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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

         J.nr. 2018.0-0. Møde 20.6.2018 Dagsordenspunkt 1  
  
Tematisk punkt: Hvem er de unge i heltidsundervisningen med fokus på målgrup-
pen for Byhøjskolen  
 
Oplæg v/ områdeleder Frank Størup, UU-konsulent Lars Thomsen og lærer Stefanie 
Schnack 
 
Ungdomsskolens heltidsundervisning - baggrund, formål og organisering 
Heltidsundervisning i ungdomsskolen er uddannelsesforberedende undervisning for unge 
med behov, der ikke kan imødekommes indenfor rammerne af ordinære 10. klasser og fol-
keskolens ældste klasser. Undervisningen skal ruste eleverne fagligt og på samme tid støtte 
dem i udviklingen af deres personlige og sociale kompetencer. Det konkrete mål med un-
dervisningen er, at eleverne efter endt forløb kan gå til prøve i folkeskolens obligatoriske 
fag1. Eleverne optages i heltidsundervisningen efter målgruppevurdering ved Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning (UU). 
 
Fælles for de unge i heltidsundervisningen er, at de er udsatte og har brug for individuelt 
rettede forløb med ekstra støtte i form af særlige undervisningstilbud i afslutningen af 
grundskolen eller overgangen 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 uddannelsesparate. Undervisningstilbuddene organiseres derfor fleksibelt efter opga-
ver og forskydninger i målgrupperne med afsæt i et tæt samarbejde med Ungdommens 
Uddannelsesvejledning (UU).  
 
Området indgår i realiseringen af kommunens strategiske målsætninger på ungeområdet. 
Heltidsundervisningen skal bidrage til kommunens uddannelsesmål om at 50 procent ud-
satte unge skal opnå en ungdomsuddannelse og er også et led i Københavns Kommunes 
indsats for at nå målsætningen om, at alle unge gennemføre en ungdomsuddannelse.  
 
De unge i heltidsundervisningen 
Eleverne i heltidsundervisningen er unge med personlige, sociale og faglige problemer. De 
har ofte dårlige erfaringer med at gå i skole og for mange har det resulteret i manglende 
motivation for skolegang og lysten til at lære. De kan have haft lange perioder uden skole-
gang, mange skoleskift eller være frafaldet flere ungdomsuddannelser. 
 
Årsagerne til dette er varierende: Nogle er psykisk sårbare og lider af angst eller OCD, 
andre har diagnoser som ADHD eller Aspergers. For nogle har udfordringerne primært rod 
i vanskelige sociale forhold, som har medført generel mistrivsel, herunder vanskeligheder 
med at passe skolen og et følgende lavt fagligt niveau. I målgruppen indgår også sent an-
komne unge, hvis primære udfordring ligger i manglende kompetencer i dansk. 
 
Heltidsundervisningen er organiseret som en vifte af skoleforløb, der er indrettet med for-
skellige målgrupper og deres behov for øje. De seneste indmeldelsesdata, der fremgår af 
                     
1 Dette gælder ikke i afdelingen Nye Veje, hvor det primære mål er afklaring. 
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tabellen nedenfor, viser de unges baggrundsdata på tværs af afdelingerne og variationerne 
imellem afdelingernes målgrupper2.  
 
Elevdata 
 

10. Puls 
14 elev

Byhøjskolen 
101 elever 

Dagkursus 
61 elever 

Nye Veje 
110 elever 

8+9. kl. 
71 elever  

UIH3 
158 elever 

Total 
515 elever 

Andel elever,  
der har en kontaktperson  

43 % 20 % 38 % 35 % 44 % 18 % 29 % 

Andel elever, der er  
udeboende i institutionel  
sammenhæng 

14 % 6 % 7 % 14 % 1 % 8 % 8 % 

Andelen af elever,  
der har en psykisk diagno-
se4 

31 % 58 % 17 % 40 % 35 % 10 % 30 % 

Andelen af elever, der er 
 ordblinde 

8 % 
 

9 % 
 

5 % 10 % 2 % 
 

3 % 6 % 

Andelen af elever, 
der har indlæringsmæssige  
vanskeligheder 

15 % 5 % 12 % 8 % 5 % 3 % 6 % 

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

21 % 27 % 22 % 29 % 24 % - 26 % 

Andel elever der har mod-
taget specialundervisning 

61 % 43 % 33 % 42 % 24 % - 38 % 

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

67 % 35 % 53 % 51 % 21 % - 41 % 

Andel elever, der har haft  
perioder uden reel skole-
gang (gennemsnitligt antal 
måneder uden reel skole-
gang) 

33 % 
(17 mdr.) 

45 % 
(7 mdr.) 

22 % 
(9 mdr.) 

69 % 
(8 mdr.) 

67 % 
(6 mdr.) 

46 % 
(12 mdr.) 

51 % 
(9 mdr.) 

Andel elever uden FP9 eller  
FP10 i dansk 

57 % 24 % 35 % 39 % - - 34 % 

Andel elever uden FP9 eller 
 FP10 i matematik 

64 % 24 % 45 % 44 % - - 36 % 

Andel elever med et kendt 
 forbrug af rusmidler 

15 % 2 % 10 % 18 % 17 % - 12% 

Andel elever, hvor der er  
kendskab til begået krimi-
nalitet 

23 % 4 % 20 % 20 % 11 % - 14% 

 
 
 
 
 
 

                     
2 Tabellen ovenfor viser elevdata for de enkelte afdelinger i heltidsundervisningen og total på tværs af afde-
lingerne. Data baserer sig på vejledernes indmeldelsessamtaler med elever, forældre, kontaktperson mv. og 
de oplysninger de selv har givet.  Der er ikke indhentet data fra eksterne parter. Data er trukket 1. juni 2018 
og inkluderer elever ved løbende optag.  
 
3 Ungdomsskolen i Hindegade: En del af den data, der indsamles om elever i denne afdeling adskiller sig fra 
de øvrige afdelinger. Målgruppen er sent ankomne unge, hvis primære udfordringer er manglende kundska-
ber i dansk, hvorfor dele af den indsamlede data drejer sig om elevens sproglige baggrund.  
 
4 De mest hyppige er ADHD, psykiske udviklingsforstyrrelser (ASF), angst og fobier samt depression.   
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De unge på Byhøjskolen 
Ungdomsskolen skal løbende tilpasse de pædagogiske profiler i undervisningstilbuddene 
til de aktuelle målgruppers behov. En af de afdelinger, der de senere år har undergået en 
større tilpasning, er Byhøjskolen. Det er sket for at imødekomme et stigende behov for 
undervisningstilbud til psykisk sårbare unge i kommunen. Som det fremgår af ovenstående 
tabel har 58 % af eleverne på Byhøjskolen en psykisk diagnose. Det tilsvarende tal sidste 
år var 39 %. Ændringerne i elevgruppen har fordret, at de ansatte har oparbejdet kompe-
tencer i håndtering af diagnoser, angst mv. i en undervisnings- og vejledningsmæssig 
sammenhæng ligesom at udbud af klasser og klassestørrelse løbende tilpasses. 
 
Pt. har Byhøjskolen forskellige typer af små klasser med det formål at kunne opfylde flere 
forskellige unges behov: tre klasser med kreative værkstedsfag, en turboklasse samt tre 
basisklasser. Basisklasserne er differentieret i forhold til de unges behov både fagligt, per-
sonligt og socialt. Samtlige klasser har prøveforberedende undervisning i dansk, matematik 
og engelsk, der differentieres efter faglige niveauer. I basisklasserne indgår også tematimer 
og faget uddannelse og job.  Desuden indgår individuel fastholdelses – og uddannelsesvej-
ledning. De unge kommer typisk fra folkeskolen (nogle som enkeltintegrerede), special-
skoler, behandlingsskoler og/eller længerevarende perioder uden reel skolegang. 
 
På mødet vil områdeleder for heltidsundervisningen Frank Størup fortælle om heltidsun-
dervisningens rolle, UU-konsulent Lars Thomsen vil fortælle om udvikling i behov i mål-
gruppen og sammen med lærer Stefanie Schnack orientere om de tiltag Byhøjskolen har 
gjort for at imødekomme elevernes behov. 
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Beslutningsprotokol fra møde i ungdomsskolens bestyrelse 
onsdag den 7. marts 2018 kl. 15.00-17.30. 
 
Mødedeltagere:  Knud Holt Nielsen, Tommy Petersen Linda Hilskov, 

Alberte Stein Aamand, Jens Toft og Ditte Bergholdt As-
mussen 

 
Afbud:        Sofie Seidenfaden og Bo Kjærulf 
 
  
Øvrige:   Frank Størup, Tue Wethje, Kim Brynaa, Marianne Evers 

og Gunver Moll Biering 
 
Mødet blev afholdt i KKU-sekretariatets mødelokale, Fredericiagade 39, 3. 
sal, 1310, København K 
 
 
Dagsorden  
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Konstituering, valg af formand og næstformand  

 
3. Repræsentation i bestyrelsen for E2C Europe og 

Folkeoplysningsudvalget 
 

4. Bestyrelsens kompetence, opgaver og arbejde samt forslag til 
forretningsorden  
 

5. Introduktion til ungdomsskolens virksomhed, indsatsområder og 
udfordringer  
 

6. Årshjul og forslag til bestyrelsens mødeplan 2018 
 

7. Kernefortælling og udviklingsplan for ungdomsskolen 
 

8. Forslag til fordeling af ungdomsskolens budgetramme 2018 
 

9. Status for adgang til psykolog og socialfaglig støtte/support i 
ungdomsskolen 
 

10. Meddelelser og orientering 
 

11. Evt. 
 
 

BESLUTNINGS-
PROTOKOLUDKAST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

Dato: 12.3.2018 
 
J. nr.: 2018.0-0 
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1. Godkendelse af dagsorden for møde den 7. marts 2018 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
BESLUTNING 
Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 
 
 
2. Konstituering, valg af formand og næstformand  
 
Bestyrelsen skal vælge formand og næstformand. 
 
INDSTILLING 
 
Ungdomsskolen indstiller,  
 
1. at bestyrelsen vælger formand og næstformand blandt medlemmerne 

valgt af Borgerrepræsentationens medlemmer. 
 

 
BESLUTNING 
Forud for mødet havde Sofie Seidenfaden tilkendegivet, at hun stillede op 
til posten som formand. Der var ingen andre kandidater, og Sofie 
Seidenfaden blev valgt. 
 
Knud Holt Nielsen stillede op til posten som næstformand. Der var ingen 
andre kandidater, og Knud Holt Nielsen blev valgt 
 
PROBLEMSTILLING 
Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning, valgmåde og kompetence 
fremgår af Vedtægten for bestyrelsen ved Københavns Kommunes 
Ungdomsskole (2015). Ungdomsskolebestyrelsen består af 9 medlemmer 
med 3 repræsentanter valgt blandt Borgerrepræsentationens medlemmer, 2 
repræsentanter for organisationer med særlig interesse for 
ungdomsskolearbejdet, 2 repræsentanter for medarbejderne samt 2 
repræsentanter for eleverne. 
 
Folkeoplysningsudvalget i Københavns Kommune og Børne- og 
Ungdomsforvaltningen kan begge udpege en repræsentant til bestyrelsen. 
Repræsentanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 
Ungdomsskolelederen og souschef/områdeleder deltager i bestyrelsens 
møder uden stemmeret og varetager sekretariatsfunktionen. Bestyrelsen 
kan tillade andre at deltage i møderne uden stemmeret. 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet d.7. marts 2018. 
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LØSNING 
Efter vedtægtens § 4 stk. 1 vælger bestyrelsen sin formand og næst-
formand blandt medlemmerne valgt af og blandt Borger-repræsentationens 
medlemmer. 
 
 
3. Repræsentation i bestyrelsen for E2C Europe og Folke-

oplysningsudvalget  
 
Bestyrelsen drøfter repræsentation i bestyrelsen for Den Europæiske For-
ening for Second Chance Education (E2C Europe) og ungdomsskolens 
repræsentation i Københavns Kommunes Folkeoplysningsudvalg. 
 
INDSTILLING 
 
Ungdomsskolen indstiller,  
 
1. at bestyrelsen drøfter repræsentation i bestyrelsen for Den Europæiske 

Forening for Second Chance Education (E2C Europe), og at  
 

2. at bestyrelsen overlader til ungdomsskolens leder at udpege en repræ-
sentant for ungdomsskolen til Folkeoplysningsudvalget (FOU). 

 
 
BESLUTNING 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 
PROBLEMSTILLING 
 
E2C Europe 
Københavns Kommune har siden 2002 været medlem af Den Europæiske 
Forening for Second Chance Education (E2C Europe). Medlemskabet va-
retages af formanden for ungdomsskolens bestyrelse og sker formelt efter 
udpegning af Borgerrepræsentationen. I 2006 blev bestyrelsesformanden 
valgt ind i foreningens bestyrelse som kasserer, en post der lige siden har 
været varetaget af ungdomsskolebestyrelsens formand. Der afholdes valg 
til foreningens bestyrelse hvert andet år. 
 
Folkeoplysningsudvalget  
Efter Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København skal Køben-
havns Kommunes Ungdomsskole udpege en tilforordnet til Københavns 
Kommunes Folkeoplysningsudvalg for perioden 2018-2021. I den seneste 
periode har funktionen som tilforordnet været varetaget af en fuldmægtig i 
ungdomsskolens sekretariat med ungdomsskolens leder som suppleant. 
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LØSNING 
 
E2C Europe 
E2C Europe arbejder for at fremme uddannelsesmæssige initiativer i Eu-
ropa, som skal give unge uden uddannelse og unge uden for arbejdsmarke-
det nye muligheder for uddannelse og arbejde. Foreningen blev startet i 
1999 som en forening af byer og regioner på initiativ fra EU Kommissio-
nen. Siden har også skoler, foreninger og institutioner fået adgang til for-
eningen. Aktuelt er 8 byer medlem af foreningen (Malmö, Norrköping, 
Linköping, Tyresö, Gijón (Spanien), Matosinhos (Portugal), Sopot (Polen) 
og København. Herudover er ca. 34 skoler, organisationer og foreninger 
rundt omkring i Europa medlemmer af foreningen. Rådmand for ungdom 
og uddannelse i byrådet i Norrköping er for tiden formand for foreningens 
bestyrelse. 
 
E2C Europe arbejder med udvikling af metoder til inddragelse af unge, 
udvikling af læringsmiljøer, lærersamarbejde, elevudvekslinger, ungemø-
der og bedre information til unge. Både ungdomsskolen og erhvervsgrund-
uddannelsen i København indgår i det dette arbejde. Foreningen afholder 
et europæisk ungemøde om året, et lærerseminar og konferencer. Bestyrel-
sen holder 2-3 møder om året. Foreningens budget er ca. 30.000€ årligt. I 
praksis varetager ungdomsskolens administrationsleder arbejdet som for-
eningens kasserer. 
 
Folkeoplysningsudvalget 
Folkeoplysningsudvalget varetager en række opgaver inden for det frivilli-
ge foreningsliv. Folkeoplysningsudvalget har ansvar for udvikling og til-
skudsfordeling på folkeoplysningsområdet og sætter retningen for byens 
fritidstilbud til såvel børn som voksne.  Udvalget består af 7 medlemmer 
fra Borgerrepræsentationen, 7 repræsentanter for den folkeoplysende vok-
senundervisning og 7 repræsentanter for det frivillige folkeoplysende fore-
ningsarbejde. Dertil kommer tilforordnede fra ungdomsskolen og handi-
kapområdet. 
 
 
4. Bestyrelsens kompetence, opgaver og arbejde samt 

forslag til forretningsorden 
 
Bestyrelsens formelle kompetence er fastsat i ungdomsskoleloven og i 
Vedtægt for bestyrelsen ved Københavns Kommunes Ungdomsskole. 
Bestyrelsen skal endvidere fastsætte en forretningsorden, som grundlag for 
bestyrelsens mødevirksomhed m.v. 
 
