problemstillinger 

op til drøftelse i bestyrelsen, har ungdomsskolen etableret dette faste punkt 

på dagsordenen. Der kan ikke træffes beslutninger omkring sager, der bli-

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen drøfter de punkter, som elevrepræsentanterne præsenterer 

for bestyrelsen. 
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ver taget op under dette punkt, men de kan eventuelt sættes på dagsordenen 

som beslutningspunkt på et senere møde. 

 

Mouni Hadj Abderrahmane redegjorde for overvejelser i Ungepanelet om, 

hvordan panelets medlemmer vil arbejde for at gøre ungdomsskolen mere 

synlig i et ungeperspektiv: deltagelse i ungepolitikerdagen, øget brug af 

kommunikation på de sociale medier og kontakt til elevråd på folkeskoler-

ne. 

 

 

7. Meddelelser og orientering 
 

Indstilling  

 

 

 

 

BESLUTNING 

 

Beslutning 

Ungdomsskolebestyrelsen tog orienteringen til efteretning. 

 

Søren Brinch redegjorde uddybende om status for Kombineret Ungdoms-

uddannelse. 

 

1. Start på almensæson 

Ungdomsskolen åbnede d.12. august for tilmeldingerne til de cirka 500 hold, 

der i år bliver udbudt i det nye skoleår. Tilmeldingen sker på ungdomssko-

lens hjemmeside, www. ungdomsskolen.kk.dk, hvor de unge og deres foræl-

dre bl.a. kan se holdbeskrivelser og navne på de undervisere, der udgør det 

faglige fundament i den nye sæson. 

 

Status for tilmelding: 

CPR-elever er individuelle elever i ungdomsskolen.  

Holdelever er CPR-elever, der har tilmeldt sig et eller flere hold. 

 

2 uger efter åbningen for tilmelding i 2015 har ungdomsskolen:  

CPR-elever: 2.997 Hold-elever: 4.255  

 

1 uge efter åbningen i 2014 havde ungdomsskolen: 

CPR-elever: 1.523  Hold-elever: 2.626 

 

I forbindelse med den nye sæson udgiver ungdomsskolen 2 programmer 

med beskrivelser af de mange hold, som byens elever kan tilmelde sig: Et 

for 13-17-årige og et for de 10-12-årige på Østerbro. Det er muligt at se 

programmerne her: Program for 13-17-årige Program for 10-12-årige 

 

I uge 35 har ungdomsskolen fulgt op på programmet med besøg på byens 

skoler. Her har fritidsundervisere fortalt om de mange muligheder, eleverne 

har i ungdomsskolens fritidsundervisning. Desuden har cyklister, fodgæn-

gere og andre forbipasserende kunne se ungdomsskolens plakat, der hænger 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

4. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 

 

http://ipaper.ipapercms.dk/KoebenhavnsKommune/BUF/Ungdomsskolens_program_2015_2016/
http://ipaper.ipapercms.dk/KoebenhavnsKommune/BUF/Ungdomsskolens_program_for_10_12_aarige_paa_Osterbro_2015_2016/
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250 steder rundt om i byen. Undervisningen begynder i uge 38. 

 

2. Sommerkurser for elever, der vil på erhvervsskole 

I juli gik 35 unge på sommerskole i København. I løbet af 16 dage fik ele-

verne mulighed for at blive bedre til fagene dansk og matematik på sommer-

skolen, der blev afviklet på TEC Frederiksberg med afdelingsleder Jens 

Rødgaard fra ungdomsskolen som tovholder. Undervisningen forberedte 

eleverne til at tage en ny afgangsprøve i fagene og dermed kunne blive opta-

get på en erhvervsuddannelse. Som afslutning på forløbet på sommerskolen 

tager eleverne folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik. En midt-

vejsprøve efter otte dage af sommerskolen viste, at 73 procent af eleverne 

havde nået målet om 02 i matematik. I dansk var det 50 procent af eleverne. 

Resultaterne af elevernes prøver foreligger endnu ikke. 

 

I kraft af erhvervsskolereformen skal alle folkeskoleelever, der ønsker at 

begynde på en erhvervsuddannelse, som minimum skal have karakteren 02 

i dansk og matematik. Sommerkurser er et tilbud til elever, som ikke opfyl-

der dette krav. Tilbuddet er etableret i et samarbejde mellem Københavns 

Tekniske Skole, TEC København, Børne- og Ungdomsforvaltningen og 

ngdomsskolen. 

 

3. Opstart af Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) 

17. august blev dørene slået op til ungdomsskolens afdeling af den kombine-

rede ungdomsuddannelse. Afdelingen står for undervisning i erhvervstemaet 

Service, kultur og turisme, som giver de unge en kombination af boglig un-

dervisning i dansk og matematik og praktisk erfaring med kundebetjening og 

serviceopgaver, fx i virksomheder, kulturinstitutioner, foreninger, butikker 

og ved events.  Undervisningen finder sted på Byhøjskolen og der er i det 

første halvår plads til 15 elever. Til januar åbnes op for yderligere et hold på 

15 elever. Ungdomsskolens afdeling er etableret i et partnerskabssamarbejde 

om kombineret ungdomsuddannelse i Region Hovedstaden. Partnerskabet 

tilbyder undervisning på en række skoler indenfor fire erhvervstemaer. Mere 

information om uddannelsen, erhvervstemaer og afdelinger i partnerskabet 

kan læses på www.erhvervsasssitent.dk 

 

4. Ny forhåndsaftale på lærerområdet 

Uddannelsesforbundet/lærerne og ungdomsskolen har indgået en ny for-

håndsaftale om udmøntning af Ny løn-midler til lærerne. Aftalen er i store 

træk en videreførelse af den tidligere aftale. Det nye er dog, at aftalen nu 

følger overenskomstperioden, så den er løbende til 2018, hvor der skal ind-

gås ny overenskomst på området. Uddannelsesforbundet/lærerne og ung-

domsskolen skal nu i gang med den konkrete udmøntning af aftalen, og det 

forventes at arbejdet kan afsluttes i løbet af september måned 2015.  

 

5. Fælles LokalMED-møder med Ungdommens Uddannelsesvejledning, 

København 

Med det mål at udveksle viden om tværgående problemstillinger og mål og 

metoder i arbejdet i MED-systemet, har LokalMED-udvalgene i ungdoms-

skolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning, København besluttet at 

holde halvårlige fællesmøder. Næste møde finder sted 23. september 2015. 

 

http://www.erhvervsasssitent.dk/
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6. Faglig dag og fællesspisning 

Ungdomsskolens medarbejdere mødes d. 12. september til en fælles faglig 

dag og fællesspisning. Programmet byder på introduktion for nye medarbej-

dere, afdelings- og områdemøder, og oplæg om arbejdsglæde og motivation. 

Dagen bliver afsluttet med fællesspisning og kollegialt samvær. Arrange-

mentet foregår hos Ungdomsskolens 8+9. klasse på Hovmestervej 30 i 

Nordvest. 

 

7. SOL – konference 

Ungdomsskolen deltager med en stand på SOL-projektets konference om 

fremtidens åbne skole d. 8. september. Konferencen afholdes af projektet 

Samarbejdet om læring i den åbne skole (SOL), som ungdomsskolen ind-

går i sammen 6 andre ungdomsskoler, Center for Ungdomsforskning og 

ungdomsskoleforeningen.  

 

Konferencen sætter fokus på de muligheder, der er for at udnytte potentialet 

i den åbne skole, og hvilke rammer, der skal være til stede for at opnå suc-

ces. Samtidig sættes fokus på et af de vigtigste formål med den nye folke-

skole; at alle trives og uddannes, uanset social baggrund. På hvilke måder 

er ungdomsskolens tilbud et vigtigt element i opfyldelsen af dette? Konfe-

rencen kommer også med en række konkrete eksempler på samarbejder 

mellem folkeskolen, ungdomsskolen og andre partnere, der allerede finder 

sted rundt omkring i landet. 

