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Til ungdomsskolebestyrelsens medlemmer 
 
 
Dagsorden for møde i ungdomsskolens bestyrelse onsdag den 14. 
december 2016 kl. 16.00-18.00. 
 
Mødet afholdes på Dagkursus, Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev 
Alle 18, 2500 København V 
 
1. Tematisk punkt: Hvordan ungdomsskolens heltidsundervisning ar-

bejder med at gøre de unge uddannelsesparate 
 

2. Tematisk punkt: Kompetenceudviklingsprojektet (cirkelprojektet) set 
i et forsker- og lærerperspektiv 

 
3. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet 28.09.2016 
 
4. Orientering om 10. klassetilbuddet 2017-2018 
 
5. Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab 2016 og princip-

per for fordeling af budgetrammen 2017 
 
6. Orientering om udviklingen i elevstatistik 2015-2016 
 
7. Kapacitetsudnyttelse i heltidsundervisningen og i 10. klasse samt 

udviklingen i elevtal i almenundervisningen 
 

8. Status for arbejdet med en lokalaftale om lærernes arbejdstid 
 
9. Status for procedurer ved ansættelse af undervisere i almenundervis-

ningen 
 

10. Forslag til bestyrelsens mødeplan i 2017 
 

11. Eleverne har ordet 
 

12. Meddelelser og orientering  
 

13. Evt. 
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3336 4490 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2016.0-0. Møde 14.12.2016.  Dagsordenspunkt 1 –  
 
Tematisk punkt: Hvordan ungdomsskolens heltidsundervisning arbejder med 
at gøre unge uddannelsesparate 
 
Oplæg v./ områdeleder Frank Størup, lærer Alexander Aamand og afdelingsleder Rai 
Ajufo. Herudover deltager vejleder Anne Mette Bøjer under punktet. 
 
 
Baggrund og formål 
Ungdomsskolens heltidsundervisning er rettet mod unge, som ikke er uddannelsespa-
rate.  Det er unge, der mangler faglige, sociale og personlige forudsætninger for at 
kunne gennemføre en ungdomsuddannelse og som kommunens ordinære skoletilbud 
ikke kan rumme. Heltidsundervisningen udgør sammen med produktionsskoler, 
VUC, AVU-forløb og andre forberedende forløb en alternativ vej for disse unge.  
 
Heltidsundervisningen indgår i realiseringen af kommunens strategiske målsætnin-
ger på ungeområdet. Heltidsundervisningen skal bidrage til kommunens uddannel-
sesmål om at 50 % udsatte unge skal opnå en ungdomsuddannelse og er også et led 
i Københavns Kommunes indsats for at nå målsætningen om, at 95 procent af en 
ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det konkrete mål med 
undervisningen er, at eleverne efter endt forløb kan gå til prøve i folkeskolens obli-
gatoriske fag. 
 
De unge  
Heltidsundervisning er for elever, som ikke har de nødvendige faglige, personlige og 
sociale kompetencer til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Dette 
er af varierende årsager: Nogle unge har haft lange perioder uden skolegang og man-
ge skoleskift bag sig, andre er frafaldet flere ungdomsuddannelser, nogle er krimina-
litetstruede og andre har diagnoser som fx angst, ADHD, OCD, asperger mv. De 
unge har ofte dårlige erfaringer med at gå i skole og for størstedelen af eleverne har 
det resulteret i manglende motivation for skolegang og lysten til at lære. 
 
Heltidsundervisningen 
Fælles for de unge i heltidsundervisningen er, at de er udsatte og har brug for indivi-
duelt rettede forløb med ekstra støtte i form af særlige undervisningstilbud i over-
gangen til en ungdomsuddannelse. Det er heltidsundervisningens opgave at være et 
beredskab for kommunen i forhold til at hjælpe disse unge på vej til at blive uddan-
nelsesparate. 
 
Ungdomsskolen organiserer heltidsundervisningen fleksibelt efter opgaver og for-
skydninger i målgrupperne med afsæt i et tæt samarbejde med Ungdommens Uddan-
nelsesvejledning (UU).  
 
Konkret er undervisningen organiseret som en vifte af skoleforløb rettet mod forskel-
lige målgrupper indenfor ovennævnte beskrivelse af målgruppen. Udover undervis-
ning til ikke-uddannelsesparate unge, har heltidsundervisningen også et undervis-
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ningstilbud til undervisningspligtige i 8. og 9. klasse, som grundskolen ikke kan 
rumme, og et tilbud rettet mod sent ankomne unge.  
 
Dele af ungdomsskolens heltidsundervisning fører frem mod 10. klasseprøven 
(FP10) i dansk, engelsk og matematik. De fleste af skoleforløbene har en varighed af 
1 år, i enkelte tilbud kan eleverne gå der længere. Alle tilbud modtager elever løben-
de henover skoleåret. 
 
Der er visitation til heltidstilbuddene. Visitationen varetages af UU. UU varetager 
også en løbende vurdering af behovene i den samlede målgruppe og dermed af even-
tuelle behov for ændringer af tilbuddene i ungdomsskolens heltidsundervisning. Der-
for har ungdomsskolen og UU et løbende og tæt samarbejde. 
 
Ungdomsskolens heltidsundervisning har en samlet kapacitet på 408 pladser, fordelt 
på 6 adresser. Området har 50,15 fuldtids lærerstillinger og et undervisningsbudget 
på 24.023.014 mio. kr.  
 
Dagkursus – et eksempel 
Med målet om at hjælpe de unge til at blive uddannelsesparate arbejder alle afdelin-
gerne med udvikling af de unges faglige, sociale og personlige kompetencer. Det gør 
man også på Dagkursus, som er et bogligt undervisningstilbud for ikke-uddannelses-
parate 15-19-årige, der ønsker at tage FP9 eller FP10. Undervisningstilbuddet er ret-
tet mod elever, der er motiverede for at deltage i et skoletilbud og ikke er udadreage-
rende. 
 
Afdelingen har plads til 48 elever. Eleverne er fordelt på 3 klasser med to faste lære-
re i hver. Herudover er der en vejleder, som varetager vejledningsfaglige opgaver og 
støtter den enkelte elev efter behov. Dagkursus flyttede i august 2016 fra lokaler på 
Kildevældsskolen til nyrenoverede lokaler på Hotel - og restaurantskolen. 
 
Nedenfor er oversigter over elevdata og udslusningstal for skoleåret 2015-2016. 
 
På mødet vil lærer Alexander Aamand fortælle om, hvordan Dagkursus arbejder med 
at gøre eleverne uddannelsesparate.  
 
Elevdata (38 elever)                                                                                                                     
Andel elever, der har en kontaktperson  33 % 
Andelen af elever, der har en diagnose*  8 % 
Andel elever, der har haft minimum 3 skoleskift i løbet af grundskolen  36 % 
Andel elever, der har haft perioder uden reel skolegang 

• gennemsnitligt antal måneder uden reel skolegang 
32 % 

11 mdr. 
Andel elever med et kendt forbrug af rusmidler 5 % 
Andel elever, hvor der er kendskab til begået kriminalitet  10 % 
 
* Enkelte elever kan tælle dobbelt ved multiple diagnoser 
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Udslusningstal (39 elever) Procent  
Erhvervsfaglig uddannelse 46 % 
Gymnasial uddannelse 5 % 
Anden ungdomsuddannelse* 5 % 
Samlet andel udsluset til ungdomsuddannelse   56 % 
10. klasse 5 % 
Forberedende uddannelse** 10 % 
Andet*** 28 % 
*    Kombineret ungdomsuddannelse, EGU, STU 
** Produktionsskole, VUC og andre forberedende forløb 
*** Videre vejledningsforløb hos UU, arbejde m.v. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2016.0-0. Møde 14.12.2016.  Dagsordenspunkt 2  
 
Tematisk punkt: Kompetenceudviklingsprojektet (Cirkelprojektet) set i et for-
sker- og et lærerperspektiv  
Oplæg v/ Ph.d. Ulla Højmark Jensen og lærer Mette Vesterdal 
 
Baggrund 
På bestyrelsesmødet i maj 2016 orienterede ungdomsskolen om planerne for et kom-
petenceudviklingsforløb i skoleåret 2015-2016 for alle lærere i heltidsundervisningen 
og i 10. klasse. Bestyrelsen bad om at få en midtvejsstatus på et kommende bestyrel-
sesmøde. Kompetenceudviklingsprojektet, som i daglig tale kaldes ”Cirkelprojektet”, 
har som mål at udvikle et fælles pædagogisk fundament på tværs af ungdomsskolens 
tilbud. Projektet skal udvikle og udforske varetagelsen af kerneopgaven og bidrage 
til, at ungdomsskolens lærere bliver endnu bedre til at motivere de unge til uddannel-
se og højne deres kompetencer.  
 
Indhold og metode  
Kompetenceudviklingsprojektet gennemføres ved hjælp af to typer af efteruddannel-
sescirkler: Forskningscirkler og kompetenceudviklingscirkler. Lærerne har selv 
valgt, hvilken type af cirkel, de ønsker at arbejde i. Formålet med begge former for 
cirkler er at skabe et fælles grundlag for ny viden og praksis inden for de temaer, som 
cirklerne arbejder med.  
 
Begge cirkeltyper mødes en gang om måneden med 8-12 lærere i hver cirkel. Delta-
gerne skal på forskellig vis afprøve metoder og redskaber i forhold til de problemstil-
linger, som de står med til daglig. Hver cirkel skal udvikle et produkt med henblik 
på, at den viden og erfaring, der er oparbejdet, kan deles med deres kolleger i de an-
dre cirkler. Et produkt kan fx være en rapport, et inspirationshæfte, en planche, en 
video eller lignende.  
 
Forskellen på de to cirkeltyper er, hvordan cirklerne arbejder hen mod produktet. 
Forskningscirklerne har en forsker som cirkelleder, der deltager i alle møderne og er 
med til at drive processen frem og sikre en faglig-teoretisk forankring, men det er 
lærerne samt deres oplevelser og erfaringer, der er omdrejningspunktet for cirkelar-
bejdet. Kompetenceudviklingscirklerne er ”selvstyrende grupper”, der skal arbejde 
med at identificere og afprøve best practice inden for forskellige faglige områ-
der/emner.   
 
Metoden i Cirkelprojektet tager afsæt i, at meningsfulde og vedvarende forandringer 
skal komme ’fra neden’. De skal bygge på kollegial sparring, refleksion og nytænk-
ning og udvikle sig over tid. Cirkelprojektet skal skabe mulighed for, at lærerne kan 
udforske egen og andres praksis, afprøve egne og andres ideer og sammen udvikle ny 
fælles praksis. 
 
Denne måde at betragte kompetenceudvikling på er i tråd med Børne- og Ungdoms-
forvaltningens tanker om kompetenceudvikling, og Fagligt Center har afsat særskilte 
midler til at gennemføre en evaluering af projektet. Evalueringen gennemføres af 
Professionshøjskolen Metropol i samarbejde med ungdomsskolen. 
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Cirkelprojektet løber fra august 2016 til juni 2017. Det indbefatter i alt 9 cirkelmøder 
pr. cirkel og bliver indledt og afsluttet med fælles seminarer for hel gruppen af lærere 
og ledere. 
 
På mødet vil projektleder Ulla Højmark Jensen og lærer Mette Vesterdal fortælle 
nærmere om indhold og metode – set fra henholdsvis et forsker og et lærerperspek-
tiv. 
 
Økonomi 
Ungdomsskolen afsætter 1, 4 mio. til projektet. Heraf er 1,1 mio. kr. til kompensati-
on for lærernes tid i projektet. BUF-akademi, som er Børne- og Ungdomsforvaltnin-
gens centrale enhed for kompetenceudvikling, finansierer 0,3 mio.kr. til projektledel-
se.  
 
Børne- og Ungdomsforvaltningen, Fagligt Center, har afsat op til 100.000 kr. til eva-
luering af projektet. 
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Direkte telefon 
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Beslutningsprotokol for møde i ungdomsskolens bestyrelse 

onsdag den 28. september 2016 kl. 15.00-17.00. 
 

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

lev, Jens Toft, Ditte Bergholdt Asmussen, Henrik Svend-

sen, Bo Kjærulf og Jørgen Sams (suppleant for Søren 

Brinch) 

 

Afbud:        Mouni Hadj Abderrahmane, Livia Heltberg Auken og 

Søren Brinch 

  

Øvrige:                Frank Størup, Tue Wethje, Kim Brynaa, Kasper Jannæs   

                            og Gunver Moll Biering 

 

Mødet blev afholdt i U-Turn/ Center for Unge og Misbrug, Studiestræde 

47, 1455 København K  

 

Dagsorden 
 

1. Tematisk punkt: Samarbejdet med Center for Unge og Rusmidler  

 

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet den 25. maj 2016 

 

3. Orientering om opstarten af nyt skoleår 

 

4. Personalejuridisk problematik ved rekruttering af undervisere til almen-

undervisningen 

 

5. Orientering om årsrapporter fra heltidsundervisningen og 10. klasse 

 

6. Ungdomsskolens deltagelse i projekt om turboforløb (Læringslokomoti-

vet) 

 

7. Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab  

 

8. Status for knallertundervisningen i ungdomsskolen og ændret lovgivning 

 

9. Ungdommens Folkemøde  

 

10. Eleverne har ordet 

 

11. Meddelelser og orientering  

 

12. Evt. 

BESLUTNINGS-

PROTOKOLUDKAST 

Dato: 19.03.2015 

 

J.nr.: 2015.0-0 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

Dato: 03.10.2016 

 

J. nr.: 2016.0-0 
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1. Tematisk punkt: Samarbejdet med Center for Unge og 

Rusmidler 

 

Ungdomsskolen indgår i Socialforvaltningens og Sundheds- og Omsorgs-

forvaltningen fælles indsats for psykisk sårbare unge og unge med misbrug. 

Center for Unge og Rusmidler står for indsatsen vedrørende misbrug, kal-

det Ro på Rusen. Det konkrete samarbejde om Ro på Rusen med ungdoms-

skolen varetages af rådgiver Lotte Larsen og temaleder Carina Gjaldbæk. 

 

Oplæg v./ Lotte Larsen, Carina Gjaldbæk og rusmiddel-nøgleperson fra 

ungdomsskolen, Anders Nissen.  

 

 Baggrund og indhold 
Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil med en 

koordineret indsats give sårbare elever, der er udfordret af et for højt for-

brug af rusmidler, primært hash, eller lider af psykiske problemer som lavt 

selvværd, ensomhed, angst og depression, støtte til at gennemføre deres 

uddannelse og komme ud af et eventuelt problematisk rusmiddelforbrug. 

 

Det er nyt, at Københavns Kommune laver denne type fremskudt indsats 

ude på uddannelsesinstitutionerne og at det omfatter både rusmid-

delproblematikker og psykisk sårbarhed. Disse elementer er tæt forbundet. 

Psykiske problemer er ofte årsag til rusmiddelforbruget, og derfor er det 

afgørende at have fokus på både misbruget og de sociale og psykiske ud-

fordringer, der ligger bag. 

 

Projektet løber fra 1.1.2015 til 31.12.2018 og omfatter pt. 3 produktions-

skoler, SOPU, CKP (Center for kompetence og brobygning) samt ung-

domsskolen. Indsatsen i ungdomsskolen startede op i september 2015 med 

primært fokus på to afdelinger.   

 

Konkret varetages indsatsen gennem to projekter: Det ene er Ung i foran-

dring, som har fokus på trivsel og bl.a. indebærer psykologhjælp til elever 

og rådgivning af ansatte. Denne del bliver forestået af Sundheds- og Om-

sorgsforvaltningen. Det andet er Ro på Rusen, som yder støtte til unge med 

misbrugsbrugsproblemer og rådgivning af skoler.  

 

De to indsatser hænger sammen, bl.a. ved det, at den fremskudte rådgiv-

ning på skolerne kan henvise til hinanden. Begge indsatser kan formidle 

kontakt til en socialrådgiver samt bygge bro til andre relevante tilbud. 

 

Om Ro på Rusen 

Målet med Ro på Rusen er at motivere og støtte unge med rusmid-

delproblemer til at stoppe eller reducere deres forbrug, så deres trivsel øges, 

og de i højere grad fastholdes i uddannelse. At unge kommer videre i livet 

med øget bevidsthed om egne ressourcer og handlemuligheder, samt har 

fået gode erfaringer med at søge hjælp.  