INDSTILLING 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen drøfter bestyrelsens opgaver og arbejde og godkender 

forslaget til forretningsorden. 
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BESLUTNING 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. Bestyrelsen besluttede, at punktet 
drøftes igen senest i marts 2019. Bestyrelsen besluttede endvidere, at den 
hidtidige prakisis med at ungdomsskolens øvrige ledelse fast deltager i 
møderne som sagkyndige drøftes på mødet i juni 2018. 
 
PROBLEMSTILLING 
Grundlaget for ungdomsskolebestyrelsens virke er fastsat i lov-
bekendtgørelse nr. 438 af 8. maj 2017. Bestyrelsens sammensætning, 
kompetence og opgaver fremgår af Vedtægt for bestyrelsen ved 
Københavns Kommunes Ungdomsskole. Med afsæt i vedtægten fastlægger 
ungdomsskolebestyrelsen de overordnede principper og målsætninger for 
ungdomsskolens virksomhed. Bestyrelsen fastsætter selv sin 
forretningsorden, og et forslag er vedlagt som bilag. 
 
LØSNING 
Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser 
 
Efter lovbekendtgørelse om ungdomsskoler, virksomhedsplanen og 
vedtægten har bestyrelsen kompetencen til  
 

▪ at fastlægge de overordnede principper for ungdomsskolens 
virksomhed 

 
▪ at udmønte de årlige budgetter for ungdomsskolen og herigennem 

fastlægge ungdomsskolens indhold og omfang 
 

▪ at godkende ungdomsskolens fagudbud 
 

▪ at afgive indstilling til den Borgerrepræsentationen om ansættelse 
og afskedigelse af ungdomsskolens leder 

 
▪ at ansætte og afskedige ledere, lærere og andre pædagogiske 

medarbejdere, idet bestyrelsen på mødet den 29. marts 2006 har 
uddelegeret denne kompetence til ungdomsskolens leder 

 
▪ at udpege et medlem til bedømmelsesudvalg ved ansættelse i 

lederstillinger 
 

▪ at afgive udtalelser og stille forslag til Borgerrepræsentationen / 
Børne- og Ungdomsudvalget om alle spørgsmål, der vedrører 
ungdomsskolen 

 
▪ at træffe beslutning om godkendelse af konkrete 

undervisningstilbud, der forudsætter dispensation fra de generelle 
aldersgrænser. 
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Ungdomsskolens leder har overfor Borgerrepræsentationen og 
ungdomsskolebestyrelsen ansvar for den økonomiske, administrative, 
personalemæssige og pædagogiske ledelse. Ungdomsskolelederen har 
ansvar for, at ungdomsskolebestyrelsen er orienteret om alle væsentlige 
forhold, der vedrører ungdomsskolen. Børne- og Ungdomsudvalget 
varetager den overordnede forvaltning af ungdomsskolen, herunder 
overordnede strategier og servicemål samt fører tilsyn med 
ungdomsskolen, herunder økonomisk kontrol.  
 
Mødevirksomhed og forslag til forretningsorden 
Ungdomsskolens bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden. Der er 
ikke i lovgivningen om ungdomsskoler fastsat nærmere krav til form eller 
indhold. Bestyrelsen udøver sine beføjelser på møderne. Forretningsorden 
regulerer bestyrelsens mødevirksomhed og beslutningsdygtighed. Der 
afholdes møde så ofte formanden eller tre af medlemmerne finder det 
fornødent. Dog holdes møde mindst 4 gange om året. Mellem 
bestyrelsesmøderne kan formanden afgøre sager, der ikke tåler opsættelse 
eller ikke giver anledning til tvivl. Forslag til forretningsorden foreslås at 
træde i kraft straks. 
 
 
5. Introduktion til ungdomsskolens virksomhed, indsatsom-

råder og udfordringer 
 
Under punktet præsenterer ungdomsskolens områdeledere Kasper Jannæs, 
Frank Størup og Gunver Moll Biering virksomheden, aktiviteter og udfor-
dringer. I Kasper Jannæs fravær deltog afdelingsleder Marianne Evers i 
præsentationen af almenundervisningen. 
 
INDSTILLING 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 

1. at bestyrelsen tager introduktionen til efterretning. 

 
BESLUTNING 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 
PROBLEMSTILLING 
Ungdomsskolens formål og indhold er fastsat i ungdomsskoleloven. Orga-
nisatorisk er ungdomsskolen bygget op som én skole med en bestyrelse, en 
ledelse og decentral opgavevaretagelse. Organisationen er strukturelt for-
ankret i Børne- og Ungdomsforvaltningens Fagligt Center og indgår i om-
rådets prioriteringer, opgaveløsning samt kvalitets- og supportaftaler.  
 
Ungdomsskolens organisatoriske opbygning afspejler ungdomsskolens tre 
hovedaktivitetsområder: Almenundervisning, heltidsundervisning og 10. 
klasse.  
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LØSNING 
 
Overordnet formål og indhold 
Ungdomsskolens formål og indhold er fastsat i ungdomsskoleloven, hvor 
det overordnede formål fremgår af § 1: Ungdomsskolen skal give unge 

mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af 

og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse 

forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvir-

ken i et demokratisk samfund.  

 

Ifølge loven skal ungdomsskoletilbuddet omfatte 
▪ Almen undervisning, specialundervisning, prøveforberedende under-

visning og undervisning for unge indvandrere i alderen 14-18 år. For at 
sidestille elever på 7. klassetrin har Borgerrepræsentationen besluttet, 
at fritidsundervisningen også skal omfatte de 13-årige 

 
Ungdomsskoletilbuddet kan omfatte 
▪ Heltidsundervisning (pligtbekendtgørelse) for 15-21 årige  
▪ Andre aktiviteter, som indgår i kommunens ungdomspolitik, herunder 

10. klasse og Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) 
▪ Undervisning i folkeskolens fag på 7.-10. klassetrin 
▪ Klub og anden fritidsaktivitet 

 
I København varetager ungdomsskolen de opgaver, som loven giver mu-
lighed for, undtagen danskuddannelse for nyankomne udlændinge mellem 
18 og 25 år og klubaktiviteter. I 6-byssammenhæng er det alene Køben-
havn som ikke har klubvirksomhed integreret i ungdomsskolens virksom-
hed. 
 
Aktivitetsområder 
Ungdomsskolens 3 hovedaktivitetsområder er: 
 
▪ Almen undervisning (fritidsundervisning), som organiseres på tværs af 

BUF-områderne i samarbejde med folkeskoler, klubber, foreninger 
med videre  
 

▪ Heltidsundervisning, som organiseres fleksibelt efter opgaver og for-
skydninger i målgrupperne 

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

ne, UU-København, heltidsundervisningen og ungdomsuddannelserne 
 
Almen undervisning (fritidsundervisning) 
Ungdomsskolens almene undervisning udspringer af den folkeoplysende 
tradition i Danmark. Det bygger på den grundlæggende værdi, at unge ak-
tivt og frivilligt vælger at gå til noget i deres fritid, som de anser som me-
ningsfuld og som giver dem mulighed for at uddybe deres kundskaber og 
bidrager til demokratisk medborgerskab og dannelse. Det samlede fritids-
tilbud skal orientere sig bredt i forhold til behov og interesser i ungegrup-
pen, og undervisningen skal bidrage til at styrke unges personlige, faglige 
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og sociale kompetencer. Området skal også støtte op om og indbefattes i et 
forpligtende samarbejde med folkeskolen og dermed bidrage til målene i 
folkeskolereformen. 
 
Ungdomsskolen udsender i august måned et katalog over ca. 500 hold lige 
fra dansk, tysk, fransk, spansk, japansk, musik, dansk, drama, sport og 
friluftsliv, it og medier og ungepanel. Herudover står området for en række 
tværgående aktiviteter som fx samarbejde med boligsociale helhedsplaner, 
UngAkademi og Åben Skole-aktiviteter på en lang række folkeskoler. 
 
Aktiviteterne foregår spredt over kommunen, aktuelt på lidt over 55-60 
lokationer, heraf 25 folkeskoler. I 2016-17 var der i alt 11.570 tilmeldte til 
hold i ungdomsskolen (holdelever). Dette var fordelt på 7.592 unge (CPR-
numre)1. Områdets budget er 15,9 mio.kr.  
 
Heltidsundervisning 
Heltidsundervisning er for de elever, som af faglige, personlige og sociale 
grunde ikke kan gå den lige vej fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Der 
er typisk tale om unge, der har forladt folkeskolen uden afgangsprøver. 
Forløbene er i princippet etårige med folkeskolens afgangsprøver for øje 
og med fokus på at gøre dem uddannelsesparate til en ungdomsuddannel-
se. Eleverne visiteres via Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der er 
løbende optag. 
 
Heltidsundervisningen i ungdomsskolen organiseres fleksibelt efter op-
gaver og forskydninger i målgrupperne og indgår i realiseringen af unge-
områdets strategiske målsætninger. Den er led i Københavns Kommunes 
indsats for at nå målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang 
skal gennemføre en ungdomsuddannelse.  Heltidsundervisningen skal 
også bidrage til kommunens uddannelsesmål om, at 50 procent af de ud-
satte unge skal opnå en ungdomsuddannelse.  
 
I heltidsundervisningen er der syv afdelinger, der er rettet mod forskellige 
målgrupper. I skoleåret 2016-17 havde området 538 elever. Undervis-
ningsbudgettet er på 37,8 mio. kr. 
  
Til heltidsområdet hører også Kombineret Ungdomsuddannelse, som er en 
erhvervsrettet ungdomsuddannelse finansieret via statstaxameter. Kombi-
neret Ungdomsuddannelse indgår i regeringsudspillet om Bedre veje til 
uddannelse og job, som indebærer at uddannelsen fra 2019 løftes over i 
den ny uddannelseskonstruktion Forberedende Grunduddannelse (FGU). 
  
10. klasse 
10. klasse er et undervisningstilbud til unge, som efter grundskolen har 
brug for yderligere faglig opkvalificering og afklaring af uddannelsesvalg 
for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. 10. klasse kan frit vælges 
af de elever, der ønsker det. Elever bosiddende i kommunen har retskrav 

                                                 
1 Antallet af holdelever viser, hvor mange elever, der er tilmeldt på holdene. Antallet af 
CPR-elever viser, hvor mange unge (CPR-numre) der har været tilmeldt ungdomsskolen  
Hvis en elev er tilmeldt flere hold, vil eleven tælle én gang som CPR-elev og flere gange 
som holdelev. 
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på en plads. Der er løbende optag. Med regeringsudspillet Bedre veje til 
uddannelse og job vil der fortsat være frit optag til 10. klasse. 
 
Ungdomsskolen står for hele 10. klassetilbudet i København. 10.klasse 
udbydes af ungdomsskolen selv i 3 kommunale 10. klassecentre og af 4 
erhvervsskoler. Erhvervsskolerne har indgået kontrakt med Københavns 
Kommune om 3 former for 10.klassetilbud: 10. klasse efter folkeskolelo-
ven, EUD10 og 20/20-forløb. 
 
Undervisningen i 10. klasse skal ligesom heltidsundervisningen bidrage til 
strategiske målsætninger på ungeområdet: at 95 procent af en ungdomsår-
gang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og at 25 procent unge væl-
ger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.  
 
I skoleåret 2016-17 gik 370 elever i 10. klasserne i ungdomsskolen og 404 
elever på en erhvervsskole. Undervisningsbudgettet for 10. klasse i ung-
domsskolen er på ca.17 mio. kr. Området finansieres via taxameterbevil-
ling og justeres pr. 5. september baseret på det faktiske elevtal. 10. klasse 
har løbende optag gennem skoleåret. 
 
Forskellige aktiviteter, ét mål  
Ungdomsskolens aktiviteter ligger alle i virkefeltet mellem folkeskolens 
udskoling og ungdomsuddannelserne. Aktiviteterne er samlet set meget 
forskellige, men de har ét samlet mål: at hjælpe alle unge i byen godt i vej. 
 
Under punktet præsenterer ungdomsskolens ledelse indhold, indsatser og 
udfordringer i de enkelte områder såvel som opgaver og udfordringer, der 
går på tværs af organisationen.  
 
 
6. Årshjul og forslag til bestyrelsens mødeplan 2018 
 
Bestyrelsen skal tage stilling til mødeplan i 2018. 
 
INDSTILLING 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender forslag til mødedatoer i 2018. 

 
BESLUTNING 
Bestyrelsen godkendte forslag til mødeplan og årshjul, idet det foreslåede 
møde den tirsdag den 19. juni efter aftale med formanden flyttes til onsdag 
den 20. juni kl. 15.00-17.30 . 
 
PROBLEMSTILLING 
Efter bestyrelsesvedtægten afholder bestyrelsen møde mindst 4 gange om 
året eller så ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent. 
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Af årshjulet fremgår tilbagevendende punkter og rytmen i de sager, der 
tages op. 
 
LØSNING 
 
Årshjul 
Årshjulet beskriver tilbagevendende punkter på møderne hen over året. Ud 
over de nævnte punkter vil tilkomme aktuelle punkter, som fastlægges 
løbende.  
 
Et tilbagevendende punkt på møderne er orientering om udviklingen i 
ungdomsskolens budget og regnskab. På årets første møde besluttes bud-
getfordeling og på årets sidste møde fastlægges principperne for budget-
fordelingen for det kommende år. 
 
Bestyrelsen præsenteres også løbende for undersøgelser og data vedrøren-
de skolens elever. På mødet i juni fremlægges resultater af elevtrivselsun-
dersøgelse og kvalitetsrapport for heltidsundervisningen og 10. klasse, som 
udarbejdes af Børne- og Ungdomsforvaltningen.  
 
På det første møde efter sommerferien fremlægger ungdomsskolen sine 
årsrapporter for de tre områder heltidsundervisning, 10. klasse og almen-
undervisning. Årsrapporterne udarbejdes med målet om at skabe størst 
mulige viden om resultater og effekter af ungdomsskolens indsats. De ud-
arbejdes i slutningen af skoleåret, så data kan anvendes i forbindelse med 
planlægning og opstart af det nye skoleår. Årsrapporterne for heltidsun-
dervisningen og 10. klasse rummer dels resultatdata som fx oplysninger 
om fremmøde, karakterer, uddannelsesparathedsvurdering og udslusning 
til videre udannelse, dels informationer fra ungdomsskolens effektmålings-
system, som bruges i heltidsundervisningen. Årsrapporter for almenunder-
visningen samler op på resultater fra evalueringer og undersøgelser fra den 
almene fritidsundervisning, Åben-skoleindsatser og særlige indsatser. 
 
Mødeplan 
Ungdomsskolen foreslår følgende mødeaktiviteter i 2018: 
 
Onsdag den 7. marts kl. 15.00-17.30 
Tirsdag den 19. juni kl. 15.00-17.30 flyttes til onsdag den 20. juni 
Onsdag den 10. oktober kl. 14.00-16.30 
Onsdag den 19. december kl. 15.00-18.00 
 
Ud over møderne inviterer ungdomsskolen bestyrelsen til at deltage i fag-
lige temadage, forestillinger, Ungdommens Folkemøde m. v. Herudover 
inviterer ungdomsskolen bestyrelsens medlemmer på rundtursbesøg i ung-
domsskolens afdelinger i løbet af foråret. Bestyrelsen bedes tilkendegive 
dato for et sådant besøg. 
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7. Kernefortælling og udviklingsplan for ungdomsskolen  
 
I denne indstilling beskrives arbejdet med en udviklingsplan for ungdoms-
skolen. 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
BESLUTNING 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 
PROBLEMSTILLING 
Ungdomsskolen har det seneste år samarbejdet med konsulentvirksomhe-
den Dogmekompagniet omkring en udviklingsplan for den samlede orga-
nisation. Udviklingsplanen skal udstikke kursen for ungdomsskolens ud-
vikling frem mod 2020 på tværs af ungdomsskolens hovedområder. Arbej-
det med udviklingsplanen er i sidste fase og præsenteres som en færdig 
plan på bestyrelsesmødet i juni 2018.   
 