 

8. Deltagelse i Youth Summit (E2C-Europe) i oktober 

 5 elever og 2 lærere fra Ungdomsskolens 8+9.klasse drager i efterårsferien 

til Möchengladbach i Tyskland for at deltage i E2C-netværkets årlige træf 

for unge på second chance skoler rundt om i Europa. Årets tema er Healthy 

citizen: Learning through sports, og programmet byder på en rækkes work-

shops og arrangementer for de i alt 50 unge deltagere. Sideløbende med un-

ge-træffet bliver der afholdt lærerseminar samt bestyrelsesmøde og general-

forsamling i E2C-foreningen. Sisse Liv Lausen fra ungdomsskolen holder 

oplæg på lærerseminaret om ungdomsskolens effektmålingsindsats. Jan An-

dreasen, Kim Brynaa og Tue Wethje deltager i bestyrelsesmøde og general-

forsamling.  

 

 

8. Evt.  
Intet til eventuelt 

 

 
   Jan Andreasen, 

   Bestyrelsesformand 

 

                                               / Kim Brynaa 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

 

J.nr. 2015.0-0. Møde den 08.12.15. Dagsordenens pkt. 4 

 

Orientering om budget - og regnskabsudvikling 2015 og godkendelse af forslag til 

principper for fordeling af budget 2016 

 

Med denne indstilling redegør ungdomsskolen for det forventede årsregnskab for 2015 

og fremlægger forslag til principper for fordeling af budgetrammen 2016. 

 

INDSTILLING 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens forventede årsregnskab 

2015 til efterretning 

 

2. at bestyrelsen godkender principperne for fordeling af budget 2016  

 

3. at bestyrelsen tager orientering om budget 2016 til efterretning. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Bestyrelsen tiltrådte på mødet den 11. marts 2015 forslag til fordeling af ungdomssko-

lens samlede budgetramme på 82.940.684 kr. I budgetrammen indgår budget til 10. 

klasse Amager i 2015 baseret på elevtallet fra den 5. september 2014, bevilling til tre 

nye 10. klasseafdelinger samt forventet overførsel af mindreforbruget fra 2014.  

 

Budgetrammen er i budgetudmeldinger fra forvaltningen, senest ultimo oktober 2015, 

tilført midler til dækning af el og varme, fleksjob samt regulering af det samlede 10. 

klassebudget på i alt 176.963 kr. Den aktuelle budgetramme er derfor på 83.117.647 kr. 

 

P.t. viser prognosen at ungdomsskolen vil have et mindreforbrug i 2015 på ca. 2,5 mio. 

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

 

Bestyrelsen blev på mødet 7.9.2015 præsenteret for et forventet regnskab for 2015, hvor 

prognosen viste et samlet merforbrug for 2015 på ungdomsskolens samlede økonomi. 

Dette har ændret sig til, at prognosen p.t. viser et mindreforbrug for 2015. 

 

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

efterfølgende års fordeling af budgetrammen. Et konkret forslag til budgetfordelingen 

forelægges bestyrelsen i marts 2016.  

 

LØSNING 

 

Forventet årsregnskab 2015 

Ved budgetudmeldingen for 2015 udgjorde ungdomsskolens ramme 82.940.684 kr. 

Budgetrammen er efterfølgende blevet reguleret med følgende poster: 
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Budgetudmelding 82.940.684 kr. 

Regulering af 10. klassebudgettet pr. 5.9.2015 -1.114.068 kr. 

Regulering af husleje 126.488 kr. 

Regulering af rengøringsbevilling 8.000 kr. 

Flytning af adm.medarbejder fra UU-København til KKU 456.913 kr. 

Bevilling fra SOF til Ungeskolen i Valby 737.500 kr. 

Bevilling fra FAC til fratrædelsesordninger på ledelse 295.640 kr. 

Regulering af lønfremskrivningen -333.510 kr. 

I alt 83.117.647 kr. 

 

Den samlede budgetramme udgør således aktuelt 83.117.647 kr. En kalkule over de 

samlede udgifter viser et forventet regnskab på i alt 80.569.821 kr. (bilag 1). 

 

På bestyrelsesmødet i september 2015 viste prognosen for 2015 et samlet merforbrug, 

som hovedsagligt skyldes at 10. klasserne i ungdomsskolen ikke havde haft den forven-

tet elevsøgning, som var forudsat i forbindelse med overførslen af de kommunale 10. 

klasser til ungdomsskolen. 

 

Forudsætningen ved overførslen af 10. klasserne i sommeren 2015 var baseret på en 

elevsøgning på 495 elever pr. 5.9.2015, men det faktiske elevtal pr. 5.9.2015 var på 429 

elever. Dette betød, at ungdomsskolen manglende 66 elever for at opnå kapaciteten, der 

allerede før sommeren var blevet nedjusteret fra 590 elevpladser til 495 elevpladser. 

 

10. klasserne er omfattet af en budgetmodel, hvor ungdomsskolen modtager budgetmid-

ler baseret på, hvor mange elever der er tilmeldt 10. klasse pr. 5.9. hvert år (taxa-

meterbevilling). 

 

Da ungdomsskolen manglede 66 elever pr. 5.9.2015 betød det, at bevillingen til 10. 

klasserne ville være 2,4 mio.kr. mindre i skoleåret 2015/2016 og ca. 1 mio.kr. mindre i 

2015 end forudsat ved overførslen af 10. klasserne til ungdomsskolen. 

 

Endvidere stod det klart, med budgetaftale 2016, at bevillingen til Ungdomsskolens 

8+9. klasse på 2,5 mio.kr. ikke ville blive forlænget, når bevillingen udløb 31.12.2015. 

 

Dette betød, at ungdomsskolen skulle sikre, at de nuværende elever i tilbuddet i 8.klasse 

og 9. klasse, kunne afslutte deres skolegang i det eksisterende tilbud. Dette kunne alene 

gøres ved at stoppe for optag til tilbuddet samt afsætte 1 mio.kr. af ungdomsskolens 

samlede økonomi for 2015 til overførsel i 2016, så eleverne kunne afslutte deres skole-

gang i tilbuddet.  

 

Disse to elementer var de primære årsager til, at ungdomsskolens prognose i september 

2015 viste et merforbrug for det samlede regnskab for 2015. 
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Ungdomsskolen har i den forløbne periode arbejdet intensivt med at minimere omkost-

ninger for at sikre en balance i ungdomsskolens samlede økonomi. Dette er sket ved 

flere tiltag fx: 

 

  Strukturelle omlægninger i de samlede stillinger i 10. klasse 

 Fortsat vakante stillinger som afventer besættelse i 10. klasse og Ungdomsskolens 

8+9. klasse samt i resten af ungdomsskolens virksomhed 

 Straksopbremsning på alle styrbare konti i ungdomsskolen (efteruddannelse af 

medarbejdere, indre bygningsvedligeholdelse, vikardækning m.v.) 

 Der kommet større indtægter i taxameterbevillingen (to-sprogsmidler) end forudsat 

 
 

Herudover oplever ungdomsskolen en stor del fejl i sagsbehandlingen i KoncernService, 

som har direkte konsekvens for ungdomsskolens regnskab. Denne usikkerhed har ung-

domsskolen været i dialog med både forvaltningen og KoncernService om.  

 

Denne store usikkerhed med KoncernService medfører, at der fortsat er betydelig usik-

kerhed om det endelige regnskabsresultat. P.t. ser det ud til, at ungdomsskolen vil gå ud 

af 2015 med et mindreforbrug – samlet set. Dette er dog behæftet med en relativ stor 

usikkerhed. 

 

Principper for fordeling af budgetrammen i 2016 

Forslag til fordeling af budgetrammen 2016 foretages med udgangspunkt i det overord-

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

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

dervisning og almenundervisning. 