 

Målgruppen er elever, der er på vej ud i eller allerede har et problemgiven-

de forbrug af rusmidler (alkohol, hash eller andre stoffer). De unges 
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rusmiddelforbrug kan f.eks. have negativ indflydelse på trivsel, sociale re-

lationer, studieaktivitet og fastholdelse på uddannelsen. 

 

Indsatsen indbefatter både elev- og skolerettede indsatser. 

 

Elevrettede indsatser indbefatter: 

 Tilbud om anonymt samtaleforløb på 1-10 samtaler hos en rusmiddel-

rådgiver, der sidder på eller er tilknyttet skolen. Samtaler kan bookes 

gennem vejlederne eller psykologen fra Ung i Forandring eller ved di-

rekte henvendelse fra eleven selv 

 Understøttelse af arbejdet med tidlig opsporing ude på skolen 

 Undervisning/dialog-arrangementer med elever om trivsel og rusmidler 

 Mulighed for at lave oplæg for forældre 

 Mulighed for gruppeforløb for unge med problematisk rusmiddel-

forbrug. 

 Sparring/hjælp fra socialrådgiver (bolig, økonomi, støtte til tandlæge 

mm), efter aftale.  

 

Skolerettede indsatser: 

 Hjælp til at udarbejde trivsels- og rusmiddelpolitikker og beredskabs-

planer  

 Temamøder/temadage for lærere, vejledere m.fl. 

 Mulighed for at lave oplæg for forældre 

 Undervisning af nøglepersoner (vejledere m.fl.) i tidlig opsporing af 

unge med bekymrende rusmiddelforbrug (løbende kurser på tværs af 

uddannelsesinstitutioner) 

 Sparring til vejledere, ledelsen og nøglepersoner 

 Sparring/hjælp fra socialrådgiver (bolig, økonomi, støtte til tandlæge 

mm), efter aftale.  

 

Oplægget på mødet indeholdt bl.a. en nærmere beskrivelse af Ro på Rusen, 

af organiseringen af indsatsen i ungdomsskolen og en foreløbig status på 

arbejdet med de unge i ungdomsskolen. 

 

 

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet den 25. 

maj 2016 
 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender beslutningsprotokollen fra mødet den 25. 

maj 2016. 
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3. Orientering om opstarten af nyt skoleår 
 

I august slog ungdomsskolen dørene op til et nyt skoleår. I denne indstilling 

orienterer ungdomsskolen kort om elevtal, flytninger og andre forhold af 

relevans. 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

Bestyrelsen opfordrede til, at ungdomsskolen på mødet i december 2016 

fremlægger tal, der belyser kapacitetsudnyttelse i heltidsundervisningen og 

i 10. klasse samt tal, der belyser udviklingen i elevtal i almenundervisnin-

gen.  

 

 

PROBLEMSTILLING 

Ungdomsskolen orienterer kort om elevtal, flytninger og andre forhold af 

relevans. Områdelederne vil på mødet uddybe oplysningerne. 

 

 

LØSNING 

 

Almenområdet 

 Ungdomsskolen åbnede d.16. august for tilmeldingerne til de cirka 500 

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

tilmelding var der 3800 holdtilmeldinger. Det tilsvarende tal i 2015 var 

4.255.  

 

 Området har i år en øget indsats i forholdet til samarbejdet med folke-

skolerne i København. Det indebærer bl.a. at der som noget nyt er ud-

budt 45 2-dages workshops.  Derudover har ungdomsskolen frem til 

december placeret 8 åben skole-koordinatorer på skoler og i bydele, 

hvor ungdomsskolen ikke pt. har samarbejder om åben skole. 

 

 Der er aktuelt indgået aftaler om samarbejder med folkeskoler om føl-

gende: 
o 42 valgfag 

o 7 læringsunderstøttende hold (understøttende undervisning) 

o 5 hold lektiehjælp  

o 3 sproghold 
o 33 2-dages workshops 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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 Fra 1. august er administrationen af almenområdet samlet i et fælles 

kontor i Fredericiagade i tilknytning til sekretariatet. Det sker som en 

udmøntning af den effektivisering, som ungdomsskolen blev pålagt i 

forbindelse med budget 2016, hvor ungdomsskolen skulle effektivisere 

administrationen med 400.000 kr. svarende til 1 årsværk.  

 

10. klasse 

 10. klasserne er pr. 1. august fordelt på 3 afdelinger:  

 

o Amager 10 – placeret på henholdsvis Peder Lykke Skolen og i Kul-

turhuset i Jemtelandsgade 

 

o Ø10 – placeret på Kildevældskolen 

 

o 10. Vest – placeret på Vesterbro Ny Skole. 

 

 Søgningen til 10. klasse i ungdomsskolen har udviklet sig positivt hen-

over sommeren. Således er der pr. 5. 9. indskrevet samlet set 368 mod 

et tidligere forventet elevtal på 344 elever. 

 

Eleverne fordeler sig på denne måde på de tre afdelinger: 

 

Afdeling Elevtal 5.9.2016 Kapacitet 

Amager 10. 126 150 

Ø10 128 120 

10. Vest  114 125 

I alt 368 395 

 

 

Heltidsundervisning  

 Dagkursus er pr. 1. august flyttet til nyrenoverede nye lokaler på Hotel- 

og Restaurantskolen i Valby.  

 

 Nye Veje er flyttet midlertidigt på grund af metrobyggeri. Fra 1. august 

og 6 måneder frem har afdelingen til huse i tilbygningen på den tidlige-

re Bispebjerg Skole – samme sted som Ungdomsskolens 8+9. klasse.  

 

 Den prøveforberedende enkeltfagsundervisning i dansk, engelsk og 

matematik organiseres nu som et uddannelsesforberedende tilbud og 

ikke som tidligere som en del af holdudbuddet under almenundervis-

ningen. Optag sker via Ungdommens Uddannelsesvejledning og fagene 

indgår som en del af de unges uddannelsesplan.  

 

 I afdelingerne med heltidsundervisning er der pt. indskrevet 228 elever. 

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

ind løbende og en del kommer efter de har påbegyndt og afbrudt andre 

uddannelsesforløb. 
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Afdeling Elevtal 5.9.2016 Kapacitet 

Byhøjskolen 64 80 

Dagkursus 35 48 

Nye Veje 23 48 

Ungdomsskolen i Hindegade 108 op til 140 

Ungdomsskolens 8+9.kl. 45          op til  78 

10. Puls 6  16 

I alt 228 410 

 

 

Tabellerne nedenfor viser data for elever i heltidsundervisningen i 2015-16 

og 2016-17. Data baserer sig på vejledernes indmeldelsessamtaler med ele-

ver, forældre, kontaktperson mv. og de oplysninger de selv har givet.  Der 

er ikke indhentet data fra eksterne parter.  

 

 

Elevdata fra Byhøjskolen, Dagkursus, 10. Puls, 8+9. 
klassen, Nye Veje 
(180 elever) 

2015-
16 

2016-
17 

Andel elever, der har en kontaktperson  26 % 22 % 

Andel elever, der er udeboende i institutionel sam-
menhæng 

7 % 4 % 

Andelen af elever, der har en diagnose 27 % 31 % 

Andelen af elever, der er ordblinde 3 % 5 % 

Andelen af elever, der har indlæringsmæssige vanske-
ligheder 

- 19,4 % 

Andel elever, der har modtaget specialundervisning - 42 % 

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

31 % 25 % 

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

50 % 
8 mdr. 

40 % 
9 mdr. 

Andel elever med et kendt forbrug af rusmidler 12 % 10 % 

Andel elever, hvor der er kendskab til begået kriminali-
tet 

16 % 13 % 

Andel elever uden FP9 eller FP10 i dansk 59 % 51 % 

Andel elever uden FP9 eller FP10 i matematik 60 % 52 % 
 

 

Elevdata fra Ungdomsskolen i Hindegade (77 elever)                                                         2015-16 2016-
17 

Andel elever, der har en kontaktperson  17 % 13 % 

Andel elever der er udeboende i institutionel sam-
menhæng 

3 % 0 % 

Elevernes ankomst til Danmark 

 Familie sammenføring 

 Som Flygtning 

 Som EU/EUS borger 

 Andet 

 
59,1 % 
11,8 % 
17,2 % 
11,8 % 

 
64 % 

13,3 % 
16 % 

6,7 % 
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Andelen af elever, der ikke tidligere har modtaget un-
dervisning i DK 

36 % 33 % 

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

13 % 10 % 

Andel elever der ikke kan læse og skrive det latinske 
alfabet 

1 % 4 % 

  

 

 

4. Personalejuridisk problematik ved rekruttering af un-

dervisere til almenundervisningen 
 

Økonomiforvaltningen har over for forvaltningerne indskærpet procedurer 

og regler for opslag og ansættelser i kommunen. Reglerne er i praksis van-

skeligt håndterbare ved ansættelse af lærere i almenundervisningen. 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

Personalejura og Forhandling i Kommunens Koncernservice har i et notat 

fra den 7. september 2016 sammenholdt ungdomsskolens rekrutterings-

praksis for lærere i almenundervisningen med Økonomiforvaltningens cir-

kulære nr. 5/2016. Notatets samlede vurdering er, at ungdomsskolens re-

krutteringspraksis indebærer brud på forvaltningsretlige regler samt over-

enskomstbrud. 

 

Det medgives i notatet, at ansættelse af lærere i ungdomsskolens almenun-

dervisning har et betragteligt volumen og indebærer en væsentlig admini-

strativ byrde. Den administrative byrde undtager ikke ungdomsskolen fra at 

overholde gældende regler, hvorfor ungdomsskolen arbejder på at finde 

løsningsmuligheder i samarbejde med Fagligt Center. 

 

 

LØSNING 

 

Nuværende praksis og regler 

Ungdomsskolen ansætter lidt over 300 lærere om året i almenundervisnin-

gen i tidsbegrænsede stillinger. Lærerne underviser gennemsnitligt lidt over 

2 hold, typisk mellem 2 og 12 timer om ugen i perioden september til 

marts, for prøveforberedende aktiviteter dog frem til juni. Rekrutteringen 

sker på baggrund af et stillingsopslag af generel karakter på ungdomssko-

Ungdomsskolen indstiller,  

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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lens hjemmeside og via Media og Rekruttering i foråret samt gennem uop-

fordrede ansøgninger, som modtages løbende efter den store ansøgnings-

runde i foråret. Over halvdelen af ansøgerne er gengangere fra forrige sæ-

soner. I opslaget henvises til et link, hvor ansøgere indtaster relevante op-

lysninger om faglige kompetencer, idéer til nye fag, og erfaring med mål-

gruppen m.v. I opslaget gør ungdomsskolen ansøgerne opmærksom på, at 

de vil blive kontaktet, hvis deres profil er relevant.  

 

På baggrund af det planlagte holdudbud afholdes samtaler mellem relevan-

te ansøgere og en leder i almenundervisningen, og herefter får relevante 

ansøgere besked om betinget ansættelse. Det indebærer, at de vil blive an-

sat, hvis der er et tilstrækkeligt antal elevtilmeldinger til det hold, de er 

tiltænkt at skulle varetage. Ungdomsskolen anmoder de relevante ansøgere 

om at udarbejde en holdbeskrivelse for det hold, som de forventeligt skal 

varetage, og de ansættes såfremt holdet bliver etableret. 

 

Økonomiforvaltningen har over for forvaltningerne med cirkulære nr. 

5/2016 indskærpet, at forvandlingerne skal overholde de procedurer og 

regler ved ansættelser, som er besluttet af Borgerrepræsentationen og for-

valtningens Hoved-MEDudvalg. Cirkulæret præciserer 

 

 at medarbejderne skal medvirke i ansættelsesprocessen, og at der skal 

være ligelig kønsfordeling i ansættelsesudvalget. 

 

 at ansættelser, der overstiger 5 måneder skal slås op offentligt 

 

 at stillingsindhold skal offentliggøres på relevante elektroniske platfor-

me med præcis beskrivelse af stillingsindhold, løn- og arbejdsforhold 

m.v. 

 

 at bedømmelsesudvalget skal indhente referencer forud for indstilling af 

kandidater til stillingen 

 

 at ansøgere, der ikke kommer i betragtning, har krav på et svar på deres 

ansøgning ledsaget af en begrundelse 

 

Herudover betoner cirkulæret, at den ansættende myndighed skal indhente 

børne- og straffeattest, overholde regler om tavshedspligt og ligestilling 

samt tage hensyn til mangfoldighed m.v. 

 

Ungdomsskolens kommentarer til de enkelte kritikpunkter 

Ungdomsskolen er naturligvis opsat på at overholde gældende regler og 

procedurer. På baggrund af Personalejura og Forhandlings samlede vurde-

ring af ungdomsskolens ansættelsespraksis for lærere i almenundervisnin-

gen er ungdomsskolens ledelse i samarbejde med Fagligt Center i gang 

med at finde løsninger med henblik på at overholde regler og procedurer.  

 

En fuldkommen efterlevelse af de anførte regler vil imidlertid medføre en 

væsentlig øget administrativ og ressourcemæssig byrde for ungdomsskolen, 

ligesom ungdomsskolen ikke er enig i alle de rejste kritikpunkter. De enkel-

te punkter gennemgås nedenfor: 
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 at medarbejderne skal medvirke i ansættelsesprocessen, og at der skal 

være ligelig kønsfordeling i ansættelsesudvalget. 

 

Lærerne i almenundervisningen er tidsbegrænset ansat fra medio september 

til medio marts i den ordinære almenundervisning og fra august til medio 

maj i forløb under Åben Skole. Det betyder, at ingen i den pågældende per-

sonalegruppe er ansat i perioden fra juni til august, hvor lærere til den nye 

sæson ansættes. Det er følgelig ikke muligt at involvere ansatte i ansættel-

sesprocessen.  

 

 at ansættelser, der overstiger 5 måneder skal slås op offentligt  

 

Ungdomsskolen slår lærerstillinger i almenundervisningen op offentligt ved 

hjælp af et opslag af generel karakter i maj måned. Det gælder både ansæt-

telserne på 7 måneder til den ordinære almenundervisning og ansættelserne 

på 9 måneder til forløb under Åben Skole. 

 

Nogle ansættelser sker ikke på baggrund af ovennævnte opslag, men i for-

bindelse med opsigelser midt i sæsonen. Almenområdet har traditionelt 

mange ansatte som har en anden primær beskæftigelse og det sker derfor 

relativt ofte, at undervisere springer fra midt i et forløb. I disse tilfælde sik-

rer ungdomsskolen kontinuitet på holdet ved hurtig at kunne nyansætte 

personer, som har indsendt ansøgninger ved ansættelsesrunden i foråret 

eller gennem uopfordret ansøgning. Rekruttering af lærere via opslag vil i 

dette tilfælde betyde en væsentlig serviceforringelse for eleverne. 

 

 at stillingsindhold skal offentliggøres på relevante elektroniske plat-

forme med præcis beskrivelse af stillingsindhold, løn- og arbejdsfor-

hold m.v. 

 

Ungdomsskolen slår stillingerne i almenundervisningen op ved hjælp af et 

opslag af generel karakter på relevante platforme. På tidspunktet for opsla-

get er almenområdet i fuld gang med at planlægge indholdet i det samlede 

holdudbud og det er derfor ikke muligt at beskrive det præcise stillingsind-

hold for hvert hold. Løsningen har været at udsende et generelt opslag for-

ud for sommeren med henblik på at sikre et kvalificeret ansøgerfelt. Hvis 

ungdomsskolen skal udarbejde opslag for hvert enkelt hold vil det medføre 

et betydeligt ressourcetræk på organisationen. Alene udgiften på 600 kr. pr. 

stillingsopslag vil medføre en ekstraudgift på 300.000 kr. pr. sæson ved 

gennemsnitligt 500 opslåede hold. Herudover kommer timeforbruget for-

bundet med at udforme 500 stillingsopslag. 

 

At løn- og arbejdsforhold ikke hidtil er fremgået af opslaget er en fejl, der 

vil blive rettet op på. 

 

 at bedømmelsesudvalget skal indhente referencer forud for indstilling 

af kandidater til stillingen 
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Dette sker i dag hvor det er muligt, men ikke systematisk, da dette igen 

betyder et betydeligt ressourcetræk for organisationen at skulle indhente 

referencer for op til 300 personer. 