LØSNING 
Ungdomsskolens udviklingsplan består af en kernefortælling samt tre stra-
tegiske indsatsområder, der er bundet op på en række målsætninger og 
konkrete handlinger. Dette er resultatet af en proces, der har involveret 
både ledere, medarbejdere, elever og interessenter.  Nedenfor præsenteres 
ungdomsskolens kernefortælling samt de tre indsatsområder i kort form. 
Desuden præsenteres eksempler på målsætninger, der knytter sig dertil. 
Dette er tilsammen omdrejningspunkt for indholdet i den udviklingsplan, 
der vil blive præsenteret på bestyrelsesmødet i juni måned.  
 

Ungdomsskolens kernefortælling  

 

Alle unge skal have indflydelse på deres eget liv.  

Ungdomsskolen arbejder for, at alle unge skal have mulighed for uddan-
nelse og fritidstilbud, der understøtter deres personlige udvikling og fagli-
ge vækst. Uanset baggrund, opvækst og personlige forudsætninger skal der 
være mulighed for at finde ud af, hvad man er god til, hvad man drømmer 
om og i hvilken retning, man vil gå i livet.   
  
Det gør vi ved at have tilbud til alle byens unge. Tilbuddene spænder over 
fritidsaktiviteter, 10. klasse og heltidsundervisning til unge, der skal have 
styrket deres personlige eller faglige forudsætninger for at begynde på en 
ungdomsuddannelse. Vi har undervisning på mere end 50 adresser over 
hele byen og udvikler løbende vores tilbud ud fra de behov, der viser sig 
blandt unge københavnere.   
 
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender kernefortælling og indsatsområder for ung-

domsskolens udviklingsplan. 
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Mange veje til målet  

I ungdomsskolen er det en succes, når man oplever lyst og mod til at finde 
sin egen vej eller lærer noget, man ikke troede, kunne læres. Uanset om det 
drejer sig om en matematisk ligning, at kode en robot eller at turde række 
hånden op i timerne. Vores udgangspunkt er, at tryghed og troen på sig 
selv går hånd i hånd med unges ambitioner og drømme, og at det, der en 
lille succes i andres øjne, kan være en stor sejr for den enkelte.  
 
Ungdommens skole 

Hos os er det helt centralt, at vores tilbud formes efter eleverne, der bruger 
dem, snarere end at eleverne bliver formet efter vores tilbud. Vores struk-
tur og mangfoldige gruppe af undervisere giver plads til at tilpasse os dette 
på elev-niveau. Findes den rigtige kasse ikke til den enkelte unge, så byg-
ger vi den sammen med dem.   
 
Derfor er der i ungdomsskolen plads til at lære på forskellige måder, plads 
til at dyrke forskellige interesser og til at være den, man er.  Det gør os til 
en helt central spiller på ungeområdet i København hos både unge, foræl-
dre og samarbejdspartnere, som kommer til os, når der er behov for at fin-
de nye løsninger eller skabe fundamentet for at realisere unges drømme.  
 

Indsatsområder i udviklingsplanen  

 
1. Ungdommens skole  

Det er ikke den unge, der skal passe til ungdomsskolen, men ungdomssko-
len, der skal passe til den unge. Unge skal i højere grad være drivkraft i 
ungdomsskolens udvikling, og eleverne skal føle et tilhørsforhold til deres 
skole og aktivt tilvælge tilbuddene. Ungdomsskolen skal stille spørgsmål, 
ikke give svarene, når det handler om, i hvilken retning ungdomsskolen 
skal gå, og hvordan tilbuddene skal formes, så eleverne oplever både ejer-
skab og engagement.  
 
Målsætningerne under dette indsatsområde er bl.a.:  
 

• Det skal være muligt og attraktivt for unge at igangsætte aktivi-
teter for andre unge i ungdomsskolens regi, fx ved at understøt-
te ungedrevne projekter.  

• Unge skal i højere grad være aktivt med til at promovere ung-
domsskolens tilbud til deres jævnaldrende, fx ved at uddanne 
ungeambassadører.     

• Unge skal i højere grad være rådgivere, når det kommer til ud-
viklingen af ungdommens skole.  

  
2. Det fælles vi  

De ansatte i ungdomsskolen skal ikke alle lave det samme, men lykkes 
med det samme, nemlig at være ungdommens skole. Sparring og deling af 
viden på tværs af afdelingerne skal fremmes, og afdelingernes forskellig-
heder skal bruges aktivt til at fremme indsigt i hinandens arbejdsområder 
på tværs af organisationen.  
 
Målsætningerne under dette indsatsområde er bl.a.:  
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• Alle medarbejdere skal kende ungdomsskolens kernefortælling og 

vide, hvilken arbejdsplads, de er en del af.  
• Ungdomsskolen skal formå at udnytte medarbejdernes kompeten-

cer og afdelingernes ressourcer på tværs af organisationen, så 
summen af afdelingerne giver mere end delmængderne.     

• Der skal skabes bedre kommunikationskanaler på tværs af afdelin-
gerne.  

• Ungdomsskolen skal søge at skabe større fælles ungearrangemen-
ter på tværs af afdelingerne, hvor det fulde spektrum af ungdoms-
skolens kompetencer og kunnen kommer til sin ret.  

 
3. Synlig succes    

Ungdomsskolens image skal styrkes og være et foretrukket valg for både 
unge og potentielle samarbejdspartnere, med afsæt i høj kvalitet. Ung-
domsskolen skal være progressiv, når det kommer til nye samarbejdsmu-
ligheder og initiativer, og organisationen skal sikre, at dens succeser bliver 
set.  
 
Målsætningerne under dette indsatsområde er bl.a.: 
 

• Meget mere end en skole. Ungdomsskolen skal være kendt som en 
moderne og innovativ organisation, der hele tiden udvikler sine 
tilbud i takt med ungdommens behov.     

• Fælles succeser. Ungdomsskolen skal være en samlet enhed udad-
til. Både når det kommer til, hvordan organisationen italesættes og 
hvordan afdelingernes succeser bliver opfattet blandt interessenter 
og borgere.  

• Unges succeser skal ses. Eksempelvis kan kompetencer, de unge 
har tilegnet sig i løbet af deres tid hos ungdomsskolen - formelle 
såvel som uformelle - i højere grad certificeres.    

 

Under målsætningerne for de strategiske indsatsområder er der udarbejdet 
en række forslag til handlingspunkter. Afsættet for dette blev lavet ved 
ungdomsskolens temadag i september 2017, hvor alle medarbejdere var 
inviteret til at bidrage med forslag til konkrete handlinger, der understøtter 
indsatsområderne. I starten af februar måned 2018 var den samlede ledelse 
til workshop for at gennemgå resultaterne og skærpe deres inputs til hand-
linger.  
 
VIDERE PROCES  
Den færdige udviklingsplan, herunder de handlepunkter, der skal med i 
den endelige udviklingsplan, bliver i øjeblikket udarbejdet og færdigskre-
vet og vil blive præsenteret på bestyrelsesmødet i juni måned. 
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8. Forslag til fordeling af ungdomsskolens budgetramme 
2018 

 
Med denne indstilling redegør ungdomsskolen for forslag til fordeling af 
budgetrammen for 2018 og orienterer om regnskabet 2017. Administrati-
onsleder Tue Wethje deltog under punktet som sagkyndig. 
  
INDSTILLING 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender forslag til fordeling af ungdomsskolens bud-

getramme for 2018, som det fremgår af bilaget Ungdomsskolen - virk-

somhed og budget 2018, 
 
2. at bestyrelsen tager orienteringen om effektiviseringer/besparelser til 

efterretning, 
 
3. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens regnskab 2017 

til efterretning. 

 
 
BESLUTNING 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 
PROBLEMSTILLING 
Ungdomsskolebestyrelsen har kompetence til at fastlægge indhold og om-
fang indenfor den tildelte beløbsramme. Indstillingens forslag til fordelin-
gen af rammen sker ud fra de vedtagne mål og rammer for ungdomssko-
lens virksomhed.  
 
I 2018 er ungdomsskolens budgetramme på 87.236.168 kr. inklusive bud-
get til 10. klasse. Rammen forventes tilført 1.092.532 kr. i overførte midler 
fra 2017 (mindreforbrug). Den samlede budgetramme er derfor 88.239.229 
kr. 
 
I forbindelse med Effektiviseringsstrategien 2015-2018 udestår ca. 2,1 
mio. kr. som skal findes i ungdomsskolens samlede bevilling. 
 
Ungdomsskolen har afsluttet 2017-regnskabet med et mindreforbrug på ca. 
1,1 mio.kr. svarende til ca. 1,2 procent af den samlede ramme. 
 
 
LØSNING 
 
Generelle bemærkninger til forslag til fordeling af budgetramme 2018 
Budgetrammen på 87.236.168 kr. forventes tilført 1.092.532 kr. i over-
førte midler fra 2017. 
 
Fordeling af lønmidler og driftsmidler 
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Forslag til fordeling af lønmidler og driftsmidler fremgår af bilag 1. For-
slaget tager udgangspunkt de principper, som bestyrelsen vedtog i forbin-
delse med udmøntning af budgetrammen for 2018. Principperne er beskre-
vet i afsnit 3.1 Principper for budgetfordelingen i bilag 1. 
 
Budgetramme til 10. klasse 

Ungdomsskolens budgetramme for 2018 er blevet tillagt 12/12 af budget-
midlerne for de kommunale 10. klasser. Budgetmidlerne er baseret på det 
faktiske elevtal i 10. klasse pr. 5.9. 2017. Budgettet vil blive justeret på 
basis af det faktiske elevtal pr. 5.9.2018. 
 
 
Effektiviseringsstrategi 2015-2018 samt 2020-2023 
 
Effektiviseringsstrategi 2015-2018 

På lige fod med de øvrige bydækkende institutioner har ungdomsskolen 
udarbejdet et katalog med forslag til Effektiviseringsstrategien 2015-2018. 
Effektiviseringsforslagene for 2015 skulle svare til 5,8 pct. af budgetram-
men, svarende til ca. 4 mio.kr.. Forslagene i kataloget blev behandlet af 
Børne- og Ungdomsforvaltningen, som herefter fremsendte udvalgte for-
slag til politisk behandling på Børne- og Ungdomsudvalgets budgetsemi-
nar 2015. 
 
I forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2016 blev 
ungdomsskolen pålagt to effektiviseringer på i alt ca. 1,3 mio.kr.: 
 
• Almenundervisningen blev pålagt en effektivisering på 900.000 kr., 

som skal modsvare en finansiering fra folkeskolerne på samarbejdet 
om Valgfag, Understøttende undervisning samt Lektiehjælp og Faglig 
fordybelse. Effektiviseringen blev indregnet i budgetrammen til al-
menundervisning i budget 2016. 

 
• Administrationen blev pålagt en effektivisering på 400.000 kr. svaren-

de til 1 årsværk. Ungdomsskolen havde en dialog med forvaltningen, 
da det var en forudsætning for effektiviseringen, at forvaltningen fandt 
en lokation, hvor administrationen kunne samles. Denne forudsætning 
blev ikke blevet imødekommet. Effektiviseringen blev indregnet i 
budgetrammen til administration i budget 2016. 

 
Med effektiviseringer i 2016 på 1,3 mio. ud af de i alt 4 mio. kr. betyder 
det, at ungdomsskolen fortsat skal finde effektiviseringer/besparelser for 
ca. 2,7 mio.kr. 
 
Herudover er der fundet effektiviseringer på henholdsvis 75.000 kr. og 
90.000 kr. i ungdomsskolens budget. Disse effektiviseringer er allerede 
indarbejdet i ungdomsskolens budgetramme. 
 
Ungdomsskolen har i samarbejde med Center for Policy i forvaltningen 
fundet yderligere effektiviseringer på 1.007.000 kr. og forslagene er føl-
gende: 
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• Omlægning af Radio One Hour til aktiviteter under Åben Skole – mu-
lig effektivisering på 562.000 kr. 
 

• Nedlæggelse af en deltidsstilling i administrationen – mulig effektivi-
sering på 200.000 kr. 

• Nedjustering af ungdomsskolens fællespulje (kompetenceudvikling) – 
mulig effektivisering på 200.000 kr. 
 

• Bortfald af samarbejdsaftale mellem Ungdomsskolen og Peder Lykke 
Skolen i forbindelse med flytning af 10.klasse til anden lokation – mu-
lig effektivisering på 45.000 kr. 

 
I alt effektiviseringsbidrag på 1.007.000 kr. som vil udgå af ungdomssko-
lens budget 2019. 
 
Hermed udestår effektiviseringer for ca. 1,4 mio. kr. som skal findes i 
budget 2019. Ungdomsskolen skal aflevere forslag til Center for Policy for 
den manglende effektivisering (1,4 mio.kr.) medio marts 2018.  
 
Effektiviseringsstrategi 2020-2023 

Forvaltningen har bedt revisionsfirmaet Deloitte om at foretage en analyse 
af de bydækkende enheder, herunder ungdomsskolen.  Analysen laves med 
henblik på at finde yderligere effektiviseringer i perioden 2020-2023. 
 
Ungdomsskolen kender ikke det faktiske måltal for effektivisering i 2020-
2023, men alene det samlede måltal for de bydækkende enheder, som er på 
67 mio. kr. Deloittes analyse af ungdomsskolen er allerede sat i gang, og 
bestyrelsen vil blive orienteret om analysens forslag, når de foreligger.  
 
Regnskab 2017 
Med en samlet budgetramme på 88.687.649 kr. og et endeligt regnskab på 
87.595.117 kr. har ungdomsskolen i 2017 et mindreforbrug på 1.092.532 
kr. 
 
De primære årsager til mindreforbruget i 2017 er følgende: 
 
▪ Ungdomsskolens 8+9. klasse har et mindreforbrug på ca. 1,1 mio.kr., da 

tilbuddet endnu ikke er oppe på fuld kapacitetsudnyttelse efter sidste års 
usikkerhed om finansiering 
 

▪ Ungdomsskolen har i 2017 haft et mindreforbrug til kompetenceudvik-
ling, herunder kurser, efter - og videreuddannelse af ledere og medar-
bejdere på ca. 250.000 kr. 

 
▪ Ungdomsskolens 10. klasse har i 2017 har en merforbrug på ca. 

500.000 kr. på løndelen. 
 
Herudover er der mer - og mindreforbrug på tværs af budgetområderne. 
 
Hovedposterne i regnskabet 2017 fremgår af bilaget ”Regnskab 2017”. 
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VIDERE PROCES 
Forslaget til principperne til fordeling af ungdomsskolens budget har været 
drøftet i ungdomsskolens LokalMED på møde i december 2017. Lokal-
MED inddrages løbende på møder i 2018 om udviklingen i ungdomssko-
lens budget og regnskab. 
 
Ungdomsskolechefen er ansvarlig for, at Børne- og Ungdomsforvaltningen 
og ungdomsskolens bestyrelse orienteres om udviklingen i ungdomssko-
lens budget og regnskab. Ungdomsskolechefen vil således orientere ung-
domsskolebestyrelsen, hvis der sker væsentlige afvigelser i forholdet mel-
lem budget og aktivitet. Se uddybning af ungdomsskolens løbende øko-
nomistyring i afsnit 3.2 Økonomistyring i bilag 1. 
 
 
9. Status for adgang til psykolog- og socialfaglig støtte og 

support i ungdomsskolen                
 
Ungdomsskolen orienterer om behovet psykolog- og socialfaglig støtte og 
support i ungdomsskolen og gør med denne indstilling status for arbejdet 
med at imødekomme dette behov. 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
BESLUTNING 
Bestyrelsen godkendte indstillingen og tilkendegav en forventning om, at 
ungdomsskolen vender tilbage til bestyrelsen med en orientering om ny 
status i sagen. 
 