 

De foreslåede fælles principper er: 

 Centrale lønudgifter til ledelse, administration og pædagogisk medhjælp fastsættes 

på grundlag af konkrete beregninger 

 Decentrale lønudgifter til 10.klasse fastsættes efter det faktiske søgetal pr. 5.9.2015  

 Decentrale lønudgifter til heltidsundervisning fastsættes efter den lærer-ressource 

som er nødvendig for at drive det enkelte tilbud 

 Timepuljer til almen undervisning fastsættes med udgangspunkt i 2015-niveau samt 

efter den enkelte almenafdelings andel (pct.) af den samlede målgruppe på grundlag 

af befolkningsprognosen pr. 1. januar 

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

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

ge medarbejdere. I fællespuljen vil der blive indarbejdet beløb til ungdomsskolens 

aktivitetsmæssige fyrtårne og internationale elevudvekslinger 

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

med ansatte, som er berettiget til hhv. omsorgs- og seniordage, også modtager mid-

ler, der dækker eventuelle omkostninger 

 Ungdomsskolen vil afdække muligheden for at etablere en central vikarpulje, idet 

vikarbehovet er meget forskelligt i de enkelte tilbud i ungdomsskolen 

 

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

ningen og den almene undervisning. 
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Principperne for fordeling af driftsmidler i heltidsundervisningen: 

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

trale budgetter. 

 Budgetmidlerne fordeles i forhold til antal elevpladser i den ordinære undervisning 

og værkstedsundervisning. 

 

Principperne for fordeling af driftsmidler i almenundervisningen: 

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

trale budgetter. 

 ”Grundbevilling på budgetområde” fordeles ud fra procentfordeling af målgruppen. 

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

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

vikling af tilbud, som kræver en hurtig indsats. Tilsagn eller afslag gives inden for 

en uge. 

 

For begge områder gælder det, at: 

 Satserne vil blive reguleret i samme omfang som fremskrivningsprocenten for 

driftsmidler, som ungdomsskolen får udmeldt fra forvaltningen. 

 Driftsmidlerne ville kunne være udsat for besparelser, som alle øvrige poster på 

ungdomsskolens ramme. 

 

Budget 2016 

Ungdomsskolen har p.t. ikke fået udmeldt en budgetramme for 2016 fra forvaltningen. 

 

I forbindelse med budgetforliget for 2016 vil følgende have indflydelse på ungdomssko-

lens budget for 2016: 

 

 Ungdomsskolens 8+9. klasse  

Det fremgår af budgetforliget, at bevillingen til 8+9.klasse på 2,5 mio.kr. ikke blev 

videreført i 2016. Efterfølgende har ungdomsskolen fået en tilkendegivelse om at 

parterne bag budgetforliget samt Enhedslisten vil finde midler til 8+9.klassen i for-

bindelse med udmøntningssagen. 

 

 Effektivisering af administrationen  

Det fremgår af budgetforliget, at ungdomsskolen skal effektivisere ca. 0,4 mio.kr. på 

administrationen. Ungdomsskolen har været i dialog med Fagligt Center om sagen, 

da forudsætningen for effektiviseringen, som var en samlet lokation for administra-

tionen, ikke er opfyldt. Fagligt Center har ikke kunnet komme igennem med dette 

synspunkt, hvilket betyder, at administrationen skal effektiviseres med 0,4 mio.kr. i 

2016. 

  

 

BILAG 

1. Budget- og regnskabsark total 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2015.0-0. Møde 8.12.2015. Dagsordenspunkt 5 

 

Orientering om ungdomsskolens arbejde med arbejdsmiljø 

 

Med denne indstilling orienterer ungdomsskolen om det løbende arbejde med at sikre et 

godt arbejdsmiljø for alle ansatte i ungdomsskolen. 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Arbejdsmiljø er et prioriteret område i Børne- og Ungdomsforvaltningen såvel som i 

ungdomsskolen. Arbejdet med arbejdsmiljøet foregår i regi af MED-organisationen, der 

beskæftiger sig med både arbejdsmiljø - og samarbejdsområdet. 

 

Ungdomsskolen indgår i Københavns Kommunes trivselsundersøgelse, som senest blev 

gennemført i februar 2015. Børne- og Ungdomsforvaltningens Administrativ Ressour-

cecenter gennemfører i november og december måned en ekstra trivselsundersøgelse i 

den centrale forvaltning og har inviteret de bydækkende enheder til at deltage.  Fra ung-

domsskolen deltager 10. klasseområdet samt Ungdomsskolen i Hindegade. 

 

 

LØSNING 

 

Omdrejningspunktet for arbejdet med arbejdsmiljøet i ungdomsskolen er de lokale afde-

lingers løbende arbejde med området, herunder arbejdspladsvurderinger, trivselsunder-

søgelser og ungdomsskolens tværgående indsatsområder inden for arbejdsmiljø.  

 

Arbejdspladsvurdering (APV) og trivselsundersøgelse 

Alle arbejdspladser i Børne- og Ungdomsforvaltningen skal udarbejde en APV mini-

mum hvert andet år. Målet med en APV er at afdække udfordringer i arbejdsmiljøet og 

iværksætte handlinger for at imødegå dem. En APV skal omhandle både det fysiske og 

psykiske arbejdsmiljø. 

 

LokalMED i ungdomsskolen har besluttet, at alle afdelinger skal gennemføre en APV i 

umiddelbar forlængelse af trivselsundersøgelsen, som gennemføres i januar måned i 

ulige år. Resultaterne fra trivselsundersøgelsen skal indgå i afdelingens APV og den 

handlingsplan, som udformes på baggrund af APV’en. Handlingsplanen skal tilgå Lo-

kalMED senest 1. juni samme år. 

 

LokalMED har ligeledes besluttet, at udforme fælles skemaer i ungdomsskolen til udar-

bejdelsen af APV og handlingsplan. Målet med udviklingen af fælles APV-værktøjer er 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens arbejde med arbejdsmiljø 

til efterretning. 
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dels at gøre APV-processen så smidig som mulig for de enkelte afdelinger, dels at få et 

ensartet grundlag at arbejde ud fra, når LokalMED skal skabe sig overblik arbejdsmiljø-

et på tværs af afdelingerne.  Set i sammenhæng med indførsel af den fælles kadence for 

gennemførsel af APV er der dermed etableret en øget grad af systematik i ungdomssko-

lens arbejde med at sikre et godt arbejdsmiljø for alle ansatte. 

 

Årlig arbejdsmiljødrøftelse og tværgående indsatsområder 

Arbejdet med APV og trivselsundersøgelse suppleres af en arbejdsmiljødrøftelse, som 

alle LokalMED er forpligtet til at gennemføre en gang årligt. Deltagerne i arbejdsmiljø-

drøftelsen skal dels se tilbage på detforgange års arbejdsmiljøudfordringer og indsats-

områder, dels fastlægge det kommende års arbejde med arbejdsmiljøet.  

 

Ungdomsskolen har valgt, at alle medlemmer i MED-organisationen skal deltage i drøf-

telsen, det vil sige medlemmer af Trioerne fra det lokale niveau og medlemmerne af det 

tværgående LokalMED. Som en del af drøftelsen ser deltagerne på om, der er udfor-

dringer indenfor arbejdsmiljøet, som er gennemgående på ungdomsskolen, og som det 

derfor giver mening at gøre til tværgående indsatsområder. Tværgående indsatsområder 

udpeges for et år af gangen af LokalMED i forlængelse arbejdsmiljødrøftelsen. 

 

På baggrund af dette års arbejdsmiljødrøftelse den 21. oktober har LokalMED udvalgt 

fire tværgående indsatsområder, som nu bliver nærmere beskrevet i form af at præcise-

ring af problemstillinger, mål for indsatsen og forventninger til det lokale arbejde. Det 

drejer sig om følgende indsatsområder: 

 

 Fortsat udvikling af MED-organisationen: Der er fortsat behov for arbejde 

med at øge kommunikation og sammenhæng mellem de forskellige niveauer i 

organisationen og ligeledes sikre at alle afdelinger er med og i gang.  