 

 at ansøgere, der ikke kommer i betragtning, har krav på et svar på de-

res ansøgning ledsaget af en begrundelse 

 

Af det generelle opslag fremgår, at ansøgere vil blive kontaktet, hvis deres 

profil er relevant. Tilbagemeldinger til hver enkelt vil medføre øget træk på 

ledelsesressourcer samt administration. Ungdomsskolen vil sammen med 

Fagligt Center tage stilling til, hvordan ungdomsskolen kan komme kritik-

ken i møde på dette punkt. 

 

Opsummering 

Ungdomsskolens nuværende praksis er etableret for at sikre den mest kvali-

ficerede lærerstab og det bedst mulige tilbud for eleverne og samtidig und-

gå et uforholdsmæssigt stort ressourcetræk i forbindelse med rekruttering 

og ansættelser på dette område som jo er særligt, fordi det indebærer 300 

nyansættelser pr. år.  

 

Dette undtager som anført ikke ungdomsskolen fra at efterleve gældende 

regler. Derfor er ungdomsskolen i dialog med Fagligt Center om at finde 

nogle løsningsmuligheder, herunder afsøgning af muligheder for dispensa-

tion i forhold til dele af bestemmelserne. Eksempelvis en dispensation fra 

reglen om at ansættelser, der overstiger 5 måneder skal slås op offentligt, så 

ungdomsskolen i stedet bliver forpligtet til at opslå stillinger på over 7 må-

neders ansættelse, som er det antal måneder, lærerne typisk i den ordinære 

almenundervisning er ansat. Med en dispensation fra 5 måneders kravet vil 

flere af de ovenfor nævnte udfordringer bortfalde. 

 

 

VIDERE PROCES 

Ungdomsskolen vil præsentere bestyrelsen for løsningsmuligheder på 

førstkommende møde. 

 

 

5. Orientering om årsrapporter for heltidsundervisningen 

og 10. klasse 
 

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

kelte afdelinger i heltidsundervisningen og 10. klasse 

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen.  

 

Bestyrelsen opfordrede ungdomsskolen til at skærpe fokus på en proaktiv 

strategi for at modvirke mobning. 

 

Jørgen Sams har indsendt følgende protokolbemærkning til beslutningen: 

”Årsrapporten for heltidsundervisning er meget grundig og detaljeret i sin 

statistiske redegørelse for elevdata. Fokus på fx kontaktperson, diagnoser, 

ingen skolegang og rusmidler vidner om en helhedsorienteret tilgang og 

syn på heltidsundervisningens forskellige målgrupper og er således også 

implicit udtryk for den meget forskelligartede pædagogiske tilgang lærer-

ne/ledelsen skal mestre. 

 

Vedrørende mobning er det bemærkelsesværdigt, at så få elever har følt sig 

udsat for mobning i heltidsundervisning. Én elev er selvfølgelig én for 

mange, men kurven går bestemt in den rigtige retning, idet hovedparten af 

eleverne er blevet udsat for mobning i tidligere skoleforløb. Dette gør dem 

særligt sårbare.” 

 

 

PROBLEMSTILLING 

Med det mål at skabe den størst mulige viden om resultater og effekter af 

ungdomsskolens indsats, udarbejder ungdomsskolen nu årsrapporter for de 

enkelte afdelinger i heltidsundervisningen og 10. klasse. Årsrapporterne 

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

uddannelsesparathedsvurdering og udslusning til videre udannelse, dels 

informationer fra det udviklede effektmålingssystem, som bruges i heltids-

undervisningen. 

 

Ungdomsskolen udarbejder rapporterne i slutningen af skoleåret, så data 

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

 

 

LØSNING 

Årsrapporterne er kortfattede rapporter med elev- og resultatdata for det 

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

eksterne kilder og udgør et faktabaseret grundlag for ungdomsskolens fort-

satte arbejde med at udvikle tilbuddene. Årsrapporterne skal udgøre et kon-

kret og vidensbaseret grundlag for afdelingernes fortsatte arbejde med pæ-

dagogisk udvikling af tilbuddene og øget mulighed for tilpasning til beho-

vene i målgruppen fremadrettet. Ligeledes kan de give eksterne parter ind-

blik i elevtrivsel og resultater i ungdomsskolens afdelinger på 10. klasse- 

og heltidsområdet. 

 

Et af de primære mål med rapporterne er at skabe overblik. Ungdomsskolen 

indsamler og modtager løbende data indenfor en række områder og mæng-

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

arbejdet med informationerne på samlet og systematisk vis. Derfor er antal-

let af informationer i ungdomsskolens årsrapporter af et begrænset omfang. 
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De indeholder de vigtigste datakilder, som samlet giver viden om elev-

gruppen, deres trivsel og resultater. Ungdomsskolen udarbejder rapporterne 

i slutningen af skoleåret, så data kan anvendes i forbindelse med planlæg-

ning og opstart af det nye skoleår. Herudover udarbejdes to kortere status-

rapporter i forbindelse med opstart og midt på året. 

 

Indhold 

 

Årsrapporter for alle afdelinger indeholder følgende data: 

 Fremmødeprocent: Samlet gennemsnitlig fremmødeprocent 

 

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

ningens elevtrivselsmåling, der gennemføres i april måned. De udvalgte 

spørgsmål er de samme som indgår i kvalitetsrapporterne. 

 

 Prøvedeltagelse: Andelen af elever der deltager i de enkelte afgangs-

prøver 

 

 Prøvekarakterer: Gennemsnit samt andelen af elever med karakteren 02 

eller derover. 

 

I rapporterne fra heltidsområdet indgår desuden: 

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

samtaler 

 

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

vernes sociale og personlige kompetencer 

 

 Uddannelsesparathedsvurdering: Andel der er vurderet uddannelsespa-

rat til hhv. erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser 

 

 Udslusningstal: Data på hvad eleverne er udsluset til 

 

Data vedrørende uddannelsesparathedsvurdering og udslusning for eleverne 

i 10. klasse ikke indgår i rapporterne fra 10. klasse, fordi det i år ikke har 

været muligt at få oplysningerne fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. 

Ungdomsskolen regner med at kunne inkludere disse data fremover. 10. 

klasse indgår ikke i effektmålingssystemet og indsamler ikke elevdata ved 

indmeldelse, hvorfor der ikke indgår tal på disse områder i deres årsrappor-

ter. 

 

Herudover er der enkelte variationer afdelingerne i mellem. Eksempelvis er 

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

prøveafholdende.  

 

Brug af årsrapporter 

Årsrapporterne skal indgå som informationskilde i udviklingsarbejde, der 

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

og ledere allerede har opnået igennem året. Årsrapporterne skal anvendes 

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

tilbuddene. Ligeledes skal de anvendes i den fortsatte dialog med ung-
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domsskolens ledelse om målgrupper, resultater og udviklingsmuligheder. 

Ungdomsskolen vil også anvende rapporterne til information om der er 

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

kan arbejde med tværgående. Arbejdet med årsrapporterne supplerer det 

opfølgningsarbejde, der allerede gøres i forlængelse af modtagelsen af triv-

selsrapporter, kvalitetsrapporter og lign. 

 

 

VIDERE PROCES 

Bestyrelsen vil fremover modtage årsrapporterne til orientering på mødet i 

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

Børne- og Ungdomsforvaltningens kvalitetsrapport for heltidsundervisnin-

gen og 10. klasse i ungdomsskolen. 

 

6.  Ungdomsskolens deltagelse i projekt om turboforløb (Læ-

ringslokomotivet)  

Ungdomsskolen orienterer om ansøgning om deltagelse i projekt Lærings-

lokomotivet, som drejer sig om udvikling af intensive læringsforløb i ung-

domsskoleregi for ikke-uddannelsesparate unge i grundskolen.  

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

Københavns Kommune er udfordret, når det gælder opfyldelsen af målsæt-

ningen om at 95 % gennemfører en ungdomsuddannelse. Pt. ligger tallet 89 

%, hvilket placerer København blandt de 10 svagest præsterende kommu-

ner i landet.  

 

De seneste resultater af den foreløbige vurdering af unge københavneres 

uddannelsesparathed i 8. klasse viser, at 35 % af de unge er vurderet fore-

løbigt ikke-uddannelsesparate. Det betyder, at de vurderes til efter 9. klasse 

ikke at have tilstrækkelige faglige, sociale og/eller personlige forudsætnin-

ger til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Den foreløbige ikke-

uddannelsesparathedsvurdering betyder ikke, at den unge aldrig bliver pa-

rate til at gå i gang med en ungdomsuddannelse, men at der ofte skal ske en 

øget indsats for, at den unge får mulighed for at udvikle sig fagligt, person-

ligt og/eller socialt og blive parat til en ungdomsuddannelse. 

 

LØSNING 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender, at ungdomsskolen indgår i projekt Lærings-

lokomotivet. 
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Ungdomsskolen skal bidrage til opfyldelsen af 95 % - målsætningen, gen-

nem varetagelse af 10. klasse og heltidsundervisning og gennem samarbej-

det med folkeskoler og Børne- og Ungdomsforvaltningen.  Derfor har ung-

domsskolen ansøgt om at blive en del af projekt Læringslokomotivet, der 

netop har ikke-uddannelsesparate elever i grundskolen i fokus. Projektet 

varetages af Ungdomsskoleforeningen med støtte fra Egmont Fonden.  Pro-

jektet har til formål at gøre op mod 600 unge uddannelsesparate gennem 

intensive læringsforløb i ungdomsskoleregi og skal efter planen udrulles i 

mere end tyve kommuner over de næste tre år. 

 

Projektets primære formål er at styrke de faglige, sociale og personlige 

kompetencer hos elever i 7.-8. klasse, sådan at de bliver erklæret uddannel-

sesparate og minimum opnår karakteren 2 i deres 9. klasses eksamen i 

dansk og matematik via deltagelse i et intensivt læringsforløb og et efter-

forløb. Disse intensive læringsforløb gennemføres af de deltagende ung-

domsskoler.  

 

Det sekundære formål med Læringslokomotivet er at udvikle en organise-

ringsmodel for spredning og skalering af intensive læringsforløb, som sik-

rer høj kvalitet i den intensive læring, et frugtbart samarbejde med folke-

skolen og økonomisk bæredygtighed. Denne udvikling varetages af Ung-

domsskoleforeningen.  

 

Projektet sigter mod, at de deltagende elever fra 7.-8. klasse opnår et mar-

kant faglig løft samt udvikler evner til at tage ansvar for egen læring på kort 

og lang sigt. Gennem et intensivt læringsforløb på 3 eller 4 uger, bliver 

eleverne undervist i dansk og matematik, men ligeså vigtigt, opnår de en 

positiv udvikling i deres personlige og sociale kompetencer. Altså får fag-

ligt svage og skoletrætte elever i udskolingsalderen en chance for at ind-

hente deres efterslæb i skolen, samt øge deres motivation for skolegang 

fremadrettet. Til forløbet kobles elevens folkeskoleklasse, gennem en mak-

kerordning, som sikrer at klassen bliver bekendt med den udvikling som 

eleven gennemgår på forløbet. Denne ordning er del af et større efterforløb, 

der i sin helhed skal sikre at den positive udvikling fastholdes.  

 

På kort sigt skal det intensive læringsforløb kickstarte en udviklingsproces 

hos den enkelte elev, mens efterforløbet skal sikre, at eleverne fortsætter 

deres udvikling mod uddannelsesparathed, når de er kommet tilbage i deres 

egen klasse. Den fortsatte udvikling skal på lang sigt resultere i, at alle ele-

ver, der har deltaget i forløbet, opnår karakteren 2 eller højere i dansk og 

matematik ved deres 9. klasses prøve, så de har mulighed for at blive opta-

get på en ungdomsuddannelse.  

 

Forpligtende aftale med forvaltningen om samarbejde og medfinansie-

ring  

Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning har stort fokus på 

at styrke udskolingen og har netop lanceret et ungdomsprogram om udsko-

lingsindsatsen i folkeskolen. Et af sporene har titlen ’Korte intensive læ-

ringsforløb’, der drejer sig om erfaringsudvikling samt lokal forankret ka-

pacitetsopbygning.  Børne- og Ungdomsforvaltningen har givet tilsagn om, 

at ungdomsskolens deltagelse i læringslokomotivet vil indgå som en direkte 
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del i dette udviklingsarbejde og kan medfinansieres igennem de midler, der 

er afsat til dette arbejde. Koblingen mellem de to projekter vil betyde en 

styrkelse af det allerede eksisterende samarbejde mellem Børne- og Ung-

domsforvaltningen, folkeskolerne og ungdomsskolen.  

 

Deltagelse i projekt Læringslokomotivet skal ses som et supplement til Kø-

benhavnerakademiet, som er organiseret under Børne- og Ungdomsforvalt-

ningen. Københavnerakademiet er et intensivt læringsforløb for drenge på 

8. klassetrin med fokus på såvel faglig som personlig og social udvikling. 

Ungdomsskolen vil i Læringslokomotivet også åbne op for og, måske i 

særlig grad, sætte fokus på de piger, som også er en del af målgruppen. En 

yderligere forskel er, at ungdomsskolen i Læringslokomotivet vil afvikle de 

intensive kurser som dagskoleforløb, modsat Københavnerakademiet som 

er udformet som camps. Endelig har forvaltningen såvel som ungdomssko-

len i særlig grad interesse i at udvikle og afprøve det efterforløb, der skitse-

res i projektet.  

 

I projekt Læringslokomotivet afprøves fire forskellige modeller, som har 

det samme pædagogiske og faglige indhold, men adskiller sig på to områ-

der: Dels er der tale om enten 3-ugers eller 4-ugers forløb. Dels er der mu-

lighed for at gennemføre forløbene med eller uden overnatning. Ungdoms-

skolen har valgt at søge deltagelse med afprøvning af enten 3- eller 4-ugers 

turboforløb uden overnatning. Projektet løber over tre år. Ved tilsagn om 

projektdeltagelse forpligter ungdomsskolen sig til at gennemføre to turbo-

forløb, et i september 2017 og et i september 2018. Begge gange med et 

hold på 20 elever.    

 

 

ØKONOMI 

Den endelige pris for de enkelte forløb foreligger efter projektets udvik-

lingsfase, der løber indtil foråret 2017. De deltagne ungdomsskoler og 

kommuner skal samlet set medfinansiere 55 % af udgifterne til de intensive 

læringsforløb, som er på 262.500 kr. for et 3-ugers forløb og 350.000 kr. 

for et 4-ugersforløb. Fagligt Center har givet tilsagn om medfinansiering.  

 

 

VIDERE PROCES 

I tilfælde af et positivt tilsagn går ungdomsskolen i gang med udmøntnin-

gen af projektet. 

 

 

7. Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab 

I denne indstilling redegør ungdomsskolen for udviklingen i budget og 

regnskab 2016.  

 

INDSTILLING 

 

 

 
Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om udviklingen i ungdomsskolens 

budget og regnskab 2016 til efterretning. 
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BESLUTNING 

 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

Bestyrelsen tiltrådte på mødet den 16. marts 2016 forslag til fordeling af 

ungdomsskolens samlede budgetramme på 88.120.631 kr., inklusive over-

førte midler fra 2015 på 2.771.810 kr. Følgende faktorer har haft særlig 

indflydelse på udviklingen i ungdomsskolens budget:  

 ungdomsskolens budgetramme er tilført midler til henholdsvis finansie-

ring af ungdomsskolens 8+9.klasse og medfinansiering af ungdomssko-

lens Cirkelprojekt (fælles uddannelsesaktivitet for samtlige lærer i ung-

domsskolen) på i alt 1,4 mio.kr.  

 

 ungdomsskolens budgetramme er blevet reguleret med 5/12 af et års-

værk, ved at dele af IT-support er overtaget af Pædagogisk IT i BUF på 

i alt 175.000 kr. 

 

 Forskellige justeringer på rammen på i alt 481.033 kr. 

 

 den aktuelle budgetramme 90.176.664 kr. 

 

LØSNING 

Udvikling i regnskab 2016 

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 Administrativt Ressource-

center, som modtager kvartalsvise regnskabsprognoser fra ungdomsskolen.  

 

Pr. 5. september 2016 er der et samlet forbrug i almenundervisningen på ca. 

74 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 har et samlet forbrug af budgetterne på ca. 64 pct., 

hvilket svarer til niveauet fra 2015. Det samlede forbrug på 10. klasse er på 

ca. 77 pct., hvilket hænger sammen med forventningen til årsforbruget.  