PROBLEMSTILLING 
Elevgrundlaget i ungdomsskolen har ændret sig over en årrække. Ung-
domsskolens heltidstilbud er gået fra at være åbne tilbud rettet mod en 
bredere målgruppe til i at være tilbud, der alene er rettet mod unge, der 
ikke kan rummes i ordinære tilbud, og som eleverne målgruppevurderes 
til. Det har betydet, at eleverne i tilbuddene i dag kommer med andre, langt 
større og mere komplekse udfordringer end tidligere. Elevgruppens udfor-
dringer og udsathed er stor, men psykolog- og socialfaglig støtte er ikke en 
integreret del af ungdomsskolens undervisningstilbud, som det ser ud i 
dag.  
 
Ungdomsskolen orienterede på mødet den 18.12.2017 ungdomsskolebesty-
relsen om, at tilbuddet om psykologsamtaler gennem projektindsatsen Ung 
i Forandring, som eleverne har været omfattet af de senere år, vil blive 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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reduceret fordi det vurderes at dele af elevgruppen falder uden for indsat-
sens målgruppe. 
 
Ungdomsskolen ser et behov for, at der fast bliver tilknyttet psykologer og 
socialrådgivere til ungdomsskolen. Med dette er det målet at sikre, at de 
unge får den nødvendige støtte med henblik på, at flest muligt kan hjælpes 
på vej i en positiv udvikling og fastholdes i et uddannelsesperspektiv. 
 
LØSNING 
 
Eleverne i heltidsundervisningen 
I ungdomsskolens heltidstilbud går hvert år ca. 400 unge, som har behov, 
der ikke kan imødekommes indenfor rammerne af ordinære 10. klasser og 
folkeskolens ældste klasser.  
 
Heltidstilbuddenes opgave er at ruste eleverne fagligt og på samme tid 
støtte dem i udviklingen af deres personlige og sociale kompetencer. Målet 
er at gøre de unge uddannelsesparate eller at bidrage til, at de kommer på 
så godt et niveau som muligt indenfor de givne rammer.  
 
De unge i tilbuddene har udfordringer på det personlige, sociale og faglige 
område, som påvirker deres skolehverdag og deres udvikling. De nyeste 
indmeldelsesdata viser eksempelvis, at 
 
• 33 % af eleverne har en kontaktperson 

 
• 44 % af eleverne har en psykisk diagnose, som primært er ADHD, 

psykiske udviklingsforstyrrelser, angst, fobier og depression 
 
• 25 % af eleverne kommer fra en specialskole 
 
En afdeling modtager ca. 10 elever pr. år, hvor det i elevernes udredning er 
anbefalet, at de kommer eller fortsætter på en behandlingsskole, hvor psy-
kiatrisk og sundhedsfaglig behandling er en del af tilbuddet.   
 
Eleverne har ofte dårlige erfaringer med at gå i skole og for mange har det 
resulteret i manglende motivation for skolegang og lysten til at lære. Man-
ge har haft lange perioder uden skolegang og mange skoleskift bag sig, 
andre er frafaldet flere ungdomsuddannelser. I målgruppen indgår også 
sent ankomne unge, hvor den primære udfordring for mange er manglende 
kompetencer i dansk, men hvor en stigende andel også kommer med pro-
blemer forbundet til krigstraumer eller det at være flytning.  
 
Også de socioøkonomiske tal viser, at alle tilbuddene retter sig mod bela-
stede målgrupper, idet de seneste tal viser, at eleverne har et socioøkono-
misk gennemsnit på -0,972. Tallet varierer mellem afdelingerne fra et gen-
nemsnit på -0,52 til -1,36. Og endelig viser gennemsnitstallene for elever-
nes seneste prøvekarakter inden start i ungdomsskolen, at der er tale om en 
                                                 
22 Det socioøkonomiske gennemsnit udtrykker samlet, hvilken hjemmebaggrund elever-
ne har. Et negativt tal er udtryk for, at elevgruppens baggrund er svagere end gennemsnit-
tet og vice versa. 0 udtrykker gennemsnittet for alle borgere i København mellem 0-24 år. 



 
 

Side 19 af 23 
 

udsat elevgruppe. Her spænder gennemsnittet mellem de forskellige afde-
linger fra – 0,3 til 3,9 i matematik og fra 2,0 til 5,1 dansk. 
 
Behovet  
Ovenstående beskriver samlet en udfordret elevgruppe, som af mange for-
skellige årsager har brug for særlig støtte for at kunne udvikle sig og for at 
kunne blive fastholdt i et uddannelsesperspektiv.  
 
Lærerne og vejledere i afdelingerne har mange års erfaring med at skabe 
gode relationer med de unge og et godt, trygt og inkluderende undervis-
ningsmiljø. De ansatte har oparbejdet kompetencer i håndtering af diagno-
ser, angst, traumer mv. i en undervisnings- og vejledningsmæssig sam-
menhæng. Deres samlede viden og kompetencer i forhold til målgruppen 
er dermed stor, men afdelingerne har ikke tilknyttet ansatte med psykolog-
faglig eller socialfaglig uddannelsesbaggrund som en del af tilbuddet. Det 
har betydning i og med, at elevernes udfordringer på disse områder påvir-
ker deres skolehverdag og muligheder for udvikling, både fagligt personlig 
og socialt. Det kan eksempelvis være at elev har svært ved at deltage i un-
dervisningen på grund af angst eller at ustabile hjemmeforhold gør det 
svært for en elev at komme i skole eller forberede sig.    
 
At der er et behov for psykologhjælp understøttes bl.a. ungdomsskolens 
involvering i tiltaget Ung i forandring de senere år. Det er et tilbud om 
støttende psykologsamtaler til unge mellem 15 og 30 år på en række ung-
domsuddannelser og andre uddannelsestilbud til unge i København.  De 
tildelte antal samtaler er blevet udnyttet fuldt ud i perioden og i en afdeling 
er det blevet udvidet på grund af venteliste. Samtidig er tilbuddet i nogle 
afdelinger blevet begrænset fra indsatsens side, fordi det vurderes, at elev-
gruppen falder uden for indsatsens målgruppe. Det vurderes at der er tale 
om ofte meget komplekse problemstillinger hos eleverne, og at nogle af 
eleverne er egentligt behandlingskrævende i form af behov for psykiatrisk 
behandling eller behov for et længerevarende tilbud om psykologhjælp. 
Andre problemstillinger, der vurderes til at ligge uden for indsatsen, er 
problemer forbundet til krigstraumer og det at være flygtning.  
 
Med baggrund i ovenstående er det ungdomsskolens vurdering, at der er 
behov for at knytte socialfaglig og psykologfaglig support til skolerne så 
eleverne kan tilbydes den relevante hjælp og støtte de har brug for. 
 
Det er afdelingernes vurdering at mindst en tredjedel af eleverne vil kunne 
have gavn af psykolog- og/eller socialfaglig support og støtte. Det er lige-
ledes vurderingen at antallet i målgruppen for denne ekstra støtte er i stig-
ning. 
 
Ungdomsskolen har siden orienteringen til bestyrelsen på mødet den 18. 
december 2017 været i dialog med Fagligt center og Børne- og Ungdoms-
forvaltningens direktion, som i øjeblikket afsøger mulighederne for at til-
knytte psykolog- og socialfaglige kompetencer til ungdomsskolens unge. 
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VIDERE PROCES 
Fagligt Center (FAC) og Børne- og Ungdomsforvaltningens direktion af-
søger mulighederne for at tilknytte psykolog- og socialfaglige kompeten-
cer til ungdomsskolens unge. Ungdomsskolen orienterer bestyrelsen igen, 
når der er nyt i sagen. 
 
 

10. Meddelelser og orientering 
 
INDSTILLING 
 
 
 

 
 
 
BESLUTNING 
Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til indstillingen. 
 
1. Deltagelse på Ungdommens Folkemøde 2018  

Ligesom sidste år deltager ungdomsskolen sammen med UU Køben-
havn med en fælles stadeplads om en række aktiviteter samt en work-
shop på Ungdommens Folkemøde 2018. Det foregår 6.-8. september i 
Valbyparken.  
 
Ungdommens Folkemøde er Danmarks største demokratiske ungdoms-
festival inspireret af Folkemødet på Bornholm. Ambitionen med Ung-
dommens Folkemøde er at skabe et frirum for unge, hvor fokus er på 
demokratisk dialog og deltagelse i praksis, på oplevelsen af demokra-
tisk indflydelse og medborgerskab. Ungdommens Folkemøde blev af-
viklet for første gang i 2016 og bag initiativet står nonprofitorganisati-
onen Ungdomsbureauet.  
 
Ungdommens Folkemøde er åben for unge fra hele landet. Dagene by-
der på debatter og underholdning på forskellige scener, samtalesaloner 
og et stort antal events i organisationernes stadepladser. I 2017 var der 
ca.23.000 deltagere. 

 
2. 10. klassebasar  

Tirsdag den 23. januar 2018 var ungdomsskolen og UU København 
vært for en 10. klassebasar i Multihallen på Kildevældsskolen. Alle 10. 
klasserne i Københavns kommune var repræsenteret, dvs. ungdoms-
skolens 10. klasser, de fire 10. klasser på erhvervsskolerne samt By-
højskolen og Dagkursus. Både skoleledere, lærere og nuværende elever 
samt UU-vejledere var til stede og klar til at hjælpe de besøgende ved 
at svare på spørgsmål og fortælle om uddannelserne. Det anslås, at der 
var ca. 400 besøgende i løbet af åbningstiden fra 14-17. Det er andet 
år, at der bliver afholdt 10. klassebasar og planen er at holde en igen 
2019. 

 
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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3. Elevtrivselsmåling  
Igen i år gennemfører ungdomsskolen og Børne- og Ungdomsforvalt-
ningen en trivselsmåling blandt eleverne i almen 10. klasse, 10. klasse 
på erhvervsskoler og alle undervisningstilbud i heltidsundervisningen. 
Trivselsmålingen gennemføres fra 26.februar til 6. april 2018.  
 
Elevtrivselsmålingen indeholder spørgsmål indenfor 5 kategorier: Ele-
vernes generelle syn på skolen, deres syn på undervisningen, deres syn 
på lærerne, deres oplevelse af trivsel og tryghed og deres syn på facili-
teterne. Resultatet af undersøgelsen skal give ungdomsskolen viden om 
elevernes trivsel med mulighed for opfølgning. Bestyrelsen bliver ori-
enteret om resultaterne på bestyrelsesmødet i juni måned. 

 
4. E2C Europe 

Københavns Kommune har siden 2001 været medlem af E2C Europe 
(The European Association of Cities for Second Chance Schools and 
Institutions). E2C Europe arbejder med elevudvekslinger, sommersko-
le, lærersamarbejde, udvikling af læringsmiljøer inddragelse af unge og 
bedre information til unge. Ungdomsskolen og erhvervsgrunduddan-
nelsen (EGU) indgår i det pædagogiske arbejde. 
 
Byen Matoshinos i Portugal er den 3.-8. juni 2018 vært for en ung-
domskonference, et lærermøde, bestyrelsesmøde og generalforsamling 
i foreningen. Fra ungdomsskolen deltager elever og lærere fra ung-
domsskolens 8+9.klasse. 

 
5. Møde i projektet A Network for NEET Mobility  

Ungdomsskolen var den 23.-24. april 2018 vært for et internationalt 
møde i projektet A Network for NEET Mobility. Det er et strategisk 
samarbejdsprojekt mellem europæiske skoler, institutioner og virk-
somhedsnetværk om at få flere udsatte unge ud i virksomhedspraktik-
forløb. Projektet er støttet med midler fra Det Europæiske Erasmus+ 
Program for mobilitet på ungdomsområdet. Projektformålet er mere 
konkret at arbejde med kompetenceudvikling af udsatte unge til at 
kunne varetage jobfunktioner på tværs af landegrænser og at skabe af 
et netværk af virksomheder, som vil tage imod de unge i praktikforløb. 
Projektet ledes af Det Italienske Handelskammer i Marseille. I projek-
tet indgår deltagere fra i alt 15 partnerorganisationer. Fra ungdomssko-
len indgår elever og lærere fra Kombineret Ungdomsuddannelse. NE-
ET er et akronym for ”Not in Education, Employment and Training”. 

 
6. Orientering om FGU og KUI 

Regeringen indgik den 13. oktober 2017 aftale med folketingets partier 
”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”. Aftalen har til formål at 
reducere kompleksiteten og løfte kvaliteten i de forberedende tilbud og 
indebærer at kommunerne skal etablere en sammenhængende kommu-
nal ungeindsats. På fundamentet af de eksisterende forberedende tilbud 
produktionsskoler, almen voksenuddannelse, erhvervsgrunduddannel-
sen og kombineret ungdomsuddannelse etableres en ny forberedende 
grunduddannelse (FGU). Københavns Kommune har bedt konsulent-
firmaet Struensee om at udarbejde en række scenarier til politisk drøf-
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telse af hvorledes den nye sammenhængende ungeindsats kan imple-
menteres i København. Til kvalificering af arbejdet er der nedsat en 
række arbejdsgrupper på tværs af forvaltningerne, og ungdomsskolen 
indgår i dette arbejde. Ungdomsskolens medarbejdere i kombineret 
ungdomsuddannelse overføres til den nye FGU efter reglerne om virk-
somhedsoverdragelse. 

 
7. Storbyens hjerte og smerte 

De nordiske storbyer har siden 1997 afholdt fælles konferencer med 
temaet Storbyens hjerte og smerte som omdrejningspunkt. Konferen-
cerne afholdes hvert andet år med de nordiske storbyer som deltagere. 
Københavns Kommune skal være vært for den kommende konference, 
der afholdes 9.-11. oktober 2019. Planlægningen af konferencen er for-
ankret i en tværnordisk styregruppe hvor ungdomsskolen er repræsen-
teret sammen med medarbejdere fra BUF, SOF og SSP-sekretariatet i 
København. Konferencen afholdes på Hotel Crowne Plaza i Ørestaden 
med 450 deltagere. Parallelt med konferencen afholdes en ungdoms-
konference med ungedeltagere fra de nordiske storbyer. Planlægningen 
af ungdomskonferencen er forankret i BUF og ungdomsskolen. 

 
8. Møde i Nordplusprojekt i april med deltagelse fra Nye Veje  

Ungdomsskolen deltager i et Nordplsus-projekt, som har til formål at 
dele viden på tværs af second chance skoler i Sverige, Danmark og 
Norge. Det løber fra 1.9. 2017- 1.9.2019 og fra ungdomsskolen indgår 
afdelingen Nnye Veje. Projektet tager afsæt i det netværkssamarbejde 
Nordic second chance (N2C), som ungdomsskolen og EGU, Køben-
havn har haft gennem en årrække med flere svenske second chance 
skoler.  

 
Netværker tager udgangspunkt i, at der på trods af de store ligheder 
mellem landene, skolerne og deres målgrupper, eksisterer forskellige 
tilgange og metoder, som er relevante for de andre skoler at få indblik 
i. De store ligheder mellem landene og skolerne gør at metoder og til-
gange let kan overføres fra den ene skole til den anden.  

 
Hovedaktiviteten i dette projekt er en 2-dages konference med titlen 
Uformel læring og integration i samfundet i både et socialt og et ar-

bejdskraft-perspektiv. Den foregår i Trondheim 18.- 20.april 2018. Pro-
jektet er finansieret af Nordplus, som er et uddannelsesprogram under 
Nordisk Råd.  