 

 Sygefravær: Ungdomsskolen skal lige som alle andre arbejdspladser i Børne- 

og Ungdomsforvaltningen arbejde med at nedbringe det gennemsnitlige sygefra-

vær
1
. Hvordan kan vi sammen arbejde med at nedbringe sygefraværet? Hvordan 

kan vi bedre forebygge sygefravær og håndtere det, når det opstår? Dette kan 

delvis ses som en fortsættelse af sidste års indsatsområde omkring robusthed og 

stressforebyggelse. 

 

 Ledernes arbejdsmiljø: Ledernes trivselsanalyseresultater ligger på alle para-

metre over gennemsnittet for ungdomsskolen som helhed, men lederne har i de 

senere år oplevet et markant øget arbejdspres. Den ændrede lov om lærernes ar-

bejdstid stiller nye krav til lederne om overblik, tilstedeværelse og tillidsbaseret, 

nærværende ledelse Ungdomsskolen har pr. 1. august 2015 gennemført effekti-

visering i udgifter til ledelse og har implementeret en ny struktur, hvor lederne 

har fået flere lokationer tillagt. 

 

 Lærernes arbejdstid: Der skal fortsat arbejdes med forhold omkring de nye 

regler for lærernes arbejdstid. Fokuspunkter er fx hensigtsmæssigheden i tilrette-

                     
1 Der er fastsat et måltal på gennemsnitligt 10,5 sygedage pr. medarbejder i ungdomsskolen for 2015. 

Aktuelt viser prognosen for 2015 i alt 12,7 dage pr. medarbejder (tallet er behæftet med nogen usikker-

hed) 
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læggelsen, udfordringer i forhold til perioder med ekstra belastninger, håndte-

ring af opgaver, der opstår undervejs, og at se på fordeling af forberedelsestid i 

forhold til antal af elever og lærere i klasserne. 
 

Det lokale arbejde med indsatsområderne følges af LokalMED. MED-organisationen 

evaluerer arbejdet i forbindelse med arbejdsmiljødrøftelsen i efteråret 2016. 

 

Proces om ledernes arbejdsmiljø i samarbejde med Arbejdsmiljø København 

Arbejdet med indsatsområdet omkring ledernes arbejdsmiljø er gået i gang i november 

2015. Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen har godkendt, at Arbejdsmiljø 

København (AMK) indgår i en proces med ungdomsskolens ledere for at udvikle red-

skaber til at arbejde med ledernes arbejdsmiljø på en systematisk og kvalitetsbevidst 

måde. AMK er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. AMK 

er i pt. ved at afdække problemstillingerne på møder med udvalgte ledere og medarbej-

dere med henblik på at planlægge indsatser og mål for forløbet. 

 

Ekstra trivselsundersøgelse 

Københavns Kommunes gennemfører trivselsundersøgelser i alle forvaltninger hvert 

andet år. Seneste undersøgelse blev gennemført i februar 2015. Bestyrelsen blev på mø-

det den 18.5.2015 orienteret om resultaterne af trivselsundersøgelsen i ungdomsskolen.   

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen gennemfører i november og december måned en eks-

tra trivselsundersøgelse i den centrale forvaltning og har inviteret skoler og organisatio-

ner til at deltage. Da den seneste undersøgelse er gennemført for mindre end et år siden, 

har ungdomsskolen besluttet, at det kun er udvalgte afdelinger, der skal deltage.  Det 

gælder dels de to afdelinger Ungdomsskolen i Hindegade og Amager 10. klasse, der fik 

gennemsnitligt relativt lave vurderinger ved seneste måling. Her ønsker ungdomsskolen 

at få indblik i, om der er opnået fremskridt på baggrund af afdelingernes opfølgning på 

resultaterne fra marts måned. Dels gælder det de øvrige tre 10. klasseafdelinger, som ik-

ke var en del af ungdomsskolen, da seneste trivselsundersøgelse blev gennemført. Her 

skal den nye trivselsundersøgelse danne et afsæt for et fremadrettet arbejde med trivslen 

som 10. klasseafdelinger i ungdomsskolen.  
 

 

VIDERE PROCES 

 

Ungdomsskolen orienterer på førstkommende møde bestyrelsen om resultater af den 

ekstra trivselsundersøgelse og giver status på de øvrige afdelingers arbejde med opfølg-

ning på resultaterne af trivselsundersøgelsen fra marts 2015. 

 

 

BILAG 

Ingen 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2015.0-0. Møde den 8.12.15. Dagsordenspunkt 6 

 

Orientering om 10. klassetilbuddet 2016/17  

 

I denne indstilling orienterer ungdomsskolen om 10. klassetilbuddene i Københavns 

Kommune i skoleåret 2016/2017. 

 

INDSTILLING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

10. klasse er kommunens største uddannelsesforberedende tilbud til elever, der ved af-

slutningen af grundskolen ikke er uddannelsesparate. Det københavnske 10. klassesy-

stem udgør en bred vifte af tilbud til mange forskellige ungegrupperinger med forskelli-

ge behov.  

 

Det samlede 10. klasseudbud tilrettelægges så det indeholder en bred vifte af tilbud og 

linjer, der kan matche mange forskellige unges evner, interesser og behov for opkvalifi-

cering hen mod en ungdomsuddannelse. 

 

Københavns Kommunes 10. klassetilbud i skoleåret 2016/2017 præsenteres i et digitalt 

katalog, som er tilgængeligt fra 1. december. Kataloget er udarbejdet af ungdomsskolen 

i tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Børne- og Ung-

domsforvaltningen. 

 

 

LØSNING 

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen udbyder 10. klasse  i Københavns Kommune på føl-

gende måder: 

 

a) Almen 10. klasse 

b) 10. klasse på erhvervsskoler  

c) 10. klasse efter ungdomsskoleloven  

 

 

Ad a) Almen 10. klasse 

I den almene 10. klasse tilbydes undervisning efter folkeskoleloven i fire 10. klasse-

centre organiseret af ungdomsskolen. Undervisningen foregår på Kildevældsskolen 

(Ø10), Vesterbro Ny Skole (VNS 10), Kvarterhuset i Jemtelandsgade og Peder Lykke 

Skolen (Amager 10.) samt Bavnehøjsskolen (SV10). Sidstnævnte ligger pt. Kirsebær-
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havens Skolen, men flytter pr. 31.12.2015 midlertidigt til Bavnehøjskolen på grund af 

en længevarende ombygning. 

 

Målet for elever i den almene 10. klasse er, at de aflægger en FS10 og bliver vurderet 

parat til en ungdomsuddannelse efter 10. klasse. Undervisningen består af en obligato-

risk del med traditionelle skolefag samt en linjetoning.  

 

I skoleåret 2016/2017 udbyder 10. klassecentrene undervisning fordelt på følgende lin-

jer: 

 

 Gymnasieforberedende linjer (4)  

 Design og kunst (3) 

 Film og medier (2)  

 Sundhed og sport (3) 

 Samfundsforhold (6) 

 

Herudover er der 10. klassetilbuddet Verdensklassen på Vesterbro Ny Skole for sent 

ankomne unge. 

 

Ad b) 10. klasse på erhvervsskoler 

6 erhvervsskoler har indgået kontrakt med Københavns Kommune om 3 former for 

10.klassetilbud: 10. klasse efter folkeskoleloven, EUD10 og 20/20-forløb. 

 

Tilbud efter folkeskoleloven på erhvervsskoler udbydes på CPH West, Hotel – og Re-

staurantskolen (HRS), Københavns Tekniske Skole (KTS), Niels Brock, Sundhed - Om-

sorg og Pædagogik (SOPU) og Technical Education Copenhagen, TEC. Her gælder de 

samme mål og indhold som for den almene 10. klasse. De udbyder tilsammen 8 retnin-

ger, der er rettet mod erhvervsskolens egne retninger. Eksempelvis har KTS en 10. klas-

se, der er rettet mod deres studieretning ”teknologi. 

 

EUD10 er 10. klasses tilbud målrettet elever, som ved afgangsprøven i 9. klasse ikke fik 

karakteren 02 i dansk og matematik, og dermed ikke kunne optages på en erhvervsskole 

direkte efter 9. klasse.  Kommunen udbyder 4 EUD10 tilbud på KTS, HRS, TEC og 

SOPU. 