 

Følgende elementer vil få indflydelse på udviklingen i regnskabet for 2016: 

 

 ungdomsskolens budget til 10. klasseundervisning reguleres på bag-

grund af det faktiske elevtal, der opgøres den 5. september 2016. Regu-

leringen har virkning fra 1. august 2016 – herunder tildeling af midler 

på ”sociale og etniske kriterier” 
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 huslejeudgifterne i ungdomsskolen budgetreguleres af forvaltningen, så 

det modsvarer en eventuel mer- eller mindreudgift 

 

 forventet tilførsel af taxameter-tilskud for Kombineret Ungdomsuddan-

nelse (KUU). 

 

 elevtilslutningen til almenundervisningens tilbud i efteråret 2016 

 

Elevsøgning til 10. klasse i skoleåret 2016/2017: 

Bestyrelsen blev på mødet den 25. maj 2016 oplyst om et fald i elevsøgnin-

gen til de kommunale 10. klasser på mellem 80 – 100 elever, hvor ung-

domsskolen havde en forventning om et elevtal på 344 elever. 

 

Pr. 5. september 2016 viste en positiv udvikling i elevtallet, idet 368 elever 

er tilmeldt de kommunale 10. klasser i ungdomsskolen. Tilmeldinger til 10. 

klasse på erhvervsskoler er 398.Denne stigning har medført, at ungdoms-

skolen har trukket en af de varslede afskedigelser på 10. klasseområdet 

tilbage.  

 

Hvad angår de øvrige varslede afskedigelser har det været muligt at gen-

placere 3 lærere fra 10. klasse andre steder i BUF. Dette betyder, at det kun 

er 1 ud af 5 ansatte, hvor opsigelsen på grund af det vigende elevtal, måtte 

opretholdelse. 

 

Finansiering af ungdomsskolens 8+9. klasse (Second Chance) i efteråret 

2016: 

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på møde 27. april 2016 en midlertidig 

finansiering af ungdomsskolens 8+9. klasse for efteråret 2016. Derved er 

tilbuddet fuldt finansieret i 2016. Herudover har Børne- og Ungdomsudval-

get besluttet, at den varige finansiering af ungdomsskolens 8+9. klasse skal 

findes indenfor udvalgets økonomiske ramme. 

 

Pædagogisk IT (PIT) overtager support på ungdomsskolen: 

Efter aftale mellem PIT og ungdomsskolen overtager PIT support af ung-

domsskolens pædagogiske IT – på lige fod med folkeskolerne. Aftalen in-

debærer, at ungdomsskolen har afgivet 1 årsværk til PIT for at løfte opga-

ven. 

 

Andre justeringer på ungdomsskolens bevillingsramme: 

Ungdomsskolens bevillingsramme har fået tilført yderligere midler, hvor 

hovedparten har været fra BUF Akademi, som er Børne- og Ungdomsfor-

valtningens kompetenceudviklingsenhed. BUF Akademi har bidraget med 

300.000 kr. til gennemførsel af Cirkelprojektet, som er ungdomsskolens 

udviklingsforløb for samtlige lærere i heltidsundervisningen og 10. klasse. 

Projektet bliver gennemført i skoleåret 2016/2017.  

 

 

8. Status for knallertundervisningen i ungdomsskolen og 

ændret lovgivning 
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Folketinget har besluttet at nedsætte aldersgrænsen for kørekort til knallert 

fra 16 til 15 år. Ungdomsskolen orienterer om ændringen og gør status på 

udviklingen siden seneste lovændring i 2013. 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

PROBLEMSTILLING 

Folketinget vedtog 31. maj 2016 at nedsætte aldersgrænsen for kørekort til 

lille knallert fra 16 til 15 år. Ændringen træder i kraft 1. oktober 2016. Lo-

ven indeholder ingen ændringer i indhold og omfang af undervisningen, og 

ungdomsskolen forventer derfor ikke at lovændringen vil medføre større 

forandringer på området.  

 

Den forrige ændring af knallertlovgivningen trådte i kraft den 19. januar 

2013. Denne lovændring medførte ændringer i planlægning og koordine-

ring af undervisningen samt krav om, at alle unge skal have gennemført et 

lovpligtigt førstehjælpskursus for at få et knallertkørekort. I tiden op til og 

umiddelbart denne ændring var der et større fald i antallet af tilmeldte og 

gennemførte knallertkurser. De seneste tre år har tallet ligget stabilt på om-

kring, at 110 elever har gennemført forløbet pr. sæson. 

 

LØSNING 

Pr..1. oktober 2016 nedsættes aldersgrænsen for kørekort til lille knallert 

fra 16 til 15 år. Det betyder samtidig, at unge kan påbegynde undervisnin-

gen, når de er 14,5 år mod de nuværende 15,5 år. Loven indebærer ingen 

yderligere ændringer på området, og ligesom tidligere skal den unge have 

gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus for at kunne påbegynde 

knallertundervisningen. 

 

Målet med lovændringen er primært at øge mobiliteten for unge i områder 

med begrænsede transportmuligheder. Da ungdomsskolen er hjemmehø-

rende i et område med et meget udbygget offentlig transportsystem, forven-

ter ungdomsskolen ikke umiddelbart en øget søgning til knallertundervis-

ningen i forlængelse af lovændringen. Hvis der sker en ændring, vil den 

sandsynligvis alene bestå i, at de unge tager kørekortet i en yngre alder.  

 

Udviklingen siden seneste lovændring 

Den seneste lovændring indebar en række ændringer i indhold, organisering 

og økonomi på området. Det betød bl.a. at brugerbetalingen steg fra 100 

kroner til 420 kroner, der blev indført krav om gennemførsel af otte timers 

færdselsrelateret førstehjælpskursus og undervisningsforløbet blev ændret 

med udvidet timetal og indførsel en teoretisk og en praktisk prøve i forlø-

Ungdomsskolen indstiller,  

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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bet. Dette har haft indflydelse på antallet af unge, der tager knallertkøre-

kort.  

 

Oversigt over udviklingen på knallertområdet 2011-2016: 

 
Sæson Førstehjælp Knallertundervisning 

 Antal til-

meldinger 

Antal gennem-

førte 

Antal  

tilmeldinger 

Antal gennem-

førte 

2011/12 - - 636 401 

2012/13 
(Ny lovgivning 
pr. jan 2013) 

128 82 277* 
 

176** 
 

2013/14 186 119 140 

 

108 

2014/15 188 129 132 

 

108 

2015/16 147 104 136 

 

110*** 

 

* 216 tilmeldte efter gl. lovgivning, 61 efter ny lovgivning fra jan.2013 

** 127 gennemført efter gl. lovgivning, 49 efter ny lovgivning fra jan. 2013 

*** Når flere kan gennemføre knallertundervisningen end der er unge, der har bestået førstehjælps-

kurset i samme sæson, skyldes det at de kan have bestået førstehjælp den foregående sæson 

 

Som det fremgår af oversigten ovenfor var der et stort fald i antallet af til-

meldte og gennemførte i tiden op til og umiddelbart efter lovændringen i 

januar 2013. Faldet var ifølge ungdomsskolens oplysninger en landsdæk-

kende tendens. Efterfølgende har tallene har ligget stabilt de seneste tre 

sæsoner. I samme periode er der også sket en øgning af antallet af gennem-

førsler i forhold til antal af tilmeldinger indenfor knallertundervisningen.  

Størstedelen af de, der falder fra gør det i forbindelse med førstehjælpsde-

len.  
 

Budgettet er løbende tilpasset udviklingen og justeret fra 459.400 kr. i 2011 

til 226.400 kr. i 2016. 

 
Organisering af knallertundervisningen 

Knallertundervisningen bliver afviklet i et samarbejde med Hvidovre Ung-

domsskole. Hvidovre Ungdomsskole varetager førstehjælpskurser, mens 

ungdomsskolen alene står for knallertundervisningen af unge i Københavns 

Kommune. De enkelte hold oprettes med maksimum 16 elever pr. hold, 

hvilket er det lovpligtige antal. Ungdomsskolen og Hvidovre Ungdomssko-

le råder hver over og betaler for otte pladser på førstehjælpsholdene. Denne 

løsning er valgt for hurtigt at kunne etablere hold efter den aktuelle efter-

spørgsel.  

 

Undervisningen gennemføres med de lovpligtige 8 timer til førstehjælps-

kurset og 30 timer til knallertundervisningen. Eleverne betaler pt. 450 kr. 

for hele forløbet. Dette er inklusive afgift til prøve og udstedelse af køre-

kort. 

Ungdomsskolen har fået dispensation til at selv at varetage opgaven med at 

udstede kørekort. Ungdomsskolen har valgt denne ordning for at undgå 

ekstraudgifter til gebyrer. I andre kommuner ligger opgaven hos Borgerser-

vice.  
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Knallertundervisningen udbydes sammen med øvrige fritidshold gennem 

ungdomsskolens blad og hjemmeside. Koordinering og administration af 

knallertundervisningen varetages pr. 1.8.2016 af administrationen for Ung-

domsskolens 8+9. klasse. Ungdomsskolen finder dette hensigtsmæssigt 

fordi den teoretiske undervisning og banekørsel nu foregår i lokaler i til-

knytning til denne afdeling.  

 

Hold rettet mod elever i Ungdomsskolens 8+9. klasse 

Ungdomsskolen har i dette skoleår etableret et hold i førstehjælp og knal-

lertundervisning for elever i Ungdomsskolens 8+9. klasse. Baggrunden er 

at skolens elever i ringe grad er engageret i aktiviteter uden for skoletid. 

Med placeringen af knallertundervisningen i tilknytning til skolen, er der 

her en oplagt mulighed for at eleverne får afprøvet et af ungdomsskolens 

fritidstilbud. Samtidig er der flere af eleverne på skolen som ser et knallert-

kørekort som attraktivt i forhold til at kunne få et fritidsjob som fx pizza-

bud. Der har været stor tilslutning til holdene og skolen har modtaget meget 

positive tilbagemeldinger fra knallertunderviseren, som oplever stort enga-

gement hos eleverne. 

 

 

ØKONOMI 

Lovændringen pr. 1. oktober 2016 medfører ikke øgede udgifter.  

Ungdomsskolen har i budget 2016 afsat 226.400 kr. til knallertundervis-

ning. 

 

 

9. Ungdommens Folkemøde  
 

Ungdomsskolen orienterer om ungdomsskolens deltagelse i Ungdommens 

Folkemøde 8. +9. september 2016 i samarbejde med Ungdommens Uddan-

nelsesvejledning. 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

BESLUTNING 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

Ungdomsskolen deltog den 8.-9. september 2016 i Ungdommens Folkemø-

de, som fandt for første gang i år. Det foregik i Søndermarken på Frede-

riksberg. Ungdomsskolen deltog sammen med UU, København med en 

fælles stadeplads med en række aktiviteter samt en workshop. Både på sta-

depladsen og i workshoppen var temaet Fællesskab. 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens deltagelse i 

Ungdommens Folkemøde til efterretning. 
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LØSNING 

Ungdommens Folkemøde er Danmarks største demokratiske ungdomsfesti-

val inspireret af Folkemødet på Bornholm. Ambitionen med Ungdommens 

Folkemøde er at skabe et frirum for unge, hvor fokus er på demokratisk 

dialog og deltagelse i praksis, på oplevelsen af demokratisk indflydelse og 

medborgerskab. Det er åben for unge fra hele landet og er rettet mod unge 

på og udenfor ungdomsuddannelser, dvs. unge i alderen 15-19 år. Bag initi-

ativet står nonprofitorganisationen Ungdomsbureauet. 

 

Ungdommens Folkemøde blev afviklet over to dage, d. 8. og 9. september i 

Søndermarken på Frederiksberg. På 55 stadepladser kunne de unge møde 

en række organisationer og deltage i forskellige aktiviteter. I workshop-

teltene blev der hver dag præsenteret et udvalg af problemstillinger, som de 

unge arbejdede med på mange forskellige måder. Dertil var der på pladsen 

et antal scener med debatter, taler og meget andet med blandt andet åb-

ningstale ved statsministeren, protestsangere, karakterdebatter og diskussi-

oner af det amerikanske valg. 

 

Arrangementet var besøgt af 30.000, og der var også fulde huse til aktivite-

terne på ungdomsskolens og UU, Københavns fælles stadeplads. Her kunne 

man bl.a. lytte med, da unge forfattere læste op af deres bog, Drømme for 

Danmark, tage del i urban gruppevejledning, udfolde sig fysisk eller give 

sit bidrag til radiooptagelse af en debat om fællesskabets dilemmaer á la 

Mads & Monopolet. Også Børne- og Ungdomsborgmester Pia Allerslev 

lagde vejen forbi teltet ved en workshop om oprettelse af et ungeråd i Kø-

benhavn. Herudover satte ungdomsskolen og UU sammen med omkring 40 

ung i et særskilt workshoptelt spot på holdninger til fællesskaber - om 

hvordan de skal defineres, hvad de betyder, og hvad der motiverer unge i 

forhold til fællesskaber i 2016.  

 

Flere af ungdomsskolens heltidstilbud deltog i Ungdommens Folkemøde 

med elever og 10. Puls varetog en workshop med teambuildingsøvelser på 

ungdomsskolens stadeplads. 

 

 

ØKONOMI 

Alle udgifter forbundet med deltagelsen i Ungdommens Folkemøde dækkes 

i fællesskab med UU, København. Begge organisationer har afsat op til kr. 

50.000. Som det fremgår af oversigten nedenfor ender det samlede regn-

skab på 72.421 kr., hvilket giver en udgift på 36.211 kr. pr. organisation. 

 

Udgifter Ungdommens Folkemøde 2016  

Leje af stadeplads 30.000 

Leje af inventar & el 9.868 

Diverse inventar & materialer 9.408 

Løn oplægsholdere mv. 18.910 

Diverse 2.735 

Transport (anslået) 1.500 

I alt 72.421 
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VIDERE PROCES 

Ungdomsskolen og UU, København evaluerer deltagelsen i Ungdommens 

Folkemøde 2016, både internt i arbejdsgruppen og med Ungdomsbureauet, 

som står bag initiativet. Ungdomsskolen og UU, København forventer at 

deltage som stadepladsholder på Ungdommens Folkemøde 2017. 

 

 

10. Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter 

 
Under dette punkt har bestyrelsens elevrepræsentanter mulighed for at tage 

forskellige emner op. 

 

 

BESLUTNING 

Punktet blev ikke behandlet, da ingen elevrepræsentanter var til stede på 

mødet. 

 

11. Meddelelser og orientering 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

     

1. Sommerkurser for elever, der vil på erhvervsskole 

I sommerperioden 2015 og 2016 har Ministeriet for Børn, Undervisning og 

Ligestilling i samarbejde med kommunerne gennemført forsøg med som-

merkurser for unge, der er betinget optaget på en erhvervsuddannelse. Må-

let med forsøgene er at afprøve nye, alternative adgangsveje, som kan sikre, 

at alle elever har de fornødne forudsætninger i forhold til at gennemføre en 

erhvervsuddannelse, samt at ingen ansøgere, der vurderes at kunne gen-

nemføre en erhvervsuddannelse, hindres i dette. Forsøgene skal derfor af-

prøve, om betinget optag efterfulgt af et intensivt sommerkursus i de ad-

gangsgivende fag dansk og matematik kan udgøre en alternativ optagelses-

vej for den relevante målgruppe. Ved forsøgets afslutning i 2016 udarbej-

der EVA en slutrapport med de samlede resultater af evalueringen. 

 

I samarbejde med erhvervsuddannelserne og Ungdommens Uddannelses-

vejledning, København har ungdomsskolen varetaget undervisningen i 

dansk og matematik i perioden 13.-29. juli 2016. I alt har 23 elever ud af 25 

tilmeldte gennemført forløbene. Efterfølgende blev 16 elever optaget på en 

erhvervsuddannelse. 

 

 

2. Udviklingen i sygefravær 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 

 



 

 

Side 23 af 26 
 

Børne- og Ungdomsforvaltningen har nedjusteret måltallet for det gennem-

snitlige sygefravær for ansatte i ungdomsskolen i 2016 fra 11,6 dage til 

11,1 dage pr. ansat. Pr. 12. september 2016 er det samlede sygefravær i 

perioden januar – august opgjort til 6,2 dage pr. ansat mod 7,5 dage i sam-

me periode sidste år. Prognosen for hele året viser et samlet fravær på 10,1 

dage pr. ansat mod 12,0 dage pr. ansat i 2015. Der forventes således et sam-

let fald i det gennemsnitlige sygefravær på knap 2 dage pr. ansat. Faldet ses 

især inden for det lange fravær. Men også inden for det korte fravær på 

mellem 2 og 7 dage er tallet faldet. 