 
9. Vårsalong 2018  

Ungdomsskolen afholder igen i år den store kunstudstilling for unge - 
Ungdommens Vårsalong. Vårsalongen er et samarbejde mellem ung-
domsskolerne i København, Århus og Odense, hvor unge mellem 13-
19 år får mulighed for at indsende og få deres kunst bedømt af et panel 
af etablerede billedkunstnere. Der udvælges i alt ca. 250 værker, som 
bliver udstillet på Københavns Rådhus. Udstillingen er åben for offent-
ligheden i perioden 22. marts – 7. april. Der er fernisering i Rådhushal-
len onsdag den 21. marts 2018 kl. 16.30. Bestyrelsesformand Sofie 
Seidenfaden åbner udstillingen. 
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10.   Spotlight – afslutningsshow i fritidsundervisningen 

Eleverne fra ungdomsskolens hold i musik, dans og underholdning la-
ver d. 22. marts 2018 et stort afslutningsshow som grand finale på sæ-
sonen. Det foregår i Musikcafeen, Rådhusstræde 13, kl.17-20. Alle er 
velkomne. 

 
11. Kursus i grundlæggende forvaltningsret 

Ledere, administrative medarbejdere og vejledere gennemfører i fe-
bruar og marts kursus i grundlæggende forvaltningsret i regi af BUF 
Akademiet. Formålet med kurset er at opdatere deltagerne med fælles 
viden om regler og krav til korrekt sagsbehandling i Københavns 
Kommune. På kurset får deltagerne lejlighed til at arbejde med centra-
le begreber i sagsbehandlingen, forvaltningsretlige principper, notat-
pligt, partshøring, journalisering m.v. 
 

 
11. Eventuelt 

 Intet til dette punkt. 
 
 
 

 / Kim Brynaa 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2018.0-0. Møde den 20.6.2018.  Dagsordenspunkt 3 
 
Forslag om omlægning af undervisningstilbuddet ved Byhøjskolen                
 
For at imødekomme ændrede behov i målgruppen, foreslår ungdomsskolen at justere 
undervisningstilbuddet ved Byhøjskolen. Forslaget indebærer omlægning af to halvårli-
ge turboforløb til en ekstra basisklasse for sårbare unge.  
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Ungdomsskolens heltidstilbud er gået fra at være åbne tilbud rettet mod en bredere mål-
gruppe til i dag at være tilbud, der alene er rettet mod unge, der ikke kan rummes i ordi-
nære tilbud, og som eleverne målgruppevurderes til. På Byhøjskolen har ændringerne 
indebåret, at størstedelen af afdelingens klasser i dag er rettet mod psykisk sårbare unge, 
mens en del af kapaciteten er allokeret til halvårlige forløb for en bredere målgruppe. 
Da efterspørgslen efter de halvårlige turboforløb er dalende og efterspørgslen på forløb 
for psykisk sårbare samtidig er stigende, foreslår ungdomsskolen, at de halvårlige forløb 
omlægges til en ekstra basisklasse. 
  
 
LØSNING 
 
Byhøjskolen har i dag tre typer af undervisningstilbud rettet mod forskellige målgrup-
per: 
 
 Tre kreative hovedfagsklasser: Undervisning i kunst, design og musik, samt prøve-

forberedende undervisning i dansk, matematik og engelsk frem mod 
10.klasseprøver. Målgruppen er primært psykisk sårbare unge. Kapacitet: 33 
 

 Tre basisklasser, som er undervisning i små klasser med prøveforberedende under-
visning i dansk, matematik og engelsk samt faget Uddannelse og Job. Målgruppen 
er sårbare unge, der har behov for tæt voksenkontakt i et lille fællesskab. Det til-
stræbes, at en af klasserne er forbeholdt et gymnasieforberedende forløb for unge 
med autisme. Kapacitet: op til 27 

 
 To halvårlige undervisningsforløb, der sigter på at give de unge faglige, personlige 

og sociale kompetencer til videre uddannelse med bl.a. et intensivt og opkvalifice-
rende 20 ugers forløb i foråret med prøveforberedende undervisning i dansk, en-

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender forslag om omlægning af undervisningstilbuddet ved 

Byhøjskolen. 
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gelsk og matematik med henblik på at opkvalificere til gymnasiale uddannelser. 
Kapacitet: 20 

 
Som beskrevet i indstillingen om det tematiske punkt (dagsordenens punkt 1) har By-
højskolen de senere år foretaget en større tilpasning for at imødekomme et behov for 
undervisningstilbud til psykisk sårbare unge i kommunen. De seneste indmeldelsesdata 
viser, at 58 procent af eleverne har en psykisk diagnose. Herudover 43 procent modtaget 
specialundervisning og 20 procent har en kontaktperson. Dertil kommer at 45 procent 
har haft lange perioder uden skolegang. For at kunne imødekomme disse unges behov er 
der etableret små klasser med overskuelige rammer og indhold. Nogle klasser er rettet 
mod elever med de samme diagnoser, fx autisme.  
 
Imidlertid er behovet for pladser til psykisk sårbare unge fortsat stigende og det nuvæ-
rende antal dækker ikke behovet.  
 
Når det gælder de eksisterende halvårlige forløb har det vist sig, at der er få unge med 
personlige, faglige og sociale udfordringer, der kan profitere af disse kortere forløb. 
Søgningen har ikke været stor og for de unge, der er blevet indskrevet, har det ofte vist 
sig, at de har haft behov for længevarende forløb under andre rammer.  
 
Ungdomsskolen foreslår derfor at omlægge de halvårlige forløb til en etablering af yder-
ligere en basisklasse. 
 
Kapaciteten vil herefter være på 66 pladser mod i dag 80 pladser fordelt på følgende vis: 
 

 4 basisklasser med 8 eller 9 elever i hver, i alt 33 
 3 kreative hovedfagsklasser med plads til henholdsvis 8, 9 og 16 elever, i alt 33. 

 
Elever, der var i målgruppen for de halvårlige forløb, vil fremover blive vejledt til al-
men 10. klasse eller forberedende forløb. 
 
 
ØKONOMI 
 
Omlægningen sker indenfor den eksisterende ramme. Den indebærer en nedsættelse af 
den samlede kapacitet, hvorfor pladsprisen vil stige. 
 
 
VIDERE PROCES 
 
Ved bestyrelsens godkendelse vil omlægningen ske fra august 2018. 
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Forslag om etablering af ny linje på Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) 
Ungdomsskolen udbyder som en del af institutionssamarbejdet Kombineret Ungdoms-
uddannelse Hovedstaden Bornholm i dag én linje, KUU Business. Ungdomsskolen øn-
sker fra august 2018 at kunne tilbyde en ny linje, KUU Maritim Service. 
 
 
INDSTILLING 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 

1. at bestyrelsen godkender, at ungdomsskolen arbejder videre med forslag om 
etablering af maritim linje med henblik på senere godkendelse hos institutions-
samarbejdet. 

 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Ungdomsskolen udbyder sammen med en række andre institutioner Kombineret Ung-
domsuddannelse, som er en beskæftigelsesrettet kompetencegivende ungdomsuddannel-
se for de 15 til 24-årige, som ikke har en realistisk mulighed for at gennemføre en er-
hvervs- eller gymnasial uddannelse. Institutionssamarbejdet dækker Hovedstaden- 
Bornholm, hvor der udbydes en række linjer indenfor forskellige erhvervstemaer. 
 
Ungdomsskolen udbyder pt. én linje, KUU Business, som har fokus på uddannelse in-
denfor service, innovation og event. Ungdomsskolen har nu fået mulighed for at udbyde 
en maritim linje, med fokus på håndværk og sømandskab. Fundamentet for at kunne gø-
re dette, er et samarbejde med Københavns Sømandsforening, som har medlemmer, der 
kan varetage dele af undervisningen og en båd, hvor undervisningen kan foregå. 
 
Med en maritim linje ser ungdomsskolen mulighed for at udvide viften af linjer med et 
anderledes tilbud til de unge i målgruppen - en målgruppe hvoraf mange er særligt ud-
satte i forhold til risiko for ikke at få en ungdomsuddannelse. Målet er at man med den-
ne linje kan nå og fastholde en større kreds af unge indenfor målgruppen. 
 
En endelig realisering af forslaget forudsætter løsning af juridiske og sikkerhedsmæssi-
ge forhold samt godkendelse af oprettelsen af en ny linje i institutionssamarbejdet.  
 
 
LØSNING 
 
Kombineret Ungdomsuddannelses formål, målgruppe og struktur 
Formålet med Kombineret Ungdomsuddannelse er at skabe grundlag for, at eleverne ef-
terfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse eller få beskæftigelse i et lo-
kalt/regionalt arbejdsmarked. Målet er at stille eleverne relativt bedre end ufaglærte 
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uden en ungdomsuddannelse. En afsluttet Kombineret Ungdomsuddannelse giver ret til 
titlen ”erhvervsassistent” inden for et nærmere bestemt jobområde.  
 
Målgruppen er unge, som er motiveret for uddannelse, men som i dag enten påbegynder 
en erhvervsuddannelse uden realistisk mulighed for at kunne gennemføre og unge, som 
slet ikke er i uddannelse. Eleverne skal have afsluttet 9. eller 10. klasse og må ikke være 
fyldt 25 år. Det skal samtidig være elever, der ikke er, eller ikke kan blive vurderet ud-
dannelsesparate til en anden ungdomsuddannelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning 
visiterer til uddannelsen. 
 
Uddannelsen varer maksimalt to år og består op i fire moduler af 20 ugers varighed. Der 
er mulighed for påstigning og afstigning undervejs. Uddannelsen er opbygget f omkring 
udvalgte erhvervstemaer, der er rettet mod regionens lokale arbejdsmarked og beskæfti-
gelsesmuligheder. I Kombineret Ungdomsuddannelse Hovedstaden Bornholm udbydes 
linjer inden for erhvervstemaerne Børn, unge og ældre, Mad og sundhed, Genbrug, byg, 
bolig, design og innovation samt Service, turisme, kultur og fritid. 
 
Den maritime linje 
Den nye linje, KUU maritim service, skal ruste eleverne til at arbejde på en båd. Elever-
ne lærer at sejle, at arbejde med alt det håndværk, det kræver at holde en båd og at vare-
tage service- og logistikopgaver, der er forbundet med det maritime, både til vands og til 
lands. I løbet af de to år uddannelsen varer, vil undervisningen i semestre veksle mellem 
værkstedsdage på en stor sejlbåd, skoledage med undervisning i dansk, formidling, ma-
tematik og engelsk og længerevarende praktikforløb i virksomheder, der er relevante for 
den maritime profil. 
 
Undervisningen foregår på en sejlbåd, en galease, som ligger i Christianshavns Kanal. 
Dele af undervisningen vil sammen med lærer fra kombineret ungdomsuddannelse blive 
varetaget af medlemmer af Sømandsforeningen, som tæller 300 medlemmer, der har 
sejlet mindst 12 år på dæk. Der er forventning om at uddannelsens anderledes profil, 
samt faglærernes sømandsmæssige baggrund vil kunne tiltrække nogle andre unge, end 
de der går på KUU service i dag. Et gennemført pilotprojekt i foråret 2018 har høstet 
god feedback fra deltagerne. 
 
Efter afsluttet uddannelse vil eleverne kunne søge optagelse på søfartsuddannelser, på 
håndværks- og maskinuddannelser eller til at arbejde ufaglært med catering, salg eller 
serviceopgaver eksempelvis på færger eller i den kommercielle skibsfart. 
 
Der vil være plads til 8 elever pr. hold, med 2 årlige optag (august og januar).  
 
 
ØKONOMI 
 
Uddannelsen et taxameterstyret og finansieret af staten. En udvidelse med en ny linje i 
vil således ikke have nogle økonomisk konsekvenser for ungdomsskolen.  
 
 
 



    
                                                    
 

 

Side 3 af 3 
 

 
 
VIDERE PROCES 
 
En endelig realisering af forslaget forudsætter løsning af flere juridiske og sikkerheds-
mæssige forhold. Ved bestyrelsens godkendelse vil ungdomsskolen gå videre med dette 
samt søge godkendelse af oprettelsen af en ny linje fra institutionssamarbejdets side.  
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Datarapport 2018 for 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning 
 
Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejder hvert andet år en samlet 
kvalitetsrapport for 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning, sidst i 2017. 
Ungdomsskolen har ønsket, at der i de år, hvor der ikke udarbejdes kvalitetsrapport i 
stedet udarbejdes en rapport med tilsvarende data – en datarapport. Datarapporterne 
indeholder til forskel fra kvalitetsrapporterne ikke Børne- og Ungdomsforvaltningen 
vurderinger af tallene. I denne indstilling orienterer ungdomsskolen bestyrelsen om ind-
holdet i datarapporten 2018. 
 
 
INDSTILLING 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender Datarapport 2018 for 10. klasse og ungdomsskolens hel-

tidsundervisning. 

 
 
PROBLEMSTILLING 
 
I de år hvor Børne- og Ungdomsforvaltningen ikke udarbejder kvalitetsrapporter for 
ungdomsskolen, udarbejdes i stedet datarapporter, med data indenfor de samme områder 
som i kvalitetsrapporten. Begge rapporttyper skal give et samlet overblik over en række 
forskellige områder, der spiller en rolle i vurderingen af kvaliteten i ungdomsskolens 
tilbud. 
 
Mens kvalitetsrapporterne skal fungere som et styringsværktøj i den samlede kvalitets-
styring i Børne- og Ungdomsforvaltningen og danne grundlag for den faglige ledelses-
dialog mellem centerchef og ungdomsskolens ledelse, er datarapporterne primært til 
brug for ungdomsskolebestyrelsen og ungdomsskolen selv i dialogen om skolens resul-
tater og eventuel beslutning om nye tiltag og/eller særlig support.  
 
Datarapporten omfatter data fra 10. klasse og heltidsundervisningen.  
 
 
LØSNING 
 
Om rapporten 
Datarapporten for 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning er ligesom kvali-
tetsrapporten inspireret af og struktureret efter nogle af de pejlemærker, som Børne- og 
Ungdomsudvalget har besluttet for den københavnske folkeskole. Det gælder pejlemær-
kerne Faglighed, Ungdomsuddannelse og Trivsel. Børne- og ungdomsforvaltningen har 
i dialog med ungdomsskolen tilpasset disse pejlemærker for folkeskolen til 10. klasse og 
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heltidsundervisning, med henblik på at det udvalgte datagrundlag kan udgøre et funda-
ment for belysning af og dialog om kvalitet og effekt i 10. klasse og heltidsundervis-
ning. 
 
Datagrundlaget i indeværende Datarapport 2018 er primært hentet fra skoleåret 
2016/20171.  
 
Samlet set giver datarapporten en indikation på effekten af det enkelte 10. klassetilbud 
og heltidsundervisningstilbud på basis af elevernes opnåede karakterer, fremmøde og 
overgang til ungdomsuddannelser samt deres trivsel og tilfredshed.  
 
Indhold i rapporten 
 
Beskrivelse af målgruppen 
Rapporten indledes med en beskrivelse af målgruppen og en overordnet beskrivelse af 
skoletilbuddene.  
 
Datagrundlaget for beskrivelsen af målgruppen er elevernes socioøkonomiske bag-
grund. For eleverne i ungdomsskolens heltidsundervisning vises også andre betydende 
baggrundsfaktorer: bevilliget kontaktpersoner, diagnoser, perioder uden reel skolegang, 
forbrug af rusmidler, kriminalitet mv. De socioøkonomiske tal viser, at alle tilbuddene 
retter sig mod målgrupper, der på disse parametre ligger langt under gennemsnittet og 
dermed også, at alle tilbuddene har en stor opgave i forhold til at ruste eleverne til at 
kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Samtidig viser tallene, at der er forskelle 
mellem elevgrupperne i de enkelte tilbud. For eksempel viser data for Byhøjskolen en 
udvikling henover de sidste to år, hvor det socioøkonomiske gennemsnit er steget fra -
0,93 til -0,53. Dette kan ses som en indikator på, at tilbuddet i højere og højere grad er 
ved at specialisere sig til en målgruppe af elever med psykiske diagnoser frem for en 
målgruppe af elever med social udsathed. 
  