 

20/20-forløb er forløb, hvor eleverne i løbet af skoleåret både får en 10. klasse (20 uger) 

og derefter grundforløb 1 (20 uger) på den erhvervsuddannelse, hvor de optages. Der 

udbydes 20/20-forløb på CPH West, HRS, KTS, SOPU og TEC. 

 

Tilbuddene på erhvervsskolerne er oprettet og drevet på en driftsoverenskomst, som er 

udarbejdet imellem den enkelte skole og Børne – og ungdomsforvaltningen. 

 

 

Ad. c) 10. klasse efter ungdomsskoleloven 

Dele af ungdomsskolens heltidsundervisning fører frem mod 10. klasseprøven (FP10) i 

dansk, engelsk og matematik. Det gælder dele af tilbuddet på Byhøjskolen (de kreative 

linjer og Turboklasserne), Dagkursus, 10. Puls og 10. klassen på Ungdomsskolen i Hin-
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degade. Tilbuddene retter sig mod unge, der har brug for et særligt tilbud med henblik 

på at blive uddannelsesparat.  Der er visitation til disse tilbud. Visitationen varetages af 

UU. 

 

 

Formidling 

Københavns Kommunes 10. klassetilbud i skoleåret 2016/2017 præsenteres i et digitalt 

katalog, som er tilgængeligt fra 1. december på ungdomsskolens og på UU’s hjemme-

side. Kataloget er udarbejdet af ungdomsskolen i tæt samarbejde med UU og Børne - og 

Ungdoms-forvaltningen.  Målgruppen er elever, forældre, lærere og UU-vejledere. Ka-

taloget præsenteres særskilt for alle vejlederne på to møder, hvor de enkelte 10. klasse-

tilbud fortæller om deres målgrupper, indhold med mere. 

 

Her udover afholder ungdomsskolen og UU en 10. klasse-messe d. 12. januar 2016 i 

Nørrebrohallen for elever, lærere og forældre i udskolingen. Alle 10. klassetilbud delta-

ger og præsenterer deres forskellige tilbud på en stand. 

 

 

Optag og fordeling af elever 

Alle tilbuddene søges via optagelse.dk inden 15. marts 2016. Ungdomsskolen står for 

fordelingen af eleverne i samarbejde med UU. Kapaciteten i de enkelte tilbud fastsættes 

i løbet af foråret af Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen. 

 

Efter fordelingen får alle elever og forældre besked om optagelse via e-boks. Erfa-

ringsmæssigt er der gennem hele foråret et meget stort arbejde med at omplacere og 

optage elever. Der er elever, der af faglige eller personlige grunde bliver vurderet til at 

skulle have en anden placering, og der er elever, der skal placeres, fordi de ikke har op-

nået karaktererne 02 i dansk og matematik, har fået afslag på gymnasial optagelse, ef-

terskoler mv. Optag og fordeling af elever er en proces, som løber hele foråret og fort-

sætter det meste af skoleåret, da der er løbende optag og udslusning af elever gennem 

året.  

 

 

 

VIDERE PROCES 

 

Ungdomsskolen orienterer bestyrelsen om kapacitet og optag i 10. klassetilbuddene på 

bestyrelsesmødet i maj måned 2016. 

 

 

BILAG 

 

Kataloget for 10. klasse 2016/207 kan ses via følgende link: 

http://ipaper.ipapercms.dk/KKBUF/UngdommensUddannelsesvejledning/10klasse1617/ 

http://ipaper.ipapercms.dk/KKBUF/UngdommensUddannelsesvejledning/10klasse1617/
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Orientering om udviklingen i elevstatistik 2014-15 

 

Med denne indstilling orienterer ungdomsskolen bestyrelsen om udviklingen i elevtallet 

i den samlede ungdomsskolevirksomhed.  

 

 

BESLUTNING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Ungdomsskolen følger løbende udviklingen i elevtallet og udarbejder hvert år en samlet 

elevstatistik. Statistikken danner grundlag for indberetning om ungdomsskolevirksom-

heden til Undervisningsministeriet via Ungdomsskoleforeningen. Ungdomsskolen op-

gør udviklingen i elevtallet i den almene undervisning og i heltidsundervisningen på de 

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

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

 

Eleverne i den almene undervisning opgøres via elevadministrationssystemet LARA, 

som anvendes af stort set samtlige ungdomsskoler i Danmark. Elevtallet for heltidsun-

dervisningen opgøres via elevadministrationssystemet KMD-Elev. Oplysninger om ud-

viklingen i det samlede elevtal i heltidsundervisningen sker via løbende indberetninger 

fra de enkelte afdelinger til ungdomsskolens sekretariat (se bilag 2).   

 

 

LØSNING 

 

Udviklingen i elevtallet i den samlede ungdomsskolevirksomhed  

Indberetningen til Undervisningsministeriet skal indeholde oplysninger om elevtal for 

ungdomsskolevirksomheden i de enkelte kommuner fordelt på elever, køn, alder og 

fagkategorier for hhv. cpr-elever og holdelever. Antallet af cpr-elever viser, hvor mange 

unge (cpr-numre) der har været tilmeldt ungdomsskolen. Antallet af holdelever viser, 

hvor mange elever der er tilmeldt på holdene. Hvis en elev er tilmeldt flere hold, vil 

eleven tælle én gang som cpr-elev og flere gange som hold-elev. 

  

I 2014-15 har 7.359 unge mellem 10 og 18 år været tilmeldt ungdomsskolens tilbud 

(almenundervisning) mod 6.186 unge i 2013-14. Der er en stigning på 1.173 CPR-

elever (18,96 pct.). Samtidigt har der været en stigning i holdelever på 1.211 elever 

(9,43 pct.). 
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Udviklingen i elevtallet i den almene undervisning 

Fra 2013/2014 til 2014/2015 er der følgende udvikling i elevtallet (samtlige tilmeldte og 

inklusive elever på ventelistehold):  

 
 Skoleår 2013/2014 2014/2015 

  Cpr-elever Holdelever Cpr-elever Holdelever 

      

Ungdomsskolen Amager 1.532 2.424 1.827 2.625 

Ungdomsskolen Nørrebro/Østerbro 2.304 3.910 2.677 4.382 

10-12-årige på Indre Østerbro 350 617 317 564 

Færdselslære og knallertkørekort 215 365 213 359 

Ungdomsskolen Nord 1.657 3.277 1.915 2.833 

Ungdomsskolen Vesterbro/Valby 1.215 2.183 2.082 3.089 

Ungdomsskolen Vesterbro/Valby  

- de københavnske specialskoler 

37 58 129 193 

I alt 

(7.310) 

6.186¹ 

12.834 (9.160) 

7.359¹ 

14.045 

 

¹ Når CPR-eleverne opgøres på de enkelte afdelinger og lægges sammen, vil der opstå et højere samlet 

antal CPR-elever, end der reelt er, da elever kan gå på flere afdelinger i samme sæson (det tal ses i paren-

tes). Det korrekte samlede antal CPR-elever fremkommer ved at lave et udtræk for den samlede almene 

undervisning, og altså ikke afdelingsvis, fra LARA. 

 

Tendenser 

Mens der ses en stigning generelt i ungdomsskolens fritidsundervisning, noteres et sta-

bilt aktivitetsniveauet i deltagelsen i knallertundervisningen, hvor ungdomsskolen siden 

2012 har oplevet et stort fald i aktivitetsniveauet. 