 

 

3. Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) 

Ungdomsskolen har siden august 2016 været udbyder af den ny uddannel-

se: Kombineret Ungdomsuddannelse. Ultimo august 2016 var 125 nye ele-

ver i målgruppen visiteret til uddannelsen i Region Hovedstaden/Bornholm 

med studiestart i august. Det halvårlige optag er berammet til 173 elever. 

Jvf. lovgivningen kan der først optages elever igen i januar 2017. Af de 125 

nye elever er de 72 elever fra Københavns kommune. Ungdomsskolen til-

byder undervisning i temaet Service, turisme, kultur og fritid. Ved tilmel-

dingsfristens udløb den 31. august har ungdomsskolen optaget 14 unge, 

mens 12 elever nu er på uddannelsens andet år. Kombineret Ungdomsud-

dannelse er med udvidelsen flyttet til lokaler på den tidligere Bispebjerg 

Skole. Der er store regionale forskelle i søgningen til Kombineret Ung-

domsuddannelse. Den svageste søgning ligger i de store byer. Navnlig i 

København kan forklaringer på dette givetvis findes i der store udbud, der 

er til unge i denne målgruppe. F.eks. 13 ugers brobygningsforløb under 

jobcentret. Endvidere kan det ses som en svaghed, at erhvervsskolerne ikke 

er toneangivende aktører i uddannelsen. 

 

 

4. Byhøjskolen deltager på uddannelsespolitisk konference på Christi-

ansborg 

Uddannelsesforbundet afholder konference den 13. oktober 2016 i Fællessa-

len på Christiansborg. Formålet er at sætte fokus på de unge og kortlægge 

hvem de er, dem som umiddelbart ikke er i stand til at påbegynde en ung-

domsuddannelse. Herudover er det formålet at præsentere og debattere 

forsknings- og praksisbaseret viden om, hvordan disse unge bedst kommer 

videre i uddannelse og i arbejde. I et af indslagene på konferencen deltager 

unge fra Byhøjskolen og fortæller om, hvordan ungdomsskolen rustede dem 

til at komme videre. 

 

 

5. Samarbejdsaftale mellem DBU Street CPH og ungdomsskolen 

Ungdomsskolen har for andet år i træk indgået aftale med DBU Street CHP 

om at udbyde Street Soccer og Futsal til unge i Købehavn. Aftalen indebæ-

rer et samarbejde om træning, stævner, uddannelse af trænere og markedsfø-

ring af Street Soccer og Futsal for unge i alderen 13 – 18 år. Gennem samar-

bejdet ønsker DBU og ungdomsskolen at understøtte unge i udsatte bolig-

områder i København, så de dyrker sport og motiveres til at gøre det i en 

forening. Aftalen dækker træning og aktiviteter i Kongens Enghave, Sjælør, 

Bispebjerg, Bellahøj, Amager Øst, Indre Nørrebro, Ydre Nørrebro og Ydre 
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Østerbro. I år indgår Ressourcecenter Ydre Nørrebro (RCYN) i samarbej-

det. Parterne bidrager med adgang til egnede faciliteter, rekruttering af 

medarbejdere og afvikling af stævner. Det er planen på sigt at involvere 

lokale samarbejdspartnere i alle bydele. Det samlede volumen for den 

ugentlige træning i de 7 bydele er op til ca. 250 deltagere med mindst 12-15 

deltagere pr. hold. 

 

 

6. E2C Europe, Youth Event, lærerkonference og bestyrelsesmøde 

oktober 2016 

E2C Europe (The European Association of Cities for Second Chance Schools 

and Institutions) holder ungemøde med integreret lærerkonference i Cham-

bery (Frankrig) den 19.-22. oktober. Temaet er “my difference – my activities 

– my resources”. Arrangørerne forventer 200 ungedeltagere. Fra ungdoms-

skolen deltager 6 elever og 2 lærere fra Kombineret Ungdomsuddannelse. 

Københavns Kommune har siden 2002 været medlem af E2C Europe og 

varetager kassererfunktionen i bestyrelsen. Foreningen arbejder med udvik-

ling af metoder til inddragelse af unge, udvikling af læringsmiljøer, lærer-

samarbejde og elevudvekslinger. I forbindelse med mødet holder E2C Euro-

pe generalforsamling fredag den 21. oktober. Borgerrepræsentationen har i 

marts 2015 udpeget Jan Andreasen som repræsentant i foreningens bestyrel-

se i indeværende funktionsperiode, der løber frem til 1. november 2016. 

 

7. Relancering af ungdomsskolens hjemmeside  

Ungdomsskolen vil frem til nytår sætte fokus på optimering af hjemmesi-

den så layout, navigation og indhold i højere grad bliver tilpasset brugernes 

behov.  På trods af meget forskellige målgrupper og formål på hjemmesi-

den, vil de tre områder fortsat eksistere på et samlet site, så ungdomsskolen 

– også udadtil - fremstår som en samlet organisation med tre ben.  Kodeor-

det er først og fremmest brugervenlighed. En optimering af sitet vil betyde, 

at brugeren kan tilgå information om et enkelt område, tilbud eller afdeling 

direkte og få den konkrete information, de søger, uden at skulle tage stilling 

til ungdomsskolens øvrige tilbud. Desuden vil der blive indfaset en testpe-

riode med separate sider for de tre 10. klasser i form af skoleporten, så 10. 

klasserne lettere kan kommunikere med nye elever og forældre omkring 

deres daglige virke og bruge disse aktivt i deres promovering.    

 

 

8. Workshop i arbejdet med effektmålingsmetoden 

Ungdomsskoleforeningen havde i juni inviteret Københavns Kommunes 

Ungdomsskole til at holde et inspirationsoplæg for andre interesserede 

ungdomsskoler om, hvordan man kan sætte fokus på arbejdet med udvik-

ling af elevernes personlige og sociale kompetencer gennem effektmåling. 

Efterfølgende rettede en række ungdomsskoler rundt om i landet henven-

delse til ungdomsskolen og Ungdomsskoleforeningen og udtrykte interesse 

for at anvende metoden selv. Ungdomsskolen og Ungdomsskoleforeningen 

formulerede skitser til et fælles projekt med tilbud til interesserede om op-

læring i metoden samt adgang til de it-systemer, der anvendes. Projekter er 

pt. lagt på is grundet manglende finansiering. Aktuelt har ungdomsskolen 

indledt et samarbejde med UngNord i Odense om at hjælpe dem i gang 

gennem møder, rådgivning og indsigt i materialer. Alt efter interesse vil 
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ungdomsskolen se på mulighederne for at kunne levere en mere organiseret 

støtte til skoler, der ønsker at arbejde med effektmåling.   

 

 

9. 10. klasse på SKILLS  

Ungdomsskolen deltager igen i år på Copenhagen Skills i Bellacentret i uge 

43, og ungdomsskolen er med i den arbejdsgruppe, som planlægger og står 

for 10. klasses stand. Arbejdsgruppen er sammensat af medarbejdere fra 

UU-centre, EUD og ungdomsskolen. Standen skal præsentere besøgende 

for formål og mulighederne i 10. klasse i hele Region Hovedstaden. Den vil 

være bemandet med både elever, undervisere, vejledere og ledere, og der 

vil være mulighed for at besøgende kan stille spørgsmål til formål og ind-

hold i 10. klasse.  På standen vil der være en aktivitet, hvor elever kan ud-

trykke deres jobdrømme, og interiøret på standen er lavet af EUD10-elever 

fra TEC på Frederiksberg. Alle 10. klassetilbud i regionen har fået tilbud 

om at de kan lægge informationsmaterialer og få vist en lille video om de-

res tilbud på standen. 

 

I 2015 var der 25.000 besøgende på SKILLS. Læs om Copenhagen Skills 

på www.copenhagenskills.dk. 

 

 

10. Udskolingsambassadører 

Ungdomsskolens 10. klasse og heltidsundervisning deltager i Børne- og 

Ungdomsforvaltningens nye ordning, hvor alle skoler i København har en 

udskolingsambassadør. Tiltaget er en del af den politisk vedtagne ”Investe-

ring i udskolingen – flere direkte i gang med en ungdomsuddannelse”. Det er 

udskolingsambassadørernes opgave at hjælpe skolen i arbejdet med at forbe-

rede eleverne til videre uddannelse ved at styrke elevernes faglige, sociale og 

personlige kompetencer. De skal blandt flere opgaver sikre skolens indsats 

med undervisning i Uddannelse og job og styrke skolens kommunikation 

med UU, forvaltningen og ungdomsuddannelserne. På linje med folkeskoler-

ne tilføres ungdomsskolen ressourcer til varetagelse af opgaverne. 

 

 

11. Ungdomsskoleforeningens efterårskonference  

Ungdomsskoleforeningen afholder traditionen tro en efterårskonference, som 

sætter spot på et aktuelt emne i ungdomsskoleverdenen. I år er temaet læ-

ringsmålsstyret undervisning og hvad dette begreb betyder for ungdomssko-

len. Oplægsholdere er bl.a. Lene Tanggaard, professor ved Aalborg Universi-

tet og Morten Albæk, der er filosof og erhvervsmand. Det foregår den 14. 

november 2016 på Hotel Vejlefjord i Vejle. Bestyrelsen vil modtage invitation 

til at deltage. 

 

 

12. 8+9. klassen har fået en grøn smiley  

Arbejdstilsynet har den 20. september 2016 været på besøg hos Ungdomssko-

lens 8+9.klasse på Hovmestervej 30, 2400 København NV. Arbejdstilsynet 

har ved besøget ikke konstateret nogen arbejdsmiljøproblemer. 8+9. klassen 

har fået tildelt en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. En grøn smiley 

betyder, at 8+9. klassen ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet.  
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13. Dagsordenspunkter til bestyrelsesmødet 14.12.2016 

Bestyrelsen holder møde onsdag den 14. december 2016 kl. 16.00-18.30. 

Mødet foregår i ungdomsskolens sekretariat. Foreløbige dagsordenspunkter: 

 

 Tematisk punkt: Effektmåling  

 Tematisk punkt: Cirkelprojektet set i et forsker- og lærerperspektiv 

 Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet 28.9.2016 

 Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab 2016 og principper for 

fordeling af budgetrammen 2017 

 Orientering om udviklingen i elevstatistik 2015/16 

 Justeret model ved ansættelse af undervisere i almenundervisningen 

 Orientering om 10. klassetilbuddet 2016/17 

 Status for arbejdet med arbejdsmiljø i ungdomsskolen 

 Forslag til bestyrelsens mødeplan i 2017 

 Eleverne har ordet 

 Meddelelser og orientering  

 

 

12. Eventuelt 
 

Intet til dette punkt. 

 

 

 
   Jan Andreasen, 

   Bestyrelsesformand 

 

                                               / Kim Brynaa 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2015.0-0. Møde den 14.12.2016. Dagsordenspunkt 4  
 
Orientering om 10. klassetilbuddet 2017/18  
 
I denne indstilling orienterer ungdomsskolen om 10. klassetilbuddene i Københavns 
Kommune i skoleåret 2017/2018. 
 
 
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 
opkvalificering hen mod en ungdomsuddannelse. 
 
Københavns Kommunes 10. klassetilbud i skoleåret 2017/2018 præsenteres i et digitalt 
katalog, som er tilgængeligt fra 28. november 2016. Kataloget er udarbejdet af ung-
domsskolen i tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. 
 
 
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 tre 10. klassecentre 
organiseret af ungdomsskolen. De tre centre er Ø10, der holder til i lokaler på Kilde-
vældsskolen, 10. Vest i lokaler på Vesterbro Ny Skole og Amager 10 i kvarterhuset i 
Jemtelandsgade og Peder Lykke Skolen.  
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Målet for elever i den almene 10. klasse er, at de aflægger en 10. klasseprøve (FP10) og 
bliver vurderet parat til en ungdomsuddannelse efter 10. klasse. Undervisningen består 
af en obligatorisk del med traditionelle skolefag samt en linjetoning.  
 
I skoleåret 2017/2018 udbyder 10. klassecentrene undervisning fordelt på følgende lin-
jer: 
 
• Gymnasieforberedende linjer (2)  
• Design og kunst (2) 
• Film og medier (2)  
• Sundhed og sport (2)  
• Samfundsforhold (3) 
• Handel (1) 
• Musik (1) 
 
Herudover er der 10. klassetilbuddet Verdensklassen på 10. Vest for sent ankomne unge 
og Læseklassen på Amager 10 for elever med store læse- skriveudfordringer. 
 
Ad b) 10. klasse på erhvervsskoler 
4 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 NEXT uddannelse Køben-
havn, Hotel- og Restaurantskolen (HRS), Sundhed - Omsorg og Pædagogik (SOPU) og 
Technical Education Copenhagen (TEC). Her gælder de samme mål og indhold som for 
den almene 10. klasse. De udbyder tilsammen 7 retninger, der er rettet mod erhvervs-
skolens egne retninger. Eksempelvis har Next en 10. klasse, der er rettet mod deres stu-
dieretning ”Beauty & Fashion”. 
 
EUD10 er 10. klassetilbud målrettet elever, som ved afgangsprøven i 9. klasse ikke fik 
karakteren 02 i dansk og matematik og som er vurderet ikke-uddannelsesparat, eller 
hvor der er brug for yderligere afklaring for at de kan søge om optagelse på en erhvervs-
skole. Kommunen udbyder 5 EUD10 tilbud på NEXT, 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 3 20/20-forløb på Next, SOPU og TEC. 
 
Tilbuddene på erhvervsskolerne er oprettet og drevet på kontrakt, som er udarbejdet 
imellem den enkelte skole og Børne – og ungdomsforvaltningen. Ungdomsskolen er pr. 
2016 kontraktholder og har dermed ansvaret for at følge om aftalerne i kontrakterne 
blive overholdt. 
 
 
Ad. c) 10. klasse efter ungdomsskoleloven 
Dele af ungdomsskolens heltidsundervisning fører frem mod FP10 i dansk, engelsk og 
matematik. Det gælder dele af tilbuddet på Byhøjskolen (de kreative linjer og Turbo-
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klasserne), Dagkursus og 10. Puls. Tilbuddene retter sig mod unge, der har brug for et 
særligt tilbud med henblik på at blive uddannelsesparat.  Der er visitation til disse til-
bud. Visitationen varetages af UU. 
 
 
Formidling 
Københavns Kommunes 10. klassetilbud i skoleåret 2017/2018 præsenteres i et digitalt 
katalog, som er tilgængeligt fra 28. november 2016 på ungdomsskolens og på UU’s 
hjemmeside. Kataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem UU og ungdomsskolen. 
Målgruppen er elever, forældre, lærere og UU-vejledere. Kataloget præsenteres særskilt 
for alle vejlederne på et fællesmøde i Korsgade den 6. december 2016, hvor de enkelte 
10. klassetilbud fortæller om deres målgrupper, indhold med mere. 
 
Her udover afholder ungdomsskolen og UU en 10. klassebasar d. 24. januar 2017 i Nør-
rebrohallen for elever, lærere og forældre i udskolingen. Alle 10. klassetilbud kan delta-
ge og præsentere deres tilbud på en stand. 
 
 
Optag og fordeling af elever 
Alle tilbuddene søges via optagelse.dk inden 1. marts 2017. Ungdomsskolen står for 
fordelingen af eleverne i samarbejde med UU. Kapaciteten i de enkelte tilbud fastsættes 
i løbet af foråret af ungdomsskolen. 
 
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 2017. 
 
 
BILAG 
 
Kataloget for 10. klasse 2017/2018 kan ses via følgende link: 
http://ipaper.ipapercms.dk/KKBUF/UngdommensUddannelsesvejledning/10-klasse-
2017-2018/ 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

 
J.nr. 2016.0-0. Møde den 14.12.16. Dagsordenens pkt. 5 
 
Orientering om budget - og regnskabsudvikling 2016 og godkendelse af forslag til 
principper for fordeling af budget 2017 
 
Med denne indstilling redegør ungdomsskolen for det forventede årsregnskab for 2016 
og fremlægger forslag til principper for fordeling af budgetrammen 2017. 
 