Oversigten over andre betydende faktorer for eleverne i heltidsundervisningen viser, at 
målgrupperne i de forskellige afdelinger er præget af en række af de samme udfor-
dringer, men med forskellig vægtning i de enkelte afdelinger.  
 
 
Mål og datagrundlag 
De udvalgte pejlemærker er i rapporten beskrevet med tilknyttede mål og datagrundlag. 
Modsat kvalitetsrapporten indeholder indeværende datarapport ikke Børne- og Ung-
domsforvaltningen vurderinger af data og resultater. Data genereres til brug for - intern 
dialog i ungdomsskolen og ungdomsskolebestyrelsen og til brug ved ungdomsskolens 
dialogmøder med udbyderne af 10. klasse på erhvervsskoler. 
 
 
 

                     
1 Data om elevernes socioøkonomiske baggrund er trukket for elevgruppen i skoleåret 2017-18, mens 
data om elevernes placering efter 15 måneder er trukket for elevgruppen i skoleåret 2015-16. Dette er 
forklaringen på at CPH West og KTS samt Valby 10, som ikke længere udbyder 10. klasse fremgår af 
tabellen om elevernes placering efter 15 måneder.  
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Faglighed 
10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning skal bidrage til målsætningen om, at 
alle unge skal blive så dygtige som de kan; både fagligt, personligt og socialt. Overord-
net skal de unge hjælpes med at tilegne sig de kompetencer, som skal til for at kunne 
være en aktiv medborger i et åbent og demokratisk samfund. Konkret skal ungdomssko-
len øge de unges kompetencer, så de kan deltage i og drage nytte af en ungdomsuddan-
nelse. 
 
Som indikator på elevernes faglige udvikling inddrager rapporten prøvekarakterer, ud-
vikling i karakterer fra 9. til 10. klasse, oplysninger om andelen af elever med karakte-
ren 2 eller derover i dansk og matematik og for elever i heltidsundervisningen: udvik-
ling i sociale og personlige kompetencer.  
 
Det er intentionen, at fremtidige rapporter endvidere skal inddrage oplysninger om an-
delen af elever, der er erklæret uddannelsesparate i løbet af skoleåret. 
 
Tallene viser, at det faglige niveau bedømt på prøvekarakterer er markant højere for de 
mundtlige discipliner end for de skriftlige, både i de kommunale 10. klasser, i heltidsun-
dervisningen og i 10. klasse på erhvervsskolerne såvel i dansk som i matematik. Hvad 
angår udviklingen fra 9. klasseprøven til 10. klasseprøven er der en positiv udvikling i 
elevernes præstationer, når det gælder de mundtlige prøver og generelt er niveauet en hel 
del højere i dansk end i matematik. Tallene er mindre entydige, når det gælder udviklin-
gen ved de skriftlige prøver. Det samme billede har tegnet sig i de sidste to rapporter, 
både når det gælder forskellen mellem de mundtlige og skriftlige prøvekarakterer og når 
man ser på udviklingen fra 9. til 10. klasseprøven.  
 
Ser man på de to forskellige skoleår, henholdsvis de elever der afsluttede i 2016 og 2017 
er der overordnet set et fald i niveauet i de skriftlige karakterer både indenfor heltidsun-
dervisningen, de kommunale 10. klasser og 10. klasser på erhvervsskolerne. Der er dog 
variation afdelingerne imellem.  
 
Ser man på andelen af elever med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik er der 
umiddelbart gode resultater, når man tager elevgruppernes baggrund i betragtning. I hel-
tidstilbuddene er der samtidig sket en stigning fra året før. Andelen af elever med karak-
teren 2 eller derover i dansk og matematik i heltidstilbuddene er 63 procent, hvor det året 
før var 50 procent. Dette skal ses i forhold til at andelen af elever i heltidstilbuddene, der 
kommer uden forudgående FP9 eller FP10 ligger på 35 procent i dansk og 37 procent i 
matematik, og at 51 procent af eleverne i gennemsnit har haft 8 måneder uden reel sko-
legang i løbet af udskolingsårene. Blandt de kommunale 10. klasser er andelen med ka-
rakteren 02 eller derover i både dansk og matematik steget fra 73 til 76 procent, mens 
andelen er faldet fra 84 til 68 procent for elever i 10. klasse på erhvervsskolerne.   
 
Hvad angår tallene for heltidsundervisningselevernes personlige og sociale udvikling 
viser tallene, at det indenfor hvert enkelt målepunkt er lykkedes at rykke ca. en tredjedel 
af eleverne positivt, hvilket ligger tæt op ad sidste års tal. Andel af eleverne, der har 
rykket sig indenfor Relationsevner er blandt de højeste, hvilket ligger i tråd med, at ele-
verne i nogle af ungdomsskolens kvalitative undersøgelser især lægger vægt på de posi-
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tive relationer til lærerne som noget, der har haft betydning for deres tid i ungdomssko-
len.  
 
 
Ungdomsuddannelse 
Ungdomsskolen og 10. klasse skal bidrage til at alle unge gennemfører en ungdomsud-
dannelse. Opgaven for ungdomsskolen er derfor at give de unge, der efter grundskolen 
ikke er klar til eller er faldet fra en ungdomsuddannelse, de bedst mulige forudsætninger 
for at kunne påbegynde og fuldføre en ungdomsuddannelse. Ligeledes skal 10. klasse 
samt ungdomsskolens heltidsundervisning bidrage til at fastholde unge med en løs sko-
le- og uddannelsestilknytning i en uddannelsesorienteret retning.  
 
Arbejdet skal ligeledes bidrage til kommunens mål om, at 25 procent skal påbegynde en 
erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Ligeledes skal ungdomsskolen bi-
drage til målet om, at 50 procent udsatte unge gennemfører en ungdomsuddannelse. 
 
Som indikator inddrager rapporten data for elevernes overgang til ungdomsuddannel-
se henholdsvis 3 og 15 måneder efter afsluttet forløb. Data er udelukkende baseret på 
elever, der er bosiddende i København på måletidspunktet.  
 
Tallene viser, at andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse efter 3 må-
neder ligger på 73 procent for 10. klasser på erhvervsskoler, 79 procent for de kommu-
nale 10. klasser og på 34 procent for heltidsundervisningen. Efter 15 måneder er tallet 
74 procent for erhvervsskolerne, 68 procent i de kommunale 10. klasser og 34 procent 
for heltidsundervisningen. Andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse, 
er generelt lidt lavere sammenlignet med det foregående år. Generelt ligger heltidsunder-
visningen noget lavere i forhold til de andre. Også her er det væsentlig at holde sig for øje, 
at elevgruppen i heltidstilbuddene på nogle områder er væsentligt mere udfordrede, hvorfor 
en sammenligning er vanskelig. Ser man på hvor mange unge, der fastholdes i en uddannel-
sesorienteret retning, hvilket også er et mål for de unge i heltidsundervisningen, er tallet 
væsentlig større, idet samlet 73 procent af eleverne i heltidsundervisningen efter 3 måneder 
enten er i gang med ungdomsuddannelse eller anden forberedende uddannelse. Dette viser 
samtidig, at en andel af eleverne i heltidsundervisningen har behov for yderligere kvalifice-
ring for at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse.  
 
Andelen af unge, der går på en erhvervsuddannelse 3 måneder efter 10. klasse ligger for 
heltidsundervisningen på 19 procent, mens de kommunale 10. klasser ligger på 29 pro-
cent og 10. klasserne på erhvervsskolerne ligger på 27 procent. Her er der dog stor 
spredning mellem de enkelte erhvervsskoler. Sammenligner man med året før er der et 
fald i andelen af unge der er i gang med en erhvervsuddannelse efter 3 måneder, når det 
gælder 10. klasse på erhvervsskolerne, mens der er en stigning blandt elever i de kom-
munale 10. klasser og heltidsundervisningen.  
 
Trivsel 
Eleverne i 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning skal trives. De unge skal 
finde eller genfinde en glæde ved at gå i skole, der kan motivere dem og understøtte 
deres læring.   
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Som indikator for elevernes trivsel og tilfredshed inddrager rapporten data for trivsel på 
baggrund af udvalgte spørgsmål i elevtrivselsundersøgelse samt elevfravær. 
 
Tallene i elevtrivselsundersøgelsen viser, at den generelle trivsel er størst blandt elever-
ne i de kommunale 10. klasser og i heltidsundervisningen, hvor henholdsvis 62 procent 
og 60 procent af eleverne har svaret at de meget tit eller tit er glade for deres skole. An-
delen er 55 procent for eleverne i 10. klasse på erhvervsskoler. Hvad angår elevernes 
vurdering af, hvor tilfredse de alt i alt er med undervisningen, er tilfredsheden størst i 
heltidsundervisningen, hvor 64 procent svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse. 
For de kommunale 10. klasser og 10. klasserne på erhvervsskolen gør det sig gældende 
for henholdsvis 57 procent og 41 procent.  
 
Tallene for elevfraværet viser, at fraværet er faldende i sammenligning med året før. Det 
gælder både for de kommunale 10 klasser hvor fraværet er faldet fra 18 til 9 procent og 
for 10. klasserne på erhvervsskolerne hvor fraværet er faldet fra 15 5 til 11 procent. I 
heltidsundervisningen er fraværet væsentlig højere og ligger på 30 %. Dette kan blandt 
andet kan have baggrund i elevhistorik med ingen eller løs skoletilknytning, indlæggel-
ser og sygdom i forbindelse med psykiske diagnoser mv. Nye Veje har den højeste fra-
værsprocent på 58 procent. Dette har baggrund i at Nye Veje er et afklaringstilbud, hvor 
man arbejder med individuelle aftaler omkring mødefrekvens tilpasset elevernes situati-
on og øvrige forpligtelser, og derfor kan tallet vanskeligt sammenlignes med fraværet i 
de øvrige afdelinger.  
 
Arbejdet med at nedbringe elevfravær er et fortsat fokusområde i alle afdelinger under 
ungdomsskolen. 
 
 
VIDERE PROCES 
 
Datarapporten danner grundlag for en intern dialog i ungdomsskolen samt en dialog 
mellem ungdomsskolebestyrelsen og ungdomsskolen om skolens resultater og eventuel 
beslutning om nye tiltag og/eller særlig support. 
 
 
BILAG 
 
Datarapport 2018 for 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning. 
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1 Indledning 

Denne rapport har til hensigt at give læseren et indblik i kvaliteten af ungdomssko-
lens heltidsundervisning samt af de københavnske 10. klasser. Modsat kvalitets-
rapporten som udarbejdes hvert andet år, indeholder denne rapport ikke forvalt-
ningens vurderinger. 
 
I vurderingen af kvaliteten af 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning 
er det væsentligt at inddrage kvalitativ såvel som kvantitative data. Det er imidler-
tid vanskeligere at vurdere kvaliteten på baggrund af kvantitative data for denne 
type tilbud, end det f.eks. er på det almene folkeskoleområde. Dette skyldes bl.a., 
at elevgrupperne er forholdsvis små og består af meget forskellige elever med for-
skellige grunde til at gå i de enkelte tilbud. 
 
Dette er bl.a. baggrunden for, at nærværende indledning indeholder en overordnet 
beskrivelse af tilbuddene og målgruppen, og at der er medtaget data om elever-
nes baggrund (herunder data om socioøkonomi og elevkarakteristika). Denne 
baggrundsviden er nødvendig og vigtig, når man vurderer de kvantitative resulta-
ter igennem rapporten. 
 
Rapporten vil indgå i kvalitetsdialogen mellem ungdomsskolens ledelse, ung-
domsskolens bestyrelse og Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen. 
Rapporten vil desuden indgå i dialogen med erhvervsskolerne, når der drøftes for-
nyelse af driftsoverenskomster for 10. klasse. 

1.1   Pejlemærker 
Denne rapport er inspireret af og struktureret efter tre af de fem pejlemærker, der i 
Københavns Kommune er politisk besluttet af Børne- og Ungdomsudvalget. Fo-
kus er på pejlemærkerne: Faglighed, ungdomsuddannelse og trivsel. 
 

Faglighed 
10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning skal bidrage til målsætningen 
om, at alle unge skal blive så dygtige, som de kan – både fagligt, personligt og so-
cialt. Overordnet skal de unge hjælpes med at tilegne sig de kompetencer, der 
skal til for at kunne være en aktiv medborger i et åbent og demokratisk samfund. 
Konkret skal ungdomsskolen støtte udviklingen af de unges kompetencer, så de 
kan begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse. 
 

Ungdomsuddannelse 
Ungdomsskolen og 10. klasse skal bidrage til, at de unge kan gennemføre en 
ungdomsuddannelse. Opgaven for ungdomsskolen er derfor at give de unge, der 
efter grundskolen ikke er klar til, eller er faldet fra en ungdomsuddannelse, de 
bedste forudsætninger for at kunne deltage i og drage nytte af en ungdomsuddan-
nelse. Ligeledes skal 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning mulig-
gøre, at unge med en løs skole- og uddannelsestilknytning fastholdes i en uddan-
nelsesorienteret retning. Arbejdet har også til hensigt at bidrage til kommunens 
mål om, at 50 % af udsatte børn og unge gennemfører en ungdomsuddannelse, 
samt at 25 % af de københavnske unge påbegynder en erhvervsuddannelse di-
rekte efter 9. eller 10. klasse.  
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Trivsel 
Eleverne i 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning skal trives. For 
nogle af de unge handler det også om at de skal finde eller genfinde en glæde 
ved at gå i skole, der kan motivere dem og understøtte deres læring. Datamæs-
sigt kortlægges det generelle niveau og udviklingen i tallene for den enkelte tilbud 
og samlet for tilbudstypen. På denne måde bliver det muligt at kigge nærmere på, 
hvordan eleverne har udviklet sig i løbet af deres tid på det pågældende tilbud. 
Den historiske udvikling for selve tilbuddet kan være nyttig og optræder derfor, 
hvis det er muligt i rapporten. Det har været intentionen at kunne understøtte et 
sammenlignende perspektiv på elev-niveau datamæssigt, hvilket dog ikke har væ-
ret muligt for alle områder i nærværende rapport. I de enkelte afsnit vil dokumen-
tationen for de forskellige områder være uddybet.  

1.2   At vurdere kvalitet ud fra data 

 
De seneste to år er der blevet udarbejdet en kvalitetsrapport på området, mens 
der i år for første gang bliver udarbejdet en rapport som denne. Den korte levetid 
på kvalitetsrapporterne har stadig betydning for kvaliteten af data, der er tilgænge-
lig og det er meget forskelligt for hver tilbud, hvor stor en andel af elever, vi har 
data for. 
 
Rapporten ligner på mange måder de tidligere to års kvalitetsrapporter og bygger 
stadig på en ambition om at skabe et mere systematisk og gennemsigtigt billede 
af et område, der er vanskeligt at vurdere. I forhold til de seneste års rapporter be-
holdes de tekster, der beskriver den indsamlede data og metoden, mens de tekst-
stykker, der i højere grad opsummerer og analyserer, udgår. Det er fremover hen-
sigten, at der skal produceres en kvalitetsrapport hvert andet år og en mindre rap-
port i de år, hvor der ikke laves en kvalitetsrapport. Det er en blivende forudsæt-
ning for begge typer rapporter, at ikke alle områder nødvendigvis skal afdækkes, 
og et klart mål ikke at skabe unødig dokumentation eller bruge mange ressourcer 
på registrering, men samtidig sikre datagrundlaget for den videre udvikling og 10. 
klasse og heltidsundervisningen.  
 