 

Antallet af elever i knallertundervisningen er faldet med 51 pct. fra sæson 2011/2012 til 

sæson 2012/2013 og med 25 pct. fra sæson 2012/2013 til sæson 2013/2014. Årsagen er 

formentlig de ændringer i Lov om færdselslære og knallertkørekort, som trådte i kraft 

den 19. januar 2013. Lovændringen indebærer øget brugerbetaling fra 100 kroner til 420 

kroner, krav om gennemførsel af otte timers færdselsrelateret førstehjælpskursus, udvi-

delse af timetallet samt indførslen af en teoretisk og en praktisk prøve i forløbet. Faldet i 

elevtallet ser ud til at være generelt på landsplan, og ungdomsskolen har rettet henven-

delse til Ungdomsskoleforeningen for at få sagen nærmere belyst.  Endeligt har der væ-

ret usikkerhed omkring de nye krav. Det kan konstateres, at knallertundervisningen 

(Færdselslære og knallertkørekort) er tæt på det samme niveau som i sæson 2013/2014, 

hvilket kan tolkes som at aktivitetsniveauet har fundet et stabilt leje.  

 

Ændringerne i elevtallet fra 2013/2014 til 2014/2015 er følgende: 

 

 Den primære årsag til stigningen i elevtallet skyldes at almenundervisningen har 

styrket aktiviteterne valgfag, understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig 

fordybelse samt andre tiltag i samarbejde med folkeskoler. 

 

 Stigningerne er på mellem 10–70 procent samt en stigning på ca. 250 pct.t i ak-

tiviteterne på de københavnske specialskoler. 
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Den generelle stigning i både CPR-elever og i holdelever i den samlede al-

men/fritidsundervisning viser, at en elev i almenundervisningen tilmelder sig to hold i 

gennemsnit. Dette er en fortsættelse af tendensen fra tidligere år. 

 

 

Udviklingen i elevtallet for heltidsundervisning og 10. klasse 

 

Fra 2013/2014 til 2014/2015 er der følgende udvikling i elevtallet:  

 
Skoleår 2013/2014 2014/2015 

 Kapacitet Elevtal Kapacitet Elevtal 

10. klasse Amager 186 247 186 250 

10. Praktik 14 17 14 15 

Dagkursus 64 73 32 41 

Pitstop 0 0 16 24 

10. Puls 16 13 16 14 

U-turn 12 14 12 10 

Spydspidsen 12 26 24 22 

Byhøjskolen 102 110 80 100 

Nye Veje 46 90 46 95 

Ungdomsskolen i Hindegade 140 227 140 219 

Ungdomsskolens 8+9. klasse op til 78 96 Op til 78 77 

I alt 654 913 644 867 

 

Elevtallet opgøres som gennemstrømningstal. 

 

 

BILAG 

 

1. Indberetningsskema for Den kommunale Ungdomsskolevirksomhed 2014-15 

2. Statistiske opgørelser over udviklingen i elevtallet i ungdomsskolen 

 

Der vil kun være vedhæftet bilag, der er 

nødvendige for belysning af sagen. Man kan 

aktivt vælge bilagene til ved at klikke på 

linkene. 



01-12-2015

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

 

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

Pr. skoleår: 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Heltidsundervisning

-10. klasse Amager 186 186 186 186 186 252 247 230 207 248 218 192 174 65 63

-10. Plus 0 0 44 44 44 0 13 0 0 46

- 10. Praktik 14 14 14 14 13 17 19 4 0 5 5 6 11 17

-Dagkursus 64 64 64 64 64 79 73 76 67 81 91 78 74 71 73

-U-turn 12 12 12 12 12 10 14 22 12 10 26 20 25 19 24

-Spydspidsen 12 12 12 12 12 22 26 19 12 12 13 12

-Byhøjskolen 85 102 102 102 102 100 110 115 129 108 100 102 99 116 112

-Nye Veje 46 46 46 46 46 95 90 63 62 53 60 68 73 59 82

-Ungdomsskolen i Hindegade 140 140 140 140 140 219 227 194 178 157 213 195 183 183 199

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

Sum - heltidsundervisning 637 654 666 698 652 867 913 813 742 762 760 683 647 524 570

  

Beregningsgrundlag er US-indberetning og derfor gennemstrømningstal.

 

Almen undervisning     

Pr. skoleår 2014/2015 2013-2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Cpr. elev antal 7359 6186 5701 5652 5770 5808 5676 5506 5650 5610

Holdelev antal 14045 12828 12460 12181 11455 11502 11701 11056 11414 11.828

Ungdomsskolen i alt Cpr-elever   

Pr. skoleår: 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Cpr. elever i alt 8226 7099 6514 6394 6532 6568 6.359 6153 6.174 6.180

J:\Centre\Sekretariatet\data\2015.0-0 Ungdomsskolebestyrelsen\Møde 08 12 2015\Færdige indstillinger\Bilag - Elevtal 2014-2015 pr. 18112015



1.0    Identifikation

1.1    Skolens navn *

1.2    Skolekode *

1.3    Forvaltning

1.4    Ungdomsskoleinspektør

1.5    Skoleår

1.6    Udfyldt af *

1.7    Telefon (direkte)

Københavns Kommunes Ungdomsskole

101210

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Kim Brynaa

2014/15

Tue Wethje

33364476

Udskrevet: 01-10-2015 kl. 08:47:22

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

Indberetningsskema til
ungdomsskolestatistikken
2014/15
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

< 10 år

10 årige

11 årige

12 årige

13 årige

14 årige

15 årige

16 årige

17 årige

18 årige

19 årige

20 årige

21 årige

22 årige

23 årige

24 årige

25 årige

I alt

Alder 1. januar 2014 Drenge Piger I alt

13

79

147

264

585

713

654

465

452

225

69

24

7

3

0

0

0

3700

11

79

154

283

745

864

790

510

457

272

61

17

7

10

4

2

1

4267

24

158

301

547

1330

1577

1444

975

909

497

130

41

14

13

4

2

1

7967

2Side

2.0    Indmeldte elever

2.18 25 + 0 0 0

210232.19 Antal 14-17årige i kommunen pr. 1 januar

2Side



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

Antal
deltagere

Antal
hold

Arbejds
timer

3.1 Almen undervisning
US-lov §3 stk. 1 nr. 1

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

3.1.2 Kreative, musiske
& håndværksmæssige fag

3.1.3 IT & medier

3.1.4 Samfund, kultur &
menneske

3.1.5 Sport & friluftsliv

Almen i alt

3.2 Prøveforberedende
undervisning
US-lov §3 stk. 1 nr. 2

3.3.1 Specialundervisning
jf. folkeskoleloven

Hvilken undervisning er
specialundervisningen
tilknyttet?

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

US-lov §3 stk. 1 nr. 4

5319 230 8131,75 358,5

3Side

Underv.
timer

Antal
timer

0

Uddannelsesforbundets
overenskomst

Andre
overenskomster

3341 296 8178,83 325,25 0

906 63 1312,5 19 0

536 38 772,5 105,5 0

2897 148 3807,75 1533 0

3.1.6 Pædagogiske møder mv. 0 0

551 40 1354,75 47 0

Har ungdomsskolen almen undervisning? x JA NEJ

3.3

Har ungdomsskolen prøveforberedende undervisning?

Har ungdomsskolen specialundervisning jf. folkeskoleloven?

Har ungdomsskolen specialundervisning?

x JA NEJ

JA NEJx

JA NEJx

12999 775 22203 2341 0

0 0 0 0 0

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

3.3.2 Specialundervisning 0 0 0 0 0

Har ungdomsskolen særligt tilrettelagt undervisning for unge indvandrere?

x JA NEJ

284 12 10643,5 2 0

3Side

3.3 i alt 0 0 0 0 0



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

4.2

4Side

Antal
deltagere

Antal
hold

Arbejds
timer

4.1 Undervisning i færdselslære
& knallertkørsel samt
færdselsrelateret førstehjælp

US-lov §3 stk. 2 nr. 1

4.1.1 Undervisning i
færdselslære og knallertkørsel

4.1.2 Undervisning i
færdselsrelateret førstehjælp

228 28 469,5 223

Underv.
timer

Antal
timer

0

Uddannelsesforbundets
overenskomst

Andre
overenskomster

131 15 0 0 0

0 0 0 0 0

Har ungdomsskolen undervisning i færdselslære & knallertkørsel? x JA NEJ

Har ungdomsskolen undervisning i færdselsrelateret førstehjælp? x JA NEJ

4.1.3 Undervisning i færdselslære
 & knallertkørsel samt færdsels-
relateret førstehjælp

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

US-lov §3 stk. 2 nr. 2 &

Folkeskolelovens §33 stk. 3 91 5 8121,05 0 0

Antal årsværk (excl. administration) i undervisningen 10,61

Antal Antal

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

US-lov §3 stk. 2 nr. 2 &

Folkeskolelovens §33 stk. 3

190 15 16931,22 0 0

Antal årsværk (excl. administration) i undervisningen? 22,79

Antal Antal

0 0 0 0 0

Antal Antal

0 0 0 0 0

Antal Antal

Antal årsværk (excl. administration) i undervisningen?