 
INDSTILLING 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens forventede årsregnskab 

2016 til efterretning, 
 

2. at bestyrelsen godkender principperne for fordeling af budget 2017 og 
 

3. at bestyrelsen tager orientering om budget 2017 til efterretning. 
 

 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Bestyrelsen tiltrådte på mødet den 16. marts 2016 forslag til fordeling af ungdomssko-
lens samlede budgetramme på 88.120.631 kr. I budgetrammen indgår budget til 10. 
klasse i 2016 baseret på elevtallet fra den 5. september 2015 samt forventet overførsel af 
mindreforbruget fra 2015.  
 
Budgetrammen er i budgetudmeldinger fra forvaltningen, senest ultimo november 2016, 
tilført midler til dækning af fuld finansiering af Ungdomsskolens 8+9. klasse (Second 
Chance), nedjustering af fremskrivningen på lønudgifterne samt regulering af det sam-
lede 10. klassebudget på i alt 1.146.425 kr. Den aktuelle budgetramme er derfor på 
89.267.056 kr. 
 
P.t. viser prognosen, at ungdomsskolen forventer et mindreforbrug i 2015 på ca. 2,1 
mio. kr., hvilket svarer til ca. 2,4 pct. af ungdomsskolens samlede budgetramme.  
 
Ungdomsskolen udarbejder hvert år principper, der ligger til grund for forslag til det 
efterfølgende års fordeling af budgetrammen. Et konkret forslag til budgetfordelingen 
forelægges bestyrelsen i marts 2017.  
 
 
LØSNING 
 
Forventet årsregnskab 2016 
Ved budgetudmeldingen for 2016 udgjorde ungdomsskolens ramme 88.120.631 kr.  
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Budgetrammen er efterfølgende blevet reguleret med følgende poster: 
 
Budgetudmelding 88.120.631 kr. 
Regulering af 10. klassebudgettet pr. 5.9.2016 -893.096 kr. 
Fuld finansiering af 8+9. klasse (Second Chance) 1.100.000 kr. 
Bevilling fra SOF til Ungeskolen i Valby 737.500 kr. 
Bevilling fra BUF Akademi til Cirkelprojektet 300.000 kr. 
Regulering af lønfremskrivningen -191.512 kr. 
Regulering af fleksjob 93.533 kr. 
I alt 89.267.056 kr. 

 
Den samlede budgetramme udgør således aktuelt 89.267.056 kr. En kalkule over de 
samlede udgifter viser et forventet regnskab på i alt 87.141.745 kr. (bilag 1). 
 
På baggrund af prognosen på det forventede regnskab for 2016 vil ungdomsskolen have 
en mindreforbrug på ca. 2,1 mio.kr. i 2016, hvilket er svarende til ca. 2,4 procent af den 
aktuelle budgetramme. Der kan komme både udgifter og indtægter i regnskab 2016, 
som pt. ikke er kendte af ungdomsskolen. Regnskabet for 2016 bliver endeligt lukket i 
februar 2017 og bestyrelsen vil få det endelige regnskabsresultat forlagt på mødet i 
marts 2017. 
 
De primære årsager til det forventede mindreforbrug i 2016 er følgende: 

§ Midler som er afsat i 2016 til Cirkelprojektet, fælles kompetenceudviklingspro-
jekt for lærerne, hvor ca. 0,9 mio. kr. skal overføres til 2017. 

§ Tidligere usikkerhed om finansiering af 8+9. klasse (Second Chance), som har 
medført et mindreforbrug på ca. 1,1 mio.kr. 

 
Principper for fordeling af budgetrammen i 2017 
Forslag til fordeling af budgetrammen 2017 foretages med udgangspunkt i det overord-
nede princip, at fordelingen af budgetrammen skal understøtte ungdomsskolens tre ho-
vedområder som tre økonomiske enheder. De tre hovedområder er 10.klasse, heltidsun-
dervisning og almenundervisning. 
 
De foreslåede fælles principper er: 
§ Centrale lønudgifter til ledelse, administration og pædagogisk medhjælp fastsættes 

på grundlag af konkrete beregninger 
§ Decentrale lønudgifter til 10. klasse fastsættes efter det faktiske søgetal pr. 5.9.2015  
§ 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 er indarbejdet et beløb til ungdomsskolens aktivi-
tetsmæssige fyrtårne og internationale elevudvekslinger 
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Derudover er der principper, der gælder for driftsmidler til henholdsvis heltidsundervis-
ningen og den almene undervisning. 
 
Principperne for fordeling af driftsmidler i heltidsundervisningen: 
§ Administrative pc’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 blive udsat for besparelser, ligesom alle øvrige poster på 

ungdomsskolens ramme. 
 
Budget 2017 
Ungdomsskolen har p.t. ikke fået udmeldt en budgetramme for 2017 fra forvaltningen. 
 
Børne- og ungdomsforvaltningen har bedt ungdomsskolen om at finde forslag til effek-
tiviseringer/besparelser i størrelsesorden af 2,7 mio.kr. Baggrunden for dette er effekti-
viseringsprogrammet 2015-2018, hvor ungdomsskolen skulle finde 5,8 procent i effek-
tiviseringer/besparelser, svarende til ca. 4 mio.kr.  
I 2016 blev ungdomsskolens bevilling nedjusteret med 1,3 mio.kr.: 
 

• Almenundervisningen er pålagt en effektivisering på 900.000 kr., som skal mod-
svare en finansiering fra folkeskolerne på samarbejdet om Valgfag, Understøt-
tende undervisning samt Lektiehjælp og Faglig fordybelse. Effektiviseringen er 
indregnet i budgetrammen til almenundervisning i budget 2016. 

 
• Administrationen er pålagt en effektivisering på 400.000 kr. svarende til 1 års-

værk. Ungdomsskolen har haft en dialog med forvaltningen, da det var en forud-
sætning for effektiviseringen, at forvaltningen fandt en lokation, hvor admini-
strationen kunne samles. Denne forudsætning er ikke blevet imødekommet. Ef-
fektiviseringen er indregnet i budgetrammen til administration i budget 2016. 

 
Der udestår derfor en effektivisering på ca. 2,7 mio.kr. Ungdomsskolen er i dialog med 
forvaltningen om hvordan denne effektivisering kan findes. Bestyrelsen vil få forelagt 
de konkrete forslag til effektiviseringer på mødet i marts 2017 sammen med forslag til 
fordeling af budgetrammen for 2017. 
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Fra budget 2017 og frem er der fundet en varig finansiering af ungdomsskolens 8+9. 
klasse (Second Chance) og ungdomsskolen er i proces med at få fuld kapacitetsudnyt-
telse i tilbuddet. 
 
 
BILAG 
 
1. Budget- og regnskabsark total 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2016.0-0. Møde 14.12.2016. Dagsordenens pkt. 6 
 
Orientering om udviklingen i elevstatistik 2015-16 
 
Med denne indstilling orienterer ungdomsskolen bestyrelsen om udviklingen i elevtallet 
i den samlede ungdomsskolevirksomhed.  
 
 
INDSTILLING 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Ungdomsskolen følger løbende udviklingen i elevtallet og udarbejder hvert år en samlet 
elevstatistik. Statistikken danner grundlag for indberetning om ungdomsskolevirksom-
heden til Undervisningsministeriet via Ungdomsskoleforeningen. Ungdomsskolen op-
gør udviklingen i elevtallet i almenundervisningen og i heltidsundervisningen på de 
enkelte ungdomsskoleområder. De statistiske oplysninger giver et samlet billede af ud-
viklingen i elevtallet i ungdomsskolen – både på et overordnet og decentralt plan.  
 
Eleverne i den almene undervisning opgøres via elevadministrationssystemet LARA, 
som stort set anvendes af alle ungdomsskoler i Danmark. Elevtallet for heltidsundervis-
ningen opgøres via elevadministrationssystemet KMD-Elev. Oplysninger om udviklin-
gen i det samlede elevtal i heltidsundervisningen sker via løbende indberetninger fra de 
enkelte afdelinger til ungdomsskolens sekretariat (se bilag 2).   
 
 
LØSNING 
 
Udviklingen i elevtallet i den samlede ungdomsskolevirksomhed  
Indberetningen til Undervisningsministeriet skal indeholde oplysninger om elevtal for 
ungdomsskolevirksomheden i de enkelte kommuner fordelt på elever, køn, alder og 
fagkategorier for hhv. cpr-elever og holdelever. Antallet af CPR-elever viser, hvor man-
ge unge (CPR-numre) der har været tilmeldt ungdomsskolen. Antallet af holdelever 
viser, hvor mange elever, der er tilmeldt på holdene. Hvis en elev er tilmeldt flere hold, 
vil eleven tælle én gang som cpr-elev og flere gange som holdelev. 
  
I 2015-16 har 6.051 unge mellem 10 og 18 år været tilmeldt ungdomsskolens almenun-
dervisning mod 7.359 unge i 2014-15. Der er et fald på 1.308 CPR-elever, svarende til 
17,77 pct. Samtidigt har der været et fald i holdelever på 2.789 elever, svarende til 19,86 
pct. 
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Udviklingen i elevtallet i den almene undervisning 
Fra 2014-15 til 2015-16 er der følgende udvikling i elevtallet (samtlige tilmeldte og 
inklusive elever på ventelistehold):  
 
 Skoleår 2014-15 2015-16 
  Cpr-elever Holdelever Cpr-elever Holdelever 
      
Ungdomsskolen Amager 1.827 2.625 1.350 1.933 
Ungdomsskolen Nørrebro/Østerbro 2.677 4.382 2.079 3.604 
10-12-årige på Indre Østerbro 317 564 343 656 
Færdselslære og knallertkørekort 213 359 180 300 
Ungdomsskolen Nord 1.915 2.833 1.783 2.579 
Ungdomsskolen Vesterbro/Valby 2.082 3.089 1.481 2.119 
Ungdomsskolen Vesterbro/Valby  
- de københavnske specialskoler 

129 193 36 65 

I alt 
(9.160) 
7.359¹ 

 
14.045 

(7.252) 
6.051¹ 

 
11.256 

 
¹ Når CPR-eleverne opgøres på de enkelte afdelinger og lægges sammen, vil der opstå et højere samlet 
antal CPR-elever, end der reelt er, da elever kan gå på flere afdelinger i samme sæson (det tal ses i paren-
tes). Det korrekte samlede antal CPR-elever fremkommer ved at lave et udtræk fra LARA for den samle-
de almen- undervisning, og altså ikke afdelingsvis. 
 
 
Tendenser 
Ungdomsskolen har konstateret et samlet fald i almenundervisningen på ca. 17,7 pro-
cent fra sæson 2014-15 til sæson 2015-16. 
 
Den primære årsag til dette relative store fald i elevtallet skyldes, at ungdomsskolen 
tilførte ekstraordinære midler til fritidsundervisningen i sæson 2014-15, som gjorde det 
muligt at oprette flere hold og dermed tiltrække flere elever. Disse midler var ikke til 
rådighed i sæson 2015-16. 
 
Der har også været et fald i elevtallet til knallertundervisningen i sæson 2015-16, som 
kan skyldes at Københavns Kommune har været nødsaget til at flytte knallertundervis-
ningen fra Grønttorvet til den tidligere Bispebjerg Skole, da Grønttorvet blev solgt. 
 
Tendensen med at de enkelte elever i fritidsundervisningen tilmelder sig flere hold er 
fortsat gældende. I sæson 2015-16 har hver elev i gennemsnit tilmeldt sig 1,8 hold, 
hvilket er på samme niveau som tidligere år. 
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Udviklingen i elevtallet for heltidsundervisning og 10. klasse 
 
Fra 2014-15 til 2015-16 er der følgende udvikling i elevtallet i 10. klasse: 
 

Skoleår 2014-15 2015-16 
 Kapacitet Elevtal Kapacitet Elevtal 
10. klasse på Amager 200 265 164 106 
10. Klasse på Østerbro 14 15 130 120 
10. Klasse på Vesterbro 0 0 174 119 
10. Klasse i Valby 0 0 122 86 
 
I alt 

 
214 

 
280 

 
590 

 
431 

 
Elevtallet opgøres som gennemstrømningstal. 
 
 
Fra 2014-15 til 2015-16 er der følgende udvikling i elevtallet i heltidsundervisningen: 
 

Skoleår 2014-15 2014-15 
 Kapacitet Elevtal Kapacitet Elevtal 
Dagkursus 32 41 48 40 
10. Puls 16 14 16 17 
U-turn 12 10 12 18 
Spydspidsen 24 22 24 35 
Byhøjskolen 80 100 80 105 
Nye Veje 46 95 46 112 
Ungdomsskolen i Hindegade 140 219 140 164 
Ungdomsskolens 8+9. klasse Op til 78 77 Op til 78 65 
 
I alt 

 
428 

 
578 

 
444 

 
556 

 
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. 
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Københavns Kommunes Ungdomsskole 

 
Målgrupper (cpr.elever): Budgetpladser Elevpladser Elevpladser Elevpladser Elevpladser Cpr-elever     
Pr. skoleår: 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007
Heltidsundervisning
-10. klasse på Amager (Amager10) 164 186 186 186 186 106 252 247 230 207 248 218 192 174 65
-10. klasse på Østerbro (Ø10) 130 120
-10. klasse på Vesterbro (10.Vest) 174 119
-10. klasse i Valby (Valby10) 122 86
-Dagkursus 48 64 64 64 64 40 79 73 76 67 81 91 78 74 71
-10. Puls 16 17
-U-turn 12 12 12 12 12 18 10 14 22 12 10 26 20 25 19
-Spydspidsen 24 12 12 12 12 35 22 26 19 12 12 13 12
-Byhøjskolen 80 85 102 102 102 105 100 110 115 129 108 100 102 99 116
-Nye Veje 46 46 46 46 46 112 95 90 63 62 53 60 68 73 59
-Ungdomsskolen i Hindegade 140 140 140 140 140 164 219 227 194 178 157 213 195 183 183
8.-9. klasse 78 78 78 46 78 65 77 96 75 71 47 34 11 13
Sum - heltidsundervisning 1034 623 640 608 640 987 854 883 794 738 716 755 678 641 513
  

Beregningsgrundlag er US-indberetning og derfor gennemstrømningstal.

 
Almen undervisning     
Pr. skoleår 2015/2016 2014/2015 2013-2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007
Cpr. elev antal 6051 7359 6186 5701 5652 5770 5808 5676 5506 5650

Holdelev antal 11233 14045 12828 12460 12181 11455 11502 11701 11056 11414

Ungdomsskolen i alt Cpr-elever   
Pr. skoleår: 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007
Cpr. elever i alt 7038 8213 7069 6495 6390 6486 6563 6.354 6147 6.163



1.0    Identifikation

1.1    Skolens navn *

1.2    Skolekode *

1.3    Forvaltning

1.4    Ungdomsskoleinspektør

1.5    Skoleår

1.6    Udfyldt af *

1.7    Telefon (direkte)

Københavns Kommunes Ungdomsskole

101210

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Kim Bynaa

2015/16

Tue Wethje

33364470

Udskrevet: 10-10-2016 kl. 08:58:20

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

Indberetningsskema til
ungdomsskolestatistikken
2015/16
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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

1

98

121

165

531

649

681

551

349

175

47

16

7

3

1

1

0

3396

3

111

115

197

655

804

686

581

371

143

52

13

5

0

4

0

0

3740

4

209

236

362

1186

1453

1367

1132

720

318

99

29

12

3

5

1

0

7136
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2.0    Indmeldte elever

2.18 25 + 0 0 0

220432.19 Antal 14-17årige i kommunen pr. 1 januar
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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

3747 203 6031,24 196,75

Almen undervisnig på de københavnske specialskoler

3Side

Underv.
timer

Antal
timer

0

Uddannelsesforbundets
overenskomst

Andre
overenskomster

2840 266 7065,5 530,59 0

706 44 998,5 9 0

379 39 561,5 253,33 0

2739 144 3802 1871 0

3.1.6 Pædagogiske møder mv. 0 0

402 31 913,5 22,5 0

Har ungdomsskolen almen undervisning? x JA NEJ

3.3

Har ungdomsskolen prøveforberedende undervisning?

Har ungdomsskolen specialundervisning jf. folkeskoleloven?