Det er vigtigt at påpege, at selvom rapporten udgives i 2018, dækker tallene ho-
vedsageligt over de elever, der har gået på de forskellige tilbud i skoleåret 
2016/17. Karaktererne er f.eks. fra afgangseksaminerne i juni 2017, og trivselsun-
dersøgelsen er udfyldt af de elever, der var indskrevet på tilbuddene i marts og 
april samme år. Oplysningerne omkring elevernes socioøkonomisk baggrund 
dækker – grundet en ny opgørelsesmetode – over skoleåret 2017/18 og er såle-
des ikke dækkende i forhold til de øvrige elevoplysninger, der optræder i rappor-
ten. 

1.3   Om tilbuddene 
Når man skal vurdere de forskellige data, der fremgår af denne rapport, er det vig-
tigt at have en forståelse for, hvad tallene taler ind i, og hvad de forskellige tilbud 
således indeholder. Derfor følger her en kort præsentation af de forskellige tilbud. 

 

Heltidsundervisning 
Ungdomsskolens heltidsundervisning er rettet mod unge, som ikke er uddannel-
sesparate, fordi de har manglende faglige, sociale eller personlige forudsætninger 
for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. De unge har ofte dårlige erfa-
ringer med at gå i skole, hvilket for størstedelen af eleverne har betydet en mang-
lende motivation for skolegang og lysten til at lære. Nogle unge har mange skole-
skift bag sig og har haft lange perioder uden skolegang, andre er frafaldet flere 
ungdomsuddannelser, nogle er kriminalitetstruede, andre har indlæringsvanske-
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ligheder og andre har psykiske diagnoser som f.eks. angst, ADHD, OCD, Asper-
gers syndrom mv. Fælles for de unge er, at de er udsatte og har brug for et mere 
individuelt rettet forløb med ekstra støtte i form af særlige undervisningstilbud i 
overgangen til en ungdomsuddannelse. Ungdomsskolens heltidsundervisning be-
står af forskellige skoleforløb rettet mod forskellige målgrupper inden for oven-
nævnte beskrivelse. Det gælder tilbud rettet mod unge med faglige, sociale og 
personlige udfordringer samt unge med en kombination heraf. Heltidsundervisnin-
gen har også et undervisningstilbud til undervisningspligtige i 8. og 9. klasse, der 
ikke trives i grundskolen, og et tilbud rettet mod sent ankomne unge. Dele af ung-
domsskolens heltidsundervisning fører frem mod 10.-klasseprøven (FP10) i 
dansk, engelsk og matematik, andre tager 9.-klasseprøven (FP9), mens nogle 
dele af undervisningen ikke er eksamensrettet. De fleste skoleforløb har en varig-
hed af et år, men i enkelte tilbud kan eleverne have et længere eller kortere forløb. 
Der er visitation til heltidstilbuddene, som varetages af Ungdommens Uddannel-
sesvejledning. Alle tilbud modtager elever løbende henover skoleåret. 
 
Herudover lever ungdomsskolens heltidsundervisning undervisning til en række 
andre tilbud som U-turn og Spydsspidsen. Disse er ikke inkluderet i indeværende 
rapport.  
 
Kommunal 10. klasse 
Københavns Kommunes almene 10.-klassetilbud er fordelt på tre 10.-klassecen-
tre. Målet for elever i de almene 10. klasser er, at de aflægger 10.-klasseprøven 
og bliver vurderet parate til en ungdomsuddannelse efter 10. klasse. Undervisnin-
gen består af en obligatorisk del med traditionelle skolefag samt en linjetoning 
som f.eks. design og kunst, sundhed og sport eller gymnasieforberedende linjer.  
 
10. klasse på erhvervsskoler 
Københavns Kommune har tegnet driftsoverenskomst med fire forskellige er-
hvervsskoler, der udbyder 10.-klasselinjer med hver deres vinkling. På disse 10.-
klasselinjer er der – som i den kommunale 10. klasse – en forventning om, at ele-
verne afslutter forløbet med 10.-klasseprøven.  
 
De kommunale 10. klasser og 10. klasser på erhvervsskolerne kan frit vælges af 
de elever, der ønsker det. Der er løbende optag, og elever bosiddende i kommu-
nen har retskrav på en plads. Elever fra andre kommuner kan også gå i 10.-klas-
setilbuddene, som i så fald afregnes via den mellemkommunale udligning da det 
frie skolevalg også er gældende for 10. klasse. 
 
Man kan læse mere om de forskellige 10.-klassestilbud i hæftet 10. klasse – Infor-
mation om 10. klasse i Københavns Kommune, der kan findes på linket: 
http://ipaper.ipapercms.dk/KKBUF/UngdommensUddannelsesvejledning/10-klasse-18-19/ 

http://ipaper.ipapercms.dk/KKBUF/UngdommensUddannelsesvejledning/10-klasse-18-19/
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1.4   Elevernes baggrund 
Hvilke elever, der benytter et uddannelsestilbud, har stor betydning, når man skal 
analysere og vurdere de forskellige data, der præsenteres gennem rapporten. 
F.eks. kan man have en berettiget forventning om, at elever fra uddannelsesfrem-
mede hjem generelt vil have vanskeligere ved at klare sig godt i uddannelsessy-
stemet end elever, hvis forældre har videregående uddannelser. Derfor præsente-
res her en oversigt, der viser et socioøkonomisk gennemsnit for de elevgrupper, 
der benytter de forskellige tilbud, som rapporten omhandler.  
 
Det socioøkonomiske gennemsnit udtrykker samlet, hvilken hjemmebaggrund ele-
verne i de forskellige tilbud har. Et negativt tal er udtryk for, at elevgruppens bag-
grund er svagere end gennemsnittet og vice versa. 0 udtrykker gennemsnittet for 
alle borgere i København mellem 0-24 år. Skalaen er opbygget således, at langt 
størstedelen af kommunens institutioner og skoler ligger mellem -1 og +1. Den 
første kolonne i tabellen viser hvor mange elever, der har været indskrevet i til-
buddet på tidspunktet for datatrækket, og den anden kolonne viser hvor mange af 
disse, som Danmarks Statistik har haft oplysninger for. Jo mindre andel af ele-
verne, der har været oplysninger for, jo mere usikkert er tallet. Der vil være en ten-
dens til, at de elever, der ikke er oplysninger for, har en svagere baggrund end 
gennemsnittet i København – men ikke nødvendigvis en svagere baggrund end 
tilbuddets øvrige elever. 
 

Elevernes baggrund 

Data er baseret på de københavnske elever, der 

var indskrevet på de forskellige tilbud pr. 5. sep-
tember 2017. Data er beregnet på baggrund af op-

lysninger fra Danmarks Statistik.  

Antal elever i alt 

Antal elever 

med 

oplysninger 

Socioøkonomisk  

gennemsnit1 

NEXT 190 93 -0,75 
Hotel- og Restaurantskolen 73 38 -0,61 
SOPU 58 36 -1,11 
TEC 143 90 -1,02 
10. klasse på erhvervsskoler 464 257 -0,88 
    
Amager 10 108 75 -1,08 
Ø 10 116 74 -1,01 
10 Vest  101 70 -1,09 
Kommunale 10. klasser  325 219 -1,06 
    
Dagkursus  43 29 -1,42 
Ungdomsskolens 8. og 9. klasse2 24 18 -1,06 
Ungdomsskolen i Hindegade3 141 48 -1,49 
Byhøjskolen 63 52 -0,53 
Nye Veje 39 31 -0,68 
Ungdomsskolens heltidsundervisning 310 178 -1,01 

                                                                                                                                                  
1Det samlede socioøkonomiske gennemsnit for 10. klasse på erhvervsskoler, kommunale 10. klasser og ungdomsskolens 

heltidsundervisning er vægtet i forhold til antallet af elever med oplysninger på de enkelte skoler. 
2Data om det socioøkonomiske gennemsnit for ungdomsskolens 8. og 9. klasse indeholder også eleverne fra 10. PULS. 

Grundet anonymisering er det ikke muligt at separere dem fra hinanden. 
3Data om det socioøkonomiske gennemsnit for Ungdomsskolen i Hindegade indeholder alle elever og ikke kun tilbuddets 

10. klasse elever. Grundet anonymisering er det ikke muligt at separere dem fra hinanden. 
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Generelt kan man sige, at alle tilbuddene retter sig mod målgrupper, der er langt 
svagere end gennemsnittet, hvilket betyder, at alle tilbuddene har en stor opgave i 
forhold til at gøre de unge fagligt, socialt og personligt klart til at kunne gennem-
føre en ungdomsuddannelse. Samtidig er der stor forskel mellem tilbuddene. Ta-
bellen viser også den store forskel fra skoleår til skoleår, hvor gennemsnittet kan 
ændre sig væsentligt.  
 
For eleverne i ungdomsskolens heltidsundervisning suppleres de socialøkonomi-
ske data med yderligere viden om eleverne og de udfordringer, der hos en del af 
målgruppen gør sig gældende ved blandt andet; bevilligede kontaktpersoner, di-
agnoser, perioder uden reel skolegang, forbrug af rusmidler samt kriminalitet. For 
at give et dybere indblik i elevgrupperne er tabellen blevet tilføjet informationer 
omkring elevernes tidligere skolegang – herunder afgangsprøver og skoleskift. 
 
Data baserer sig på vejlederes indmeldelsessamtaler med elever, forældre, kon-
taktpersoner m.fl. og de oplysninger, de selv har givet. Der er ikke indhentet data 
fra eksterne parter.  
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Andel elever, der har en  

kontaktperson  
25 % 33 % 16 % 36 % 43 % 28 % 

Andel elever, der er udeboende 

i institutionel sammenhæng 
8 % 4 % 4 % 15 % 0 % 8 % 

Andelen af elever, der har en 

diagnose 
18 % 16 % 39 % 37 % 17 % 29 % 

Andelen af elever, der er ord-

blinde 
3 % 4 % 6 % 8 % 0 % 5 % 

Andelen af elever, der har ind-

læringsmæssige vanskeligheder 
25 % 10 % 15 % 12 % 17 % 15 % 

Andel elever, der har modtaget 

specialundervisning 
41 % 18 % 52 % 38 % 29 % 38 % 

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

grundskolen  
42 % 24 % 25 % 47 % 33 % 34 % 

Andel elever, der har haft  
perioder uden reel skolegang 

(gennemsnitligt antal måneder uden 

reel skolegang) 

36 % 
(9 mdr.) 

52 % 
(5 mdr.) 

43 % 
(11 mdr.) 

67 % 
(9 mdr.) 

50 % 
(14 mdr.) 

51 % 
(8 mdr.) 

Andel elever med et kendt  

forbrug af rusmidler 
5 % 11 % 5 % 17 % 14 % 10 % 

Andel elever, hvor der er  

kendskab til begået kriminalitet 
19 % 16 % 2 % 16 % 29 % 13 % 

Andel elever uden FP9 eller 

FP10 i dansk 
54 % - 16 % 46 % 0 % 35 % 

Andel elever uden FP9 eller 

FP10 i matematik 
50 % - 20 % 48 % 0 % 37 % 
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2 Faglighed 

Pejlemærket Faglighed er et af fem pejlemærker, der er vedtaget for skoleområ-
det i Københavns Kommune. I København er det målet at: 

“Alle elever skal være dygtigere” 

Udgangspunktet er, at alle unge skal blive så dygtige, som de kan. Det gælder 
både fagligt, personligt og socialt. Livsduelighed, demokratisk dannelse og med-
borgerskab bliver her centrale begreber.  
 
Som det fremgår, er pejlemærket bredere end blot snævre, faglige mål. Ligesom i 
grundskolen skal det forstås som dækkende for både faglige, personlige og soci-
ale kompetencer. Dertil skal det tilføjes, at der – især i forbindelse med ungdoms-
skolen og 10. klasser – kan være fokus på at øge andre kompetencer end de rent 
faglige som en forudsætning for en faglig udvikling.   
 
Dokumentation 
De enkelte skolers arbejde med at gøre deres elever dygtigere dokumenteres 
gennem forskellige indikatorer på faglighed. Disse indikatorer består af forskellige 
visninger af karakterer inden for fagene dansk og matematik. For heltidsundervis-
ningsområdet inkluderes vurderinger af elevernes udvikling inden for sociale og 
personlige parametre henover skoleåret. Det har i denne udgave ikke været mu-
ligt at medtage en central indikator – elevernes uddannelsesparathedsvurdering. 
Det er stadig forvaltningens forhåbning, at denne indikator vil kunne indgå i fremti-
dige versioner af denne rapport og kvalitetsrapporterne.  
 
Ud over karakterniveauet fordelt på de forskellige tilbud, kigges der på elevernes 
faglige udvikling målt ved karakterniveau fra 9.-klasseprøven til 10.-klasseprøven. 
Da forvaltningen kun har adgang til 9.-klassesdata fra elever, der har haft deres 
skolegang i Københavns Kommune, er det ikke muligt at medtage samtlige af til-
buddenes elever.  
 
De valgte indikatorer giver naturligvis hverken et fyldestgørende billede af alle de 
kompetencer, eleverne tilegner sig, eller hvad de lærer gennem deres skoleår i 
enten 10. klasse eller i ungdomsskolens heltidsundervisning. De giver imidlertid 
en indikation på, om det er lykkedes at flytte eleverne i en positiv faglig retning.  
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2.1   Karakterniveau 
Tabellen nedenfor viser karaktergennemsnit for dansk og matematik i både 
mundtlige og skriftlige discipliner. Data er baseret på afgangsprøveresultater fra 
juni 2017.  
 

Karaktergennemsnit 

(antal eksaminerede elever) 

Dansk Matematik 

mundtlig skriftlig mundtlig skriftlig 

NEXT 7,2 (107) 4,8 (107) 5,4 (99) 5,0 (107) 
Hotel- og Restaurantskolen 7,2 (62) 3,3 (64) 5,7 (40) 3,7 (63) 
SOPU 7,7 (29) 3,0 (28) 8,0 (29) 4,1 (31) 
TEC 5,9 (88) 2,7 (85) 5,1 (88) 3,4 (88) 
10. klasse på erhvervsskoler 6,9 (286) 3,7 (284) 5,6 (256) 4,1 (289) 
     
Amager 10 6,4 (112) 4,5 (116) 5,3 (110) 3,2 (113) 
Ø 10 5,7 (103) 3,8 (105) 4,7 (105) 4,1 (105) 
10 Vest 6,8 (90) 3,7 (90) 5,0 (97) 3,7 (100) 
Kommunale 10. klasser 6,3 (305) 4,0 (311) 5,0 (312) 3,6 (318) 
     
Dagkursus 6,5 (28) 2,1 (37) 3,5 (31) 1,8 (34) 
Byhøjskolen 7,2 (50) 3,3 (55) 6,1 (52) 2,7 (55) 
Nye Veje Ingen data – undervisningen er ikke eksamensrettet 
10 PULS 7,3 (11) 1,3 (10) 4,2 (9) 1,3 (11) 
Ungdomsskolens  
heltidsundervisning 7,0 (89) 2,7 (102) 5,0 (92) 2,2 (100) 

 

Karaktergennemsnit 

(antal eksaminerede elever) 

Dansk Matematik 

mundtlig 
skriftlig frem-

stilling 

med 

hjælpemidler 

uden 

hjælpemidler 

Ungdomsskolen i Hindegade4 7,2 (107) 4,8 (107) 5,4 (99) 5,0 (107) 
Ungdomsskolens 8. + 9. klasse5 7,2 (62) 3,3 (64) 5,7 (40) 3,7 (63) 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

                                                                                                                                                  
4Ungdomsskolen i Hindegade går ikke til 10.-klasseprøve. Data er derfor for elever, der har taget 10FP9 i de viste fag i sko-

leåret 2016/17. 
5Ungdomsskolens 8. og 9. klasse går ikke til 10.-klasseprøve. Data er derfor for elever, der har taget 9FP i de viste fag i 

skoleåret 2016/17. 