Antal årsværk (excl. administration) i undervisningen?

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

4.3.2 10. kl. undervisning

4.3.3 20-20 forløb

Folkeskoleloven

4.3 i alt 190 15 16931 0 0

4Side

4.1 i alt 359 43 470 223 0



4.4.6 Praktik
Folkeskolelovens §9 stk. 3

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

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

4.4.8 Sociale projekter

4.4.9 Kriminalitetsforebyg-
gelse herunder SSP arbejde

4.4.11 KUU (ikke i brug)

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

5Side

4.4.1 Beskæftigelsespro-
jekter i samarbejde med
jobcentret

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

JA NEJ DELVIST

4.4.3 Brobygningsforløb
ifm. heltidsundervisningen
Kap. 2a Vejledningsloven

4.4.4 EGU-aktiviteter

Er ungdomsskolen hovedleverandør af EGU i kommunen? JA NEJ

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

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

4.4 Andre aktiviteter

Antal
deltagere

Antal
hold

Arbejds
timer

0 0 0 0

Underv.
timer

Antal
timer

0

Uddannelsesforbundets
overenskomst

Andre
overenskomster

101 3 3671,25 0 0

0 0 0 0 0

Har ungdomsskolen andre aktiviteter? x JA NEJ

0 0 0 0 0

Vejledningsloven §2a stk. 5

4.4.10 STU

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

37 1 12 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4.4 i alt 145 5 3683 0 0

x

x

x

5Side

4.4.12 Øvrige aktiviteter 7 1 0 0 0

4.4 Særlige bemærkninger til 4.4
Andre aktiviteter generelt?

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



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

6Side

US-lov §3 stk. 2 nr.4

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

Antal
deltagere

Antal
hold

Arbejds
timer

0 0 0 0

Underv.
timer

Antal
timer

0

Uddannelsesforbundets
overenskomst

Andre
overenskomster

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

JA NEJx

13834 827 34202 2390 0

Antal
deltagere

Antal
hold

Arbejds
timer

Underv.
timer

Antal
timer

3. 0 I alt

4. 0 I alt 785 68 29205 223 0

14619 895 63407 2613 0
Ungdomsskolevirksomhed
i alt (3.0 + 4.0)

6Side

3.0 + 4.0    Ungdomsskolevirksomhed i alt



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

5.0 Pædagogiske møder

5.2 Ungdomsklub

5.3 Seniorklub

Hvor stor en andel af
kommunens klubvirksomhed
ligger i ungdomsskolen?

5.4 Anden fritidsaktivitet

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

I alt (5.0-5.3)

7Side

5.1 Juniorklub

Antal
deltagere

Antal
klubber

Antal
klubtimer

0

0 0 0

Antal
deltagere

0 0

Antal aktiviteter /
arrangementer

Timer
fritid

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

7Side

(kun timelønnede medarbejdere)

Har ungdomsskolen juniorklub? JA NEJx

Har ungdomsskolen ungdomsklub? JA NEJx

Har ungdomsskolen seniorklub? JA NEJx

Har ungdomsskolen anden fritidvirksomhed? JA NEJx



6.0    Ledelse & administration

7.0    Medarbejdernes uddannelsesbaggrund

Årsværkstimer: 1 årsværk = 1.924 timer

Antal
medarbejdere

6.1 Ungdomsskoleinspektør

Ledelse- og administrationsarbejde

6.2 Viceinspektør

6.3 Afdeling- og klubledelse

6.4 Administrativt arbejde (sekretær)

Antal
månedslønnede

Antal
timelønnede

7.1 Lærer

Antal personer 1. januar

7.2 Pædagog

7.3 Anden faglig uddannelse

7.4 Akademisk uddannelse

7.6 Øvrige

I alt

1 1924 1,00

1 1924 1,00

8 15392 8,00

Årsværks-
timer

Årsværk
i alt

7.5 Lærer eller pædagog i kombination
med anden faglig uddannelse

113

3

9

210

4

59

0

0

0

323

7

68

Antal
honorarlønnede I alt

0 0 0 0

11 20540 10,68

1 1 0 2

3 20 0 23

129 294 0 423

8Side

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



9Side

FSR    Ungdomsskolestatistikken & Folkeskolereformen

9Side

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

US-lov §3 stk. 2 nr. 5

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

x JA NEJ

Antal
deltagere

Antal
hold

Arbejds
timer

Valgfag 1626 92 4299,58 106

Underv.
timer

Antal
timer

0

Uddannelsesforbundets
overenskomst

Andre
overenskomster

19 9 2 1 57Antal hold pr. årgang 7.kl 8.kl 9.kl 10.kl Ikke delt

42

32

8

5

5

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

Hold i kreative, musiske & håndværksmæssige fag

Hold i IT og medier

Hold i samfund, kultur & menneske

Hold i sport & fritidsliv

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

Folkeskolelovens §9 stk. 1

Hvilke samarbejdspartnere har
ungdomsskolen ifm. stk. 8 valgfag?

Folkeskolelovens §9 stk. 8



10Side

FSR    Ungdomsskolestatistikken & Folkeskolereformen

Antal
deltagere

Antal
hold

Arbejds
timer

Understøttende
undervisning 742 22 566,5 9

Underv.
timer

Antal
timer

0

Uddannelsesforbundets
overenskomst

Andre
overenskomster

0 3 1 0 15Antal hold pr. årgang 7.kl 8.kl 9.kl 10.kl Ikke delt

5

0

1

2

14

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

Hold i kreative, musiske & håndværksmæssige fag

Hold i IT og medier

Hold i samfund, kultur & menneske

Hold i sport & fritidsliv

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

Antal
deltagere

Antal
hold

Arbejds
timer

Lektiehjælp &
faglig fordybelse 284 6 105,5 0

Underv.
timer

Antal
timer

0

Uddannelsesforbundets
overenskomst

Andre
overenskomster

0 3 1 0 15Antal hold pr. årgang 7.kl 8.kl 9.kl 10.kl Ikke delt

1

1

0

0

4

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

Hold i kreative, musiske & håndværksmæssige fag

Hold i IT og medier

Hold i samfund, kultur & menneske

Hold i sport & fritidsliv

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

Folkeskolelovens §16 a, b, c

Folkeskolelovens §15
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2015.0-0. Møde den 8.12.2015.  Dagsordenspunkt 8 

 

Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter 

 

Under dette punkt har bestyrelsens elevrepræsentanter mulighed for at tage forskellige 

emner op. 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

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

ungdomsskolens bestyrelse.  
 

For at sikre elevrepræsentanterne mulighed for at bringe problemstillinger op til 

drøftelse i bestyrelsen, har ungdomsskolen etableret dette faste punkt på dagsordenen. 

Der kan ikke træffes beslutninger omkring sager, der bliver taget op under dette punkt, 

men de kan eventuelt sættes på dagsordenen som beslutningspunkt på et senere møde. 

 

Elevrepræsentanter 

Elevrepræsentanterne i dette skoleår er Mouni Hadj Abderrahmane og Livia Heltberg 

Auken. Begge elever er valgt blandt alle eleverne på fritidsholdet Ungepanelet i oktober 

måned. 