Har ungdomsskolen specialundervisning?

x JA NEJ

JA NEJx

x JA NEJ

10411 696 18459 2861 0

0 0 0 0 0

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

3.3.2 Specialundervisning 47 5 100 33 0

Har ungdomsskolen særligt tilrettelagt undervisning for unge indvandrere?

x JA NEJ

210 13 8090,55 17914,65 0

3Side

3.3 i alt 47 5 100 33 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

198 22 416,5 168

Underv.
timer

Antal
timer

0

Uddannelsesforbundets
overenskomst

Andre
overenskomster

102 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 86 6 9524,55 585,25 0

Antal årsværk (excl. administration) i undervisningen 11,08 0

Antal Antal

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

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

198 13 10498,65 24932,55 0

Antal årsværk (excl. administration) i undervisningen? 21,09 0

Antal Antal

619 20 23469,83 38354,17 0

36,5 0

Antal Antal

0 0 0 0 0

0 0

Antal Antal

Antal årsværk (excl. administration) i undervisningen?

Antal årsværk (excl. administration) i undervisningen?

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

4.3.2 10. kl. undervisning

4.3.3 20-20 forløb

Folkeskoleloven

4.3 i alt 817 33 33968 63287 0
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4.1 i alt 300 37 417 168 0

0 0 0 0 0

0 0

Antal Antal

Antal årsværk (excl. administration) i undervisningen?

4.3.4 EUD 10



4.4.6 Praktik
Folkeskolelovens §9 stk. 3

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

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

4.4.8 Sociale projekter

4.4.9 Kriminalitetsforebyg-
gelse herunder SSP arbejde

4.4.11 KUU (ikke i brug)

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

112 1 3666 9135,6 0

0 0 0 0 0

Har ungdomsskolen andre aktiviteter? x JA NEJ

0 0 0 0 0

Vejledningsloven §2a stk. 5

4.4.10 STU

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4.4 i alt 112 1 3666 9136 0

x

x

x
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4.4.12 Øvrige aktiviteter 0 0 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)
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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

11070 745 27563 20831 0

Antal
deltagere

Antal
hold

Arbejds
timer

Underv.
timer

Antal
timer

3. 0 I alt

4. 0 I alt 1315 77 47576 73176 0

12385 822 75138 94006 0
Ungdomsskolevirksomhed
i alt (3.0 + 4.0)
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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)
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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
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(kun timelønnede medarbejdere)

Har ungdomsskolen juniorklub? JA NEJx

Har ungdomsskolen ungdomsklub? JA NEJx

Har ungdomsskolen seniorklub? JA NEJx

Har ungdomsskolen anden fritidvirksomhed? JA NEJx



6.0    Ledelse & administration

7.0    Medarbejdernes uddannelsesbaggrund

Årsværkstimer: 1 årsværk = 1.924 timer

Antal
medarbejdere

6.1 Ungdomsskoleinspektør

Ledelse- og administrationsarbejde

6.2 Viceinspektør

6.3 Afdeling- og klubledelse

6.4 Administrativt arbejde (sekretær)

Antal
månedslønnede

Antal
timelønnede

7.1 Lærer

Antal personer 1. januar

7.2 Pædagog

7.3 Anden faglig uddannelse

7.4 Akademisk uddannelse

7.6 Øvrige

I alt

1 1924 1,00

4 7696 4,00

8 12506 6,50

Årsværks-
timer

Årsværk
i alt

7.5 Lærer eller pædagog i kombination
med anden faglig uddannelse

129

2

28

41

1

156

0

0

0

170

3

184

Antal
honorarlønnede I alt

2 8 0 10

10 18356 9,54

2 1 0 3

11 39 0 50

174 246 0 420
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NB! Her oplyses medarbejdernes uddannelsesbaggrund og ikke deres funktion i ungdomsskolen
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FSR    Ungdomsskolestatistikken & Folkeskolereformen
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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 2043 109 4889,49 99,5

Underv.
timer

Antal
timer

0

Uddannelsesforbundets
overenskomst

Andre
overenskomster

10 3 4 1 87Antal hold pr. årgang 7.kl 8.kl 9.kl 10.kl Ikke delt

37

35

3

7

27

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

Folkeskoler i København

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

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

Folkeskolelovens §9 stk. 1

Hvilke samarbejdspartnere har
ungdomsskolen ifm. stk. 8 valgfag?

Folkeskolelovens §9 stk. 8



10Side

FSR    Ungdomsskolestatistikken & Folkeskolereformen

Antal
deltagere

Antal
hold

Arbejds
timer

Understøttende
undervisning 219 10 490,25 1

Underv.
timer

Antal
timer

0

Uddannelsesforbundets
overenskomst

Andre
overenskomster

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

8

1

0

1

0

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

Hold i kreative, musiske & håndværksmæssige fag

Hold i IT og medier

Hold i samfund, kultur & menneske

Hold i sport & fritidsliv

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

Dansk, matematik, engelsk samt fysiske aktiviteter. Målgruppen har været
folkeskoleelever.

Antal
deltagere

Antal
hold

Arbejds
timer

Lektiehjælp &
faglig fordybelse 0 0 0 0

Underv.
timer

Antal
timer

0

Uddannelsesforbundets
overenskomst

Andre
overenskomster

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

0

0

0

0

0

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

Hold i kreative, musiske & håndværksmæssige fag

Hold i IT og medier

Hold i samfund, kultur & menneske

Hold i sport & fritidsliv

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

Folkeskolelovens §16 a, b, c

Folkeskolelovens §15
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2016.0-0. Møde den 14.12.2016.  Dagsordenspunkt 7  
 
Kapacitetsudnyttelse i heltidsundervisningen og i 10. klasse samt udviklingen i 
elevtal i almenundervisningen 
 
I denne indstilling orienterer ungdomsskolen om udviklingen i elevtal og kapacitetsud-
nyttelse.  
 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
På bestyrelsesmødet d. 28.9.2016 orienterede ungdomsskolen kort om opstart og elevtal 
i det nye skoleår inden for heltidsundervisning, 10. klasse og almenundervisningen. Be-
styrelsen opfordrede til, at ungdomsskolen på indeværende møde fremlægger tal, der 
belyser kapacitetsudnyttelse i heltidsundervisningen og i 10. klasse samt tal, der belyser 
udviklingen i elevtal i almenundervisningen.  
 
 
LØSNING 
 
Heltidsundervisning  
Udviklingen i elevtal og kapacitetsudnyttelse i heltidsundervisningen i perioden frem til 
slutningen af november i skoleåret 2016-17 ser ud på følgende vis: 
 

Afdeling Elevtal 5.9. Elevtal 24.11. Kapacitet 
Byhøjskolen 64 62 80 
Dagkursus 35 46 48 
Nye Veje 23 41 46 
Ungdomsskolen i Hindegade 108 119 Op til 140 
Ungdomsskolens 8+9.kl. 45  44  Op til 78 
10. Puls 6  11 16 
I alt 228 323  Op til 410 

 
Heltidsundervisningen er en del af kommunens beredskab for unge mellem grundskole 
og ungdomsuddannelse. Det gælder fx unge, der er påbegyndt en ungdomsuddannelse 
og falder fra efter et par måneder eller unge, der ikke trives i grundskolens ældste klas-
ser. Derfor er pladserne i afdelingerne sjældent fyldt op i begyndelsen af året, mens op-
gørelser ved skoleårets afslutning viser, at kapaciteten er blevet brugt. Dette fremgår af 
indstillingen til dagsordenspunkt 6 om elevstatistik, s. 3. 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
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Herudover gør følgende sig gældende vedrørende tallene overfor: 
 
På Byhøjskolen er der vigende søgning til det halvårlige skoletilbud Turbo, som er rettet 
mod unge, der er faldet fra en ungdomsuddannelse eller af anden årsag har brug for at 
tage en 10. klasseprøve på kort tid. Ungdomsskolen er sammen med UU i færd med at 
undersøge om dele af Turbo skal omlægges til en opnormering af et af Byhøjskolens 
andre skoletilbud. 
 
Som følge af beslutningen om permanent finansiering af Ungdomsskolens 8.+9. klasse, 
er ungdomsskolen nu i gang med at opjustere for at genetablere den fulde kapacitet på 
op til 78 elever. Det nuværende lave elevtal skyldes, at ungdomsskolen har været i gang 
med at afvikle tilbuddet grundet den usikre finansiering. 
 
Ungdomsskolen i Hindegade modtager som noget nyt nu også nytilkomne unge, der har 
psykiatriske diagnoser, indlæringsmæssige vanskeligheder eller handicap. Som en kon-
sekvens har ungdomsskolen omlagt en sprogklasse til en klasse for disse elever med et 
lavere elevtal. 
 
10. klasse 
Udviklingen i elevtal og kapacitetsudnyttelse i 10. klasse i perioden frem til slutningen 
af november i skoleåret 2016-17 ser ud på følgende vis: 
 

Afdeling Elevtal 5.9. Elevtal 24.11. Kapacitet 
Amager 10. 129 129 166 
Ø10 127 121 120 
10. Vest  114 109 125 
I alt 370 359 411 

 
Ligesom i heltidsundervisningen modtager 10. klasseområdet løbende elever henover 
skoleåret og derfor ændrer tallene sig løbende. Området er taxameterstyret og ungdoms-
skolen modtager alene finansiering for det antal elever, der er indskrevet pr. 5.9. Elever 
bosat i Københavns kommune har krav på en plads i 10. klasse, hvis de ønsker det. 
 
Ungdomsskolen bestræber sig på at imødekomme elevernes ønsker om linjer, og blandt 
andet derfor er der fortsat er plads i nogle afdelinger og en, hvor der er helt fyldt op.  
 
Almenområdet 
2 uger efter åbning for tilmelding til holdene i almenundervisningen var der 3800 hold-
tilmeldinger. Det tilsvarende tal i 2015 var 4.255.  
 
Pr. 24. 11. ligger antallet på 8059 tilmeldte holdelever. Det er af systemtekniske årsager 
ikke muligt at trække tallet fra samme dato sidste år, men til en sammenligning var det 
samlede antal holdelever 11.256 i sæsonen 2015-16.  
 
Det er ungdomsskolens forventning, at det samlede tal for denne sæson vil ende på no-
genlunde det samme niveau som den seneste sæson. Det skyldes først og fremmest, at 
der fortsat er løbende tilgang af elever til eksisterende hold. Herudover opretter området 
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nye hold på den anden side af jul, som også forventes at tiltrække elever, det gælder fx 
eksamenshold. Dertil kommer, at ungdomsskolen har indgået aftaler om en række nye 
hold i samarbejde med folkeskolerne, som bliver afviklet i foråret.  
 
Ca. 20 % af det nuværende antal holdelever går på hold, der afvikles i samarbejde med 
folkeskolerne, det vil sige valgfagshold, understøttende undervisning og lektiehjælp.  
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2016.0-0. Møde den 14.12.2015. Dagsordenspunkt 8 
 
Status for arbejdet med en lokalaftale om lærernes arbejdstid 
 
Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Skolelederforening og Københavns 
Lærerforening har indgået en lokalaftale om fleksibel arbejdstid for lærerne i folkesko-
len. Aktuelt forhandler ungdomsskolen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Uddan-
nelsesforbundet om en lignende aftale for lærere i ungdomsskolen. 
 
INDSTILLING 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Lærernes arbejdstid er fastlagt i Lov 409 og OK15. Fortolkningen af lovens bestemmel-
ser har været indarbejdet i et notat om fælles forståelse af rammerne for lærernes ar-
bejdstid i ungdomsskolens heltidsundervisning og 10. klasse, som er udarbejdet i regi af 
ungdomsskolens LokalMED.  
 
Med afsæt i den lokalaftale om fleksibel arbejdstid for lærere i folkeskolen, som Børne- 
og Ungdomsforvaltningen, Københavns Skolelederforening og Københavns Lærerfor-
ening har indgået i oktober 2016, forhandler ungdomsskolen, Børne- og Ungdomsfor-
valtningen og Uddannelsesforbundet om en lignende aftale tilpasset ungdomsskolens 
virkelighed, og som skal gøre administrationen af lærernes arbejdstid mere hensigts-
mæssig, meningsfuld og fleksibel. 
 
Parterne forventer, at en aftale om fleksibel arbejdstid for lærerne i ungdomsskolen kan 
være klar inden jul 2016. 
 
 
LØSNING 
 
Et grundlæggende princip i aftalen for lærerne i folkeskolen er, at skolens ledelse skal 
sikre den nødvendige tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Ved 
tilrettelæggelsen af den enkelte lærers arbejdstid tages der først højde for elevernes læ-
ring, dernæst samarbejdet i arbejdsfællesskabet, inden der tages hensyn til den enkelte 
lærers mulighed for fleksibilitet, herunder muligheden for at læreren efter aftale med 
lederen kan forberede sig hjemme. Ungdomsskolen og Uddannelsesforbundet er enige 
om, at disse principper også skal lægges til grund for en aftale om fleksibel arbejdstid 
for lærerne i ungdomsskolen.  
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Herudover er der enighed om 
 
§ LokalMED / TRIO fastlægger retningslinjer for fleksibiliteten i lærernes arbejdstid 

 
§ Skolens leder / afdelingsleder skal bestræbe sig på, at den enkelte lærers tid til for-

beredelse og efterbehandling placeres i større blokke, og at der skal være en løben-
de dialog om den enkelte lærers mulighed for fleksibilitet 

 
§ Der er ingen fast pulje til forberedelse / hjemmearbejde 

 
§ Skolens leder og TR skal indgå i dialog med en lærer, hvis der ikke kan gives mu-

lighed for fleksibilitet 
 
Ungdomsskolen og Uddannelsesforbundet drøfter formuleringer om en større fleksibili-
tet i fordelingen af timer til den enkelte lærer hen over året, som tager hensyn til, at der 
kan forekomme store udsving i ungdomsskolelærernes arbejdstid. 
 
Det forventes, at en aftale om fleksibel arbejdstid for lærerne i ungdomsskolen kan være 
klar inden jul 2016. 
 
 
BILAG 
Ingen. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2016.0-0. Møde 14.12.2016. Dagsordenspunkt 9 
 
Status for procedurer ved ansættelse af undervisere til almenundervisningen 
 
På mødet den 28. september 2016 orienterede ungdomsskolen bestyrelsen om de perso-
nalejuridiske problematikker i rekrutteringen af undervisere i ungdomsskolens almen-
undervisning, som Koncernservice har rejst. Fagligt Center i Børne- og Ungdomsfor-
valtningen, ungdomsskolen og kommunens Koncernservice er løbende i dialog om, 
hvordan ungdomsskolen kan overholde kommunens regler og procedurer ved ansættel-
ser i tidsbegrænsede stillinger som timelærer i almenundervisningen. 
 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Personalejura og Forhandling i Kommunens Koncernservice har i et notat fra september 
2016 fremført en række kritikpunkter i ungdomsskolens rekrutterings- og ansættelses-
praksis i almenundervisningen. 
 
Det medgives i notatet, at ansættelse af lærere i ungdomsskolens almenundervisning har 
et betragteligt volumen, og indebærer en væsentlig administrativ byrde. Den administra-
tive byrde undtager dog ikke ungdomsskolen fra at overholde gældende regler. Ung-
domsskolen i er i dialog med Koncernservice om en rekrutterings- og ansættelsesprak-
sis, der ligger inden for gældende regelsæt. 
 
Særlig kravet om at ansættelser, der overstiger 5 måneder, skal slås op offentligt, udgør 
en stor udfordring, hvorfor ungdomsskolen afventer behandling i Borgerrepræsentatio-
nen forventeligt den 15. december 2016 om at gøre forsøg med frisættelser varige, her-
under at ansættelse i tidsbegrænsede stillinger, som skal slås op, hæves til 12 måneder. 
 
 
LØSNING 
 
Lærerne i almenundervisningen er tidsbegrænset ansat hovedsageligt i perioden fra me-
dio september til medio marts måned og fra august til medio maj i forløb under Åben 
Skole. 
 
Økonomiforvaltningen har over for forvaltningerne med cirkulære nr. 5/2016 indskær-
pet, at forvandlingerne skal overholde de procedurer og regler ved ansættelser, som er 
besluttet af Borgerrepræsentationen og forvaltningens Hoved-MED. Cirkulæret præcise-
rer: 

Ungdomsskolen indstiller,  
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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§ At medarbejderne skal medvirke i ansættelsesprocessen, og at der skal være ligelig 
kønsfordeling i ansættelsesudvalget. 