Analyse og Erfaringsopsamling                                                                                              Maj 2018 
10. KLASSE OG UNGDOMSSKOLENS HELTIDSUNDERVISNING - 2018 
 

10 
 

2.2   Udvikling i fagligt niveau målt ved karakterudvikling 
De følgende tabeller viser udviklingen i elevernes karakterer fra 9.-klasseprøven til 
10.-klasseprøven i dansk mundtlig, dansk skriftlig og matematik skriftlig. Forsim-
plet kan man sige, at karakterniveauet bør fastholdes og selvfølgelig gerne løftes. 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at man ikke kan sammenligne udviklingen 
for alle elever, men udelukkende den gruppe, der er karakterer for (se fodnoten). 
Yderligere skal det bemærkes, at de to prøver ikke er identiske, hvilket ligeledes 
skal indgå i vurderingen, når tallene bliver analyseret. 
 

Udvikling i karaktergennemsnit  

Dansk mundtlig 

Dansk mundtlig, 
gennemsnits- 

karakter ved 9.- 

klasseprøven 

Dansk mundtlig, 
gennemsnits- 

karakter ved 10.- 

klasseprøven 

Andel af prøve- 
eleverne med  

karakterer i begge 

prøver (antal)6 

NEXT 6,3 7,2 52 % (56) 
Hotel- og Restaurantskolen 5,3 5,5 44 % (27) 
SOPU 4,4 7,6 41 % (12) 
TEC 4,7 5,8 40 % (35) 
10. klasse på erhvervsskoler 5,5 6,5 45% (130) 
    
Amager 10 4,6 6,2 76 % (85) 
Ø10 5,2 5,6 71 % (73) 
10 Vest  5,8 7,3 73 % (66) 
Kommunale 10. klasser  5,1 6,3 73 % (224) 
    
Dagkursus  3,8 6,8 43 % (12) 
Byhøjskolen 6,3 7,3 52 % (26) 
Nye Veje Ingen data – undervisningen er ikke eksamensrettet 
10 PULS 2,6 7,0 64 % (7) 
Ungdomsskolens  
heltidsundervisning 5,0 7,2 51 % (45) 

 
Udvikling i karaktergennemsnit 

Dansk mundtlig 

Dansk mundtlig, 
gennemsnits- 

karakter ved 9.- 

klasseprøven 

Dansk mundtlig, 
gennemsnits- 

karakter ved 10.- 

klasseprøven 

Andel af prøve- 
eleverne med  

karakterer i begge 

prøver (antal) 

Ungdomsskolen i Hindegade7 
Ingen data – eleverne har ikke været til 10.-klasseprøver 

Ungdomsskolens 8. + 9. klasse8 
  

                                                                                                                                                  
6Antal og andel elever med prøvekarakter er medtaget, da det ikke er muligt at lave sammenligningen i karaktergennemsnit 

for alle elever. Dette skyldes dels, at Københavns Kommune ikke har adgang til karakterdata for elever, der kommer fra 

folkeskoler i andre kommuner eller fra privatskoler, og dels at en del af eleverne ikke har aflagt 9.-klasseprøven. 
7Ungdomsskolen i Hindegade går ikke til 10.-klasseprøve. Data er derfor for elever, der har taget 10FP9 i de viste fag i sko-

leåret 2016/17. 
8Ungdomsskolens 8. og 9. klasse går ikke til 10.-klasseprøve. Data er derfor for elever, der har taget 9FP i de viste fag i 

skoleåret 2016/17. 
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Udvikling i karaktergennemsnit  

Dansk skriftlig 

Dansk skriftlig, 
gennemsnits- 

karakter ved 9.- 

klasseprøven 

Dansk skriftlig, 
gennemsnits- 

karakter ved 10.- 

klasseprøven 

Andel af prøve- 
eleverne med  

karakterer i begge 

prøver (antal)9 

NEXT 4,9 5,0 54 % (58) 
Hotel- og Restaurantskolen 3,5 3,2 44 % (28) 
SOPU 4,4 2,6 46 % (13) 
TEC 4,2 2,1 38 % (32) 
10. klasse på erhvervsskoler 4,4 3,7 46 % (131) 
    
Amager 10 3,8 4,3 78 % (91) 
Ø10 4,2 3,5 72 % (76) 
10 Vest 5,1 3,7 72 % (65) 
Kommunale 10. klasser 4,3 3,9 75 % (232) 
    
Dagkursus 2,5 1,8 51 % (19) 
Byhøjskolen 4,2 2,9 49 % (27) 
Nye Veje Ingen data – undervisningen er ikke eksamensrettet 
10 PULS 3,6 1,3 70 % (7) 
Ungdomsskolens  
heltidsundervisning 3,5 2,3 52 % (53) 

 
Udvikling i karaktergennemsnit 

Dansk skriftlig 

 

Dansk skriftlig, 
gennemsnits- 

karakter ved 9.- 

klasseprøven 

Dansk skriftlig, 
gennemsnitskarak-

ter ved 10.-klasse-

prøven 

Andel af prøve- 
eleverne med  

karakterer i begge 

prøver (antal) 

Ungdomsskolen i Hindegade 
Ingen data – eleverne har ikke været til 10. klasseprøver 

Ungdomsskolens 8. + 9. klasse 
 

  

                                                                                                                                                  
9Antal og andel elever med prøvekarakter er medtaget, da det ikke er muligt at lave sammenligningen i karaktergennemsnit 

for alle elever. Dette skyldes dels, at Københavns Kommune ikke har adgang til karakterdata for elever, der kommer fra 

folkeskoler i andre kommuner eller fra privatskoler, og dels at en del af eleverne ikke har aflagt 9.-klasseprøven. 
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Udvikling i karaktergennemsnit  

Matematik skriftlig 

Matematik  
problemregning, 

gennemsnits- 

karakter ved 9.- 

klasseprøven 

Matematik  
skriftlig, 

gennemsnits- 

karakter ved 10.- 

klasseprøven 

Andel af prøve- 
eleverne med  

karakterer i begge 

prøver (antal)10 

NEXT 4,2 4,9 50 % (54) 
Hotel- og Restaurantskolen 3,3 3,1 46 % (29) 
SOPU 3,1 3,0 45 % (14) 
TEC 3,7 2,5 41 % (36) 
10. klasse på erhvervsskoler 3,7 3,6 46 % (133) 
    
Amager 10 2,7 3,1 76% (86) 
Ø10 2,8 3,9 72% (76) 
10 Vest 3,4 3,8 65% (65) 
Kommunale 10. klasser 2,9 3,6 71% (227) 
    
Dagkursus 1,2 1,8 50 % (17) 
Byhøjskolen 3,2 2,7 45 % (25) 
Nye Veje Ingen data – undervisningen er ikke eksamensrettet 
10 PULS 1,0 1,0 73 % (8) 
Ungdomsskolens  
heltidsundervisning 2,1 2,1 50 % (50) 

 
Udvikling i karaktergennemsnit 

Matematik skriftlig 

 

Matematik  
problemregning, 

gennemsnits- 

karakter ved 9.- 

klasseprøven 

Matematik  

skriftlig, 

gennemsnits- 
karakter ved 10.- 

klasseprøven 

Andel af prøve- 
eleverne med  

karakterer i begge 

prøver (antal) 

Ungdomsskolen i Hindegade 
Ingen data – eleverne har ikke været til 10. klasseprøver 

Ungdomsskolens 8. + 9. klasse 
 

 

 
  

                                                                                                                                                  
10Antal og andel elever med prøvekarakter er medtaget, da det ikke er muligt at lave sammenligningen i karaktergennem-

snit for alle elever. Dette skyldes dels at Københavns Kommune ikke har adgang til karakterdata for elever, der kommer fra 

folkeskoler i andre kommuner eller fra privatskoler, og dels at en del af eleverne ikke har aflagt 9.-klasseprøven. 
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2.3   Andel elever der opnåede karakteren 02 
En anden måde at følge udviklingen i elevernes karakterer er ved at se på, hvor 
stor en andel, der opnår karakteren 02. Nedenstående tabel viser andel elever, 
der opnåede karakteren 02 eller derover i både dansk og matematik i hhv. 2016 
og 2017 
 

Andel elever med karakteren 02 eller derover i 
både dansk og matematik 

(antal elever med minimum en 10FP) 
2016 2017 

NEXT (107) 
94 % (CPH West) 

80% (86) 
81 % (KTS) 

Hotel- og Restaurantskolen (68) 68 % 46% (31) 
SOPU (31) 85 % 68% (21) 
TEC (88) 88 % 72% (63) 
10. klasse på erhvervsskoler (294) 84 % 68% (201) 
   
Amager 10 (116) 76 % 74% (86) 
Ø10 (106) 73 % 85% (90) 
10 Vest (102) 63 % 69% (70) 
Kommunale 10. klasser (324) 73 % 76% (246) 
   
Dagkursus (37) 30 % 51% (19) 
Byhøjskolen (56) 76 % 77% (43) 

Nye Veje Ingen data – undervisningen er ikke 
eksamensrettet 

10 PULS (11) Oplysninger for mindre end fem elever 
Ungdomsskolens heltidsundervisning (104) 50 % 63 % (66) 

 
Andel elever med karakteren 02 eller derover i 
både dansk og matematik  

(antal elever med minimum en 9FP eller 10FP9) 
2016 2017 

Ungdomsskolen i Hindegade (33) 11 52 % 33 % (11) 
Ungdomsskolens 8. + 9. klasse (47) 12 50 % 43 % (20) 

 
 
 
 
 
 

 
  

                                                                                                                                                  
11Ungdomsskolen i Hindegade går ikke til 10.-klasseprøve. Data er derfor for elever, der har taget 10FP9 i skoleåret 

2016/17. 
12Ungdomsskolens 8. og 9. klasse går ikke til 10. klasseprøve. Data er derfor for elever, der har taget FP9 i skoleåret 

2016/17. 
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2.4   Udvikling af sociale og personlige kompetencer 
Som et led i ungdomsskolens heltidsundervisnings ledelsesinformationssystem 
vurderes samtlige elever løbende inden for en række sociale og personlige para-
metre, der knytter sig til en skole- og uddannelsesmæssig sammenhæng. De om-
råder eleverne vurderes indenfor varierer fra skole til skole og er tilpasset de en-
kelte skolers elevgrupper og fokus. Data baserer sig på vejlederes og nærmeste 
lærers vurderinger af eleverne inden for en række indikatorer under hvert måle-
punkt. Eleverne vurderes på en 7-trinsskala. Tabellen viser andelen af elever, der 
har rykket sig minimum ét positivt skalatrin fra start- til slutvurderingen. 
 

Udviklingen inden for sociale  
og personlige parametre 

(2016/17) 
B
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Dagkursus (38) 32 % 21 % 16 % 18 % 16 % 38 % 29 % 
Ungdomsskolens 8. og 9. klasse (44)  14 % 23 % 30 % 25 % 21 % 28 % 20 % 
Byhøjskolen (45) - 50 % 49 % 50 % 45 % 40 % - 
Nye Veje (16) 31 % 19 % 7 % 33 % - 25 % - 
Ungdomsskolen i Hindegade (101) 25 % 18 % 26 % 18 % 25 % - 22 % 
10. PULS (6) - 17 % - 17 % 33 % 33 % - 
Ungdomsskoles  
heltidsundervisning (250) 24 % 25 % 28 % 26 % 27 % 33 % 23 % 
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3 Ungdomsuddannelse 

Dette afsnit har med pejlemærket Ungdomsuddannelse fokus på, hvad der sker 
med eleverne, når de forlader ungdomsskolens heltidsundervisning eller 10. 
klasse. I København er det målet at: 

“Alle elever skal gennemføre en ungdomsuddannelse” 

Ungdomsskolen har til opgave, at give de unge, der efter grundskolen ikke er klar 
til, eller er faldet fra en ungdomsuddannelse, de bedste forudsætninger for at 
kunne deltage i og drage nytte af en ungdomsuddannelse. 
 
Dokumentation 
I dette afsnit ses der nærmere på, hvilken uddannelsesmæssig vej eleverne væl-
ger efter afsluttede forløb.  
 
Data viser andelen af eleverne på en ungdomsuddannelse henholdsvis 3 og 15 
måneder efter afsluttede forløb i 10. klasse eller heltidsundervisningen. Tallene vi-
ser, hvor eleverne søger hen, samt hvorvidt de fastholdes i en uddannelsesmæs-
sig retning. Et mere detaljeret overblik over elevernes placering 3 og 15 måneder 
efter endt 10. klasse eller heltidsundervisning findes som bilag.  
 
Data er udelukkende baseret på elever med bopæl i København, da Ungdommens 
Uddannelsesvejledning har vejledningsforpligtigelse for disse elever, og kommu-
nen ikke har adgang til data for elever bosat i andre kommuner. 
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3.1   Elevernes placering efter 3 måneder 
 

Elevernes placering 3 måneder  
efter - pr. 3. oktober 2017  

(antal elever) 

Erhvervs- 

uddannelse 

Gymnasial  

uddannelse 

Samlet andel i gang 
med ungdoms- 

uddannelse13 

NEXT 22 % (22) 53 % (53) 82 % (82) 
Hotel- og Restaurantskolen 42 % (13) 35 % (11) 77 % (24) 
SOPU 54 % (13) 17 % (4) 71 % (17) 
TEC 17 % (12) 34 % (24) 61 % (43) 
10. klasse på erhvervsskoler 27 % (60) 41 % (92) 73 % (166) 
    
Amager 10 34 % (40) 41 % (48) 75 % (88) 
Ø10 32 % (28) 55 % (48) 87 % (76) 
10 Vest 20 % (20) 57 % (58) 77 % (78) 
Kommunale 10. klasser  29 % (88) 50 % (154) 79 % (242) 
    
Dagkursus  52 % (17) 3 % (1) 55 % (18) 
Ungdomsskolens 8. og 9. klasse  9 % (4) 0 % (0) 12 % (5) 
Ungdomsskolen i Hindegade  21 % (4) 5 % (1) 26 % (5) 
Byhøjskolen 13 % (9) 39 % (27) 52 % (36) 
Nye Veje  9 % (4) 5 % (2) 16 % (7) 
10. PULS  23 % (3) 8 % (1) 31 % (4) 
Ungdomsskolens  
heltidsundervisning14 19 % (41) 14 % (32) 34 % (75) 

 
 
  

                                                                                                                                                  
13Kategorien ”Samlet andel i gang med ungdomsuddannelse” dækker foruden ”Erhvervsuddannelse” og ”Gymnasial uddan-

nelse” også ”Andre ungdomsuddannelser” og ”Gennemført ungdomsuddannelse” 

14I afsnit 3 Ungdomsuddannelse indgår Ungdomsskolens 8. og 9. klasse, Ungdomsskolen i Hindegade og Nye Veje i Ung-

domsskolens heltidsundervisning selvom det ikke umiddelbart er et mål i sig selv, at eleverne fra disse tilbud kommer i ung-

domsuddannelse.  
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3.2   Elevernes placering efter 15 måneder 
 

Elevernes placering 15 måneder 
efter – pr. 3. oktober 201715 

(antal elever) 

Erhvervs- 
uddannelse 

Gymnasial  
uddannelse 

Samlet andel i gang 
med ungdoms- 

uddannelse 

CPH West  33 % (2) 67 % (4) 100 % (6) 
KTS 22 % (11) 41 % (21) 63 % (32) 
Hotel- og Restaurantskolen 24 % (5) 24 % (5) 48 % (10) 
SOPU 83 % (19) 4 % (1) 87 % (20) 
TEC 27 % (16) 58 % (34) 85 % (50) 
10. klasse på erhvervsskoler 33 % (53) 41 % (65) 74 % (118) 
    
Amager 10 8 % (6) 51 % (38) 61 % (46) 
Ø10 11 % (10) 58 % (52) 71 % (63) 
Valby 10 14 % (8) 49 % (28) 63 % (36) 
10 Vest  17 % (14) 57