 

Ungepanelet er et fritidshold i ungdomsskolen, der samler elever, der ønsker at lære nyt 

om demokrati og medborgerskab. En del af undervisningen omhandler bestyrelsens 

arbejde, og holdet drøfter derfor i fællesskab emner, som de to elevrepræsentanter kan 

bringe til bords i ungdomsskolens bestyrelse. 

 

Udvikling af forslag om en mentorordning 

Ungdomsskolens elevrepræsentanter har i Ungepanelet drøftet muligheden for at 

udvikle en mentorordning, hvor unge hjælper hinanden. Idéen blev præsenteret som en 

forslag til Ungepolitikerdagen, der blev afholdt på Københavns Rådhus den 24. 

november. Det videre arbejde med forslaget sker i samarbejde med Københavns 

Fælleselevråd.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

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

bestyrelsen. 

 



                                                    

Side 1 af 1 

   

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2015.0-0. Møde den 8.12.2015.  Dagsordenspunkt 9 

 

Evaluering af bestyrelsens studiebesøg i ungdomsskolerne i Randers og Silke-

borg d. 28. oktober 2015. 

 

Under dette punkt drøfter bestyrelsen udbyttet af studieturen til ungdomsskolerne i 

Randers og Silkeborg. 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

Sammen med ledere fra ungdomsskolen var 3 medlemmer af ungdomsskolens besty-

relse den 28. oktober på studiebesøg hos Randers og Silkeborg ungdomsskoler. Un-

der punktet deler medlemmer og ledere deres refleksioner på baggrund af besøget. 

Målet er at afklare om det giver anledning til igangsættelse af initiativer i vores egen 

kontekst. 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen drøfter studiebesøget  
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2015.0-0. Møde den 8.12.2015. Dagsordenspunkt 10 

 

Forslag til bestyrelsens mødeplan 2016 

 

Bestyrelsen skal tage stilling til mødeplan i 2016. 

 

 

INDSTILLING 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender forslag til ordinære mødedatoer i 2016. 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Efter Vedtægt for bestyrelsen ved Københavns Kommunes Ungdomsskole afholder 

bestyrelsen møde mindst 4 gange om året eller så ofte formanden eller 3 af medlemmer-

ne finder det fornødent. 

 

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

belyser en konkret ungdomsskoleaktivitet eller et aktuelt emne. Endvidere foreslås det, 

at møderne holdes på en adresse i tilknytning til det tematiske punkt. 

 

Forslag til mødeplan er koordineret med plan for møder i Børne- og Ungdomsudvalget. 

 

 

LØSNING 

 

Ungdomsskolen foreslår følgende ordinære mødeaktiviteter i 2016: 

 

Onsdag den 16. marts kl. 15.00-17.00 

Onsdag den 25. maj kl. 15.00-17.00 

Onsdag den 28. september kl. 15.00-17.00 

Onsdag den 14. december kl. 16.00-21.00 

 

Herudover er det muligt at arrangere et studiebesøg til en eller flere ungdomsskoler i 

Danmark i efteråret 2016 eller en studietur til en af de europæiske E2C-skoler. 

 

 

BILAG 

Ingen. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2015.0-0. Møde den 8.12.2015.  Dagsordenspunkt 11 

 

Meddelelser og orientering 

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ungdomsskolens kvalitetsrapport er udskudt 

På bestyrelsesmødet den 7.9.2015 orienterede ungdomsskolen om, at Børne- og 

Ungdomsforvaltningen har besluttet – på linje med folkeskolerne – at udarbejde 

en kvalitetsrapport for ungdomsskolen. Planen var, at bestyrelsen på mødet i de-

cember ville få forelagt et udkast til en kvalitetsrapport for 10. klasse og heltids-

undervisning for skoleåret 2014/2015. Børne- og Ungdomsforvaltningen har 

meddelt, at arbejdet er forsinket, og forelæggelsen for bestyrelsen er derfor ud-

skudt til det førstkommende bestyrelsesmøde i 2016. 

 

 

2. Oplæg på nordisk storbyskonference og KL’s uddannelsestræf 

I slutningen af september var Malmö vært for den tilbagevendende konference 

Storstadens Hjerte og Smerte om unges opvækstvilkår i nordiske storbyer.  Under 

titlen Mind the gap satte konferencen denne gang spot på, hvordan man kan ska-

be lige forudsætninger for alle unge. På konferencen stod afdelingsleder Rai Aju-

fo for en workshop om undervisning af udsatte unge med afsæt i erfaringerne fra 

Ungdomsskolens 8+9. klasse. 

 

Ungdomsskolen deltog også med et oplæg på Kommunernes Landsforenings 

konference De ikke-uddannelsesparate unge d. 25. november 2015. I en work-

shop om ungdomsskolernes tilbud til unge fortalte afdelingsleder Rai Ajufo og 

områdeleder Frank Størup om elevgruppe og indhold i Ungdomsskolens 8+9. 

klasse. Oplægget fungerede som et eksempel på ungdomsskolernes særlige pæ-

dagogiske og didaktiske fokus i arbejdet med unge, som ikke er i stand til at gå 

den lige vej til uddannelse eller job. 

 

 

3. Kulturnat, Søndagsshowcase og fodbold i julen 

Sæsonen for ungdomsskolens fritidsundervisning er snart halvvejs. I forlængelse 

af undervisningen står ungdomsskolens fritidsundervisning også for arrangemen-

ter, der strækker sig udover den ordinære undervisningstid. Her følger tre eksem-

pler fra første halvdel af sæsonen: 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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Ved Kulturnatten den 9. oktober 2015 deltog ungdomsskolen med et stort fut-

salstævne i hallen på Tagensbo Skole. 150 elever brugte deres fredag aften sam-

men med ungdomsskolen ved årets kulturnat. 

 

Den 30. november samledes elever fra ungdomsskolens musikhold til Søndags-

showcase, en musikeftermiddag fra klokken 16-18. Rammen var pejsestuen i Ve-

sterbro Ungdomsgård, og her var bands, solister og musikelever samlet på tværs 

af fritidsundervisningens afdelinger til en hyggelig eftermiddag i musikkens tegn. 

Cirka 50 musikelever deltog, og derudover var et talstærkt publikum af venner, 

undervisere og forældre mødt op. 

 

I samarbejde med foreningen Street Society afholder ungdomsskolen to fold-

boldturneringer i juleferien. Den første henvender sig til lokale unge og foregår 

på Tagensbo Skole kl.18-24 juleaften. Ungdomsskolen Nord forventer, at der vil 

komme omkring 400 børn og unge, som ikke holder jul i traditionel forstand. Den 

anden finder sted i juledagene og er en stor fodboldturnering i Nørrebrohallen. 

Denne turnering er bydækkende, og det forventes, at omkring 600 børn og unge 

vil deltage. 
 

 

4. Ungdomsskolen deltager i ny ansøgning om åben skole  

Ungdomsskolen har det seneste år deltaget i et projekt om samarbejde om læring 

i den åbne skole (SOL). Projektet ledes af ungdomsskoleforeningen med delta-

gelse af 7 ungdomsskoler (caseskoler). Undervisningsministeriet har nu meldt en 

ny pulje ud, der muliggør videreførelse og udvikling af det arbejde, der allerede 

kører i forbindelse med SOL-projektet. Da ungdomsskolen har haft stor nytte af 

det hidtidige erfarings- og udviklingssamarbejde i projektkredsen, har ungdoms-

skolen med Børne- og ungdomsforvaltningens godkendelse valgt at være med i 

en ny ansøgning. Der forventes svar på ansøgningen i midten af december 2015. 

 

 

5. Fælles nytårskur med ungdomsskolen og UU 

Ungdomsskolen og UU har besluttet at fortsætte traditionen med en fælles nyt-

årskur for ledere, vejledere og repræsentanter for medarbejderne. Nytårskuren af-

holdes den 4. januar 2016 i Kulturhuset Islands Brygge. Journalist v/ Politiken 

Jacob Fuglsang er inviteret til at give en faglig vinkel til arrangementet.  
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