 
Ungdomsskolen tager kritikken fra Koncernservice til efterretning og har nu nedsat et 
permanent bedømmelsesudvalg bestående af en repræsentant for lederne, det admini-
strative personale og en lærer, idet der tilstræbes en ligelig kønsfordeling. Bedømmel-
sesudvalget vurderer løbende ansøgninger med henblik på at indstille den mest kvalifi-
cerede ansøger til stilling som timelærer i almenundervisningen. Den ansættende instans 
er formelt ungdomsskolechefen. I praksis er ansættelseskompetencen delegeret til om-
rådelederen ved almenundervisningen. 
 
§ At ansættelser, der overstiger 5 måneder, skal slås op offentligt.  
 
Det forventes, at Borgerrepræsentationen på et møde den 15. december 2016 tager stil-
ling til forslag om, at tidsbegrænsede stillinger, der overstiger 5 måneders varighed, 
hæves fra 5 måneder til 12 måneder. Hvis forslaget vedtages, er ungdomsskolen fritaget 
fra krav om specifikke opslag til tidsbegrænsede stillinger som lærer i almenundervis-
ningen. Ungdomsskolen afventer i givet fald kommunens bestemmelser om udmøntnin-
gen af beslutningen og er i dialog med Koncernservice om at tilrette praksis i overens-
stemmelse med gældende regler og beslutninger. 
 
§ At stillingsindhold skal offentliggøres på relevante elektroniske platforme med præ-

cis beskrivelse af stillingsindhold, løn- og arbejdsforhold m.v. 
 
Ungdomsskolen tager kritikken fra Koncernservice til efterretning. Hvis Borgerrepræ-
sentationen beslutter, at tidsbegrænsede stillinger under 12 måneder ikke skal slås op, 
bortfalder kravet om stillingsbeskrivelser for ansøgninger om stilling som timelærer. 
Ungdomsskolen vil indrykke et open call på relevante elektroniske platforme med op-
fordring til, at interesserede kan rette henvendelse til ungdomsskolen. Af opslaget vil 
fremgå oplysninger om løn- og arbejdsforhold, og der henvises til de generelle bestem-
melser om, at ungdomsskolen opfordrer alle uanset køn, etnicitet og andre forhold til at 
tilkendegive interesse for ansættelse som timelærer i tidsbegrænsede stillinger. 
 
§ At bedømmelsesudvalget skal indhente referencer forud for indstilling af kandidater 

til stillingen 
 
Dette sker i dag hvor det er muligt, men ikke systematisk, da det betyder et betydeligt 
ressourcetræk for bedømmelsesudvalget at skulle indhente referencer for op til 200 per-
soner. Ungdomsskolen vil imidlertid opprioritere arbejdet med at indhente referencer 
som led i ansættelsen. 
 
§ At ansøgere, der ikke kommer i betragtning, har krav på et svar på deres ansøgning 

ledsaget af en begrundelse 
 

Af det generelle open call vil det fremgå, at potentielt interesserede i stillinger som 
timelærer vil blive kontaktet, hvis deres profil er relevant. Ungdomsskolen vil oppriori-
tere arbejdet med at afgive svar til de potentielle ansøgere, som ikke kommer i betragt-
ning til ansættelse. 
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Andet 
Notatet fra Koncernservice udtrykker endvidere kritik af, at ungdomsskolen har bedt 
potentielle ansøgere om at udføre et stykke arbejde for kommunen ved at udarbejde en 
holdbeskrivelse i forbindelse med en påtænkt ansættelse. Udførelsen af arbejdet betrag-
ter Koncernservice som, at stillingen er tiltrådt, hvorefter en efterfølgende nedlæggelse 
af holdet nødvendigvis må betragtes som en afsked. En afsked er en forvaltningsretlig 
afgørelse, hvorefter der bl.a. skal ske partshøring. Udarbejdelsen af holdbeskrivelsen 
forud for et egentligt tilsagn om ansættelse medfører således brud på forvaltningsretlige 
regler samt adskillige overenskomstbrud. 
 
Ungdomsskolen vil naturligvis fremover afstå fra at bede potentielle ansøgere om at 
udarbejde holdbeskrivelse og udføre arbejde for ungdomsskolen overhovedet forud for 
ansættelse. 
 
Opsummering 
Ungdomsskolens nuværende praksis er etableret for at sikre den mest kvalificerede læ-
rerstab og det bedst mulige tilbud for eleverne. Ovenfor er det beskrevet, hvordan ung-
domsskolen følger op på den rejste kritik af rekrutterings- og ansættelsespraksis i al-
menundervisningen. 
 
 
VIDERE PROCES 
 
Ungdomsskolen afventer Borgerrepræsentationens behandling af frisættelsesforsøg, 
herunder forslag om, at stillingsopslag til tidsbegrænsede stillinger på under 5 måneder 
udvides til 12 måneder. Ungdomsskolen er i god dialog med Koncernservice om hånd-
teringen af de ansættelsesmæssige retningslinjer. 
 
 
BILAG 
 
Ingen. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2016.0-0. Møde den 14.12.2016. Dagsordenspunkt 10 
 
Forslag til bestyrelsens mødeplan i 2017 
 
Bestyrelsen skal tage stilling til plan for ordinære møder i 2017. 
 
 
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 og gerne i et lærer- og 
elevperspektiv. Det foreslås, at møderne som udgangspunkt er af 2 timers varighed, idet 
formanden på ad hoc basis kan beslutte at udvide mødet med maksimalt en time. 
 
Endvidere foreslås det, at møderne holdes på en adresse i tilknytning til det tematiske 
punkt, og at møderne som hovedregel holdes i forlængelse af undervisnings- og arbejds-
tid. 
 
Forslag til mødeplan er koordineret med plan for møder i Børne- og Ungdomsudvalget. 
 
 
LØSNING 
 
Ungdomsskolen foreslår følgende ordinære mødeaktiviteter i 2016: 
 
Onsdag den 15. marts kl. 15.00-17.00 
Mandag den 15. maj kl. 15.00-17.00 
Onsdag den 27. september kl. 15.00-17.00 
Mandag den 18. december kl. 16.00-18.00 
 
 
 
BILAG 
Ingen. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2016.0-0. Møde 14.12.2016.  Dagsordenspunkt 11 
 
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 Jacob Emil 
Nielsen. Begge er valgt blandt 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. Holdet drøfter blandt andet i fællesskab emner, som 
de to elevrepræsentanter kan bringe til bords i ungdomsskolens bestyrelse. 
 
 
 

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

bestyrelsen. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2016.0-0. Møde 14.12.2016.  Dagsordenspunkt 12 
 
Meddelelser og orientering 
 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Samarbejde om opfinderkonkurrence 

Massive vejbomme, der spærrer for kørsel ved rødt lys og et pointsystem, hvor du 
kan optjene sodavand ved at have mobilen slukket, når du kører bil. Ideerne var 
mange og opfindsomheden stor hos de 343 unge fra 6.-7. klasse, der deltog  
lokalfinalen i opfinderkonkurrencen Projekt Edison om temaet Bedre og mere sik-
ker trafik mandag d.14. november på Øster Farimagsgade Skole. Ungdomsskolen 
var samarbejdspartner ved lokalfinalen, der er arrangeret af Fonden for Entrepre-
nørskab.  
 
 

2. Kombineret Ungdomsuddannelse inviterede til Halloween 
Elever fra Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) slog d. 30. oktober dørene op 
til et Halloween-arrangement for børn på 10-13 år på Østerbro. Arrangementet bød 
på græskarudskæring, haunted house, zombieløb og meget mere. Det foregik på 
Gl. Kalkbrænderivej hos Ungdomsskolen Østerbro, som var samarbejdspartner i 
projektet. Organiseringen af eventen er en del af elevernes uddannelse, der inklu-
derer arbejder med kultur, turisme, service og event. Eleverne har blandt andet be-
skrevet aktiviteterne, designet området og været i kontakt med mulige samarbejds-
partnere og sponsorer. 

 
 
3. Projektansøgning om brug af virtuel praktik 

Amager 10. klasse er som repræsentant for Københavns Kommune med i en an-
søgning om et projekt med titlen ”Virtuel praktik - et lærerkompetenceudvik-
lingsprojekt om digital scenariedidaktik”.	 	Projektet drejer sig blandt andet om at 
udvikle lærernes kompetencer til at facilitere elevernes arbejde i konkrete scena-
rier tæt knyttet til arbejdsliv gennem virtuelle processer. Projektets fokus på sko-
lefaglighed og professionsfaglighed passer direkte ind i ungdomsskolens fokus på 
uddannelse og job, og kommunen ser store fordele i at projektet har fokus på 
10.klasse, hvor de fleste elever netop er i tvivl om fortsat uddannelse, jobmulig-
heder mv.  
 
Projektet er planlagt til at løbe over 2½ år.  København v/ Amager 10. indgår 
sammen med Bornholm som primære deltagere, og efter afprøvning dér skal pro-

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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jektet rulles ud i en mindre omfattende form i andre kommuner Professionshøj-
skolen Metropol står for projektet og ansøgning til A.P.Møller Fonden. Fonden 
forventer at give de første bevillinger i efterårets ansøgningsrunde i december 
2016. 
 

 
4. Projekt om forebyggelse og håndtering af stress i ungdomsskolen  

Som et led i arbejdet med ungdomsskolens tværgående indsats for forebyggelse 
og håndtering af stress i ungdomsskolen, har LokalMED-udvalget igangsat et 
projekt i samarbejde med Arbejdsmiljø København. Målet med projektet er at 
opbygge systematisk viden og kompetencer omkring stressforebyggelse og 
stresshåndtering, som et afsæt for at kunne skabe en egentlig stressforebyggende 
- og håndterende kultur i ungdomsskolen. 
 
Projektet inkluderer 
o Forløb med uddannelse af ledere i stresshåndtering, herunder hvordan man 

kan forebygge og spotte stress samt planlæge gode tilbagevendingsforløb  
o Forløb med Trioerne om viden om og forebyggelse af stress 
o Revidering af sygefraværspolitikken i ungdomsskolen samt udarbejdelse af 

en stresspolitik – i regi af LokalMED-udvalget 
 
Ved afslutning af projektet ved årsskiftet tager LokalMED-udvalget stilling til, 
hvordan ungdomsskolen arbejder videre med udviklingen af en stressforebyg-
gende - og håndterende kultur. 
 
 

5. Læringslokomotiv i bevægelse 
Ungdomsskolen er blevet udvalgt til at tage del i projektet Læringslokomotivet, 
der skal styrke faglige og sociale kompetencer hos udfordrede unge. Bestyrelsen 
godkendte ungdomsskolens deltagelse i projektet på møde d. 28.9.2016. I et sam-
arbejde med 19 andre kommuner og Ungdomsskoleforeningen er målet med Læ-
ringslokomotivet at gøre op mod 600 unge fra grundskolen uddannelsesparate 
gennem intensive læringsforløb i ungdomsskoleregi.  
 
I København bliver Læringslokomotivet afviklet som dagsforløb i tre uger for 20 
elever i 7. og/eller 8. klasse. Her skal eleverne arbejde intensivt med færdigheder i 
dansk og matematik samt personlige karakterstyrker. Desuden bliver synlig læring, 
bevægelse og feedback centrale elementer i undervisningen. Ungdomsskolen sam-
arbejder bl.a. med Børne- og Ungdomsforvaltningen, Ungdommens Uddannelses-
vejledning, folkeskoler og KøbenhavnerAkademiet omkring forløbene.  
 
Læringslokomotivet er støttet af Egmont Fonden og løber over en treårig perio-
de. Skoleåret 2016/2017 bruges til udvikling af forløbene, uddannelse af medar-
bejdere og klargøring. De første intensive læringsforløb finder sted i efteråret 
2017.  
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6. Julefodbold 
Ungdomsskolen afholder samarbejde med foreningen Street Society to foldbold-
turneringer i juleferien. Den ene henvender sig til lokale unge og foregår på Ta-
gensbo Skole kl.18-24 juleaften. Ungdomsskolen forventer, at der vil komme 
omkring 400 børn og unge, som ikke holder jul i traditionel forstand. Den anden 
er en bydækkende fodboldturnering, som foregår i juledagene i Nørrebrohallen 
og det forventes, at omkring 600 børn og unge vil deltage. 
 
 

7. Release-fest  
Forældre og venner var inviteret forbi til at høre numrene live og få et eksemplar af 
den helt nye LP, da ungdomsskoleholdet LP16 afholdte release-fest for deres nye 
plade forrige lørdag.  Hen over foråret har de unge mødtes en gang om ugen for at 
skabe musik og grafisk udtryk til deres album, som er udkommet på både vinyl og 
på platformen SoundCloud. Release-festen fandt sted i ungdomsskolens villa på 
Gammel Kalkbrænderivej.  
 
 

8. E2C Europe 
På generalforsamlingen i E2C Europe (Den Europæiske Forening for Second 
Chance skoler) i Chamberý (Frankrig) oktober 2016 blev ungdomsskolebestyrel-
sesformand, Jan Andreasen, genvalgt in absentia til kasserer i foreningens besty-
relse. E2C Europe arbejder med elevudvekslinger, lærersamarbejde, udvikling af 
læringsmiljøer inddragelse af unge og bedre information til unge. Ungdomsskolen 
og erhvervsgrunduddannelsen (EGU) indgår i det pædagogiske arbejde. Aktuelt er 
8 byer og 37 skoler medlem af foreningen. Arbejdet som foreningen kasserer vare-
tages i praksis af ungdomsskolens administrationsleder. Københavns Kommune 
betaler et årligt kontingent på 2.300€ for medlemskabet. Borgerrepræsentationen 
har på sit møde den 10. november 2016 godkendt, at Jan Andreasen udpeges som 
repræsentant for Københavns Kommune i indeværende funktionsperiode, der løber 
frem til 1. november 2017. 

 
 

9. Medarbejdertemadag lørdag den 28. januar 2017  
Ungdomsskolen afholder den årlige temadag for medarbejdere lørdag den 28. ja-
nuar 2017. Dagens tema er ungdomsskolens identitet anno 2017. Vi vil på dagen 
arbejde med en bottom-up proces, hvor medarbejdere med udgangspunkt i deres 
daglige erfaringer og faglighed får lejlighed til at give deres bidrag til den eller de 
grundfortællinger, der identificerer ungdomsskolen i dag. Dagen ligger i forlæn-
gelse af sidste års tema om ungdomsskolens kerneopgave og vil således munde 
ud i en konkretisering af vores kerneopgave(-r) og de værdier og visioner, der 
binder os sammen. 

 
 
10. Partnerskabsaftale med Sundheds- og omsorgsforvaltningen 

Ungdomsskolen har sammen med de københavnske ungdomsuddannelser indgået 
en gensidigt forpligtende partnerskabsaftale med Sundheds- og omsorgsforvaltnin-
gen. Partnerskabet har til formål at styrke arbejdet med at forbedre de unges trivsel 
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og sundhed, så flest muligt gennemfører en ungdomsuddannelse. Aftalen indgår 
som et vigtigt skridt i realiseringen af Københavns Kommunes sundhedspolitik 
”Nyd livet, københavner”, hvor der er fokus på at styrke unges psykiske robusthed, 
støtte dem i at drikke mindre alkohol og forebygge at de begynder at ryge eller at 
tage stoffer. Ungdomsskolen skal udarbejde to-årige handleplaner, der beskriver 
mål og indsatser, som skal bidrage til realiseringen af sundhedspolitikken. Ung-
domsskolens indsatser understøttes af samarbejdet med psykologer (SUF) og mis-
brugsrådgivere (SOF) i ungdomsskolens afdelinger. 

 
 
11. Ungdomsskolens app ”Tabulex Elev” 

Ungdomsskolen lancerede i august måned appen ”Tabulex elev”, der skal gøre 
tilmeldingen til fritidshold nemmere fremover. Appen er udviklet af Tabulex og 
bruges - ud over hos Københavns ungdomsskole - også hos Aarhus, Helsingør og 
Egedal ungdomsskoler m.fl. Appen er blevet taget godt imod i København.  I alt 
har 5.072 personer registreret sig som brugere ud af 7.343 brugere på landsplan, 
og den er pr. 1. december blevet anvendt 19.500 gange (antal sessioner). Til 
sammenligning har Helsingør ungdomsskole – der ligger nr. to på listen over by-
er, hvor appen bliver mest anvendt – haft 1.847 sessioner.   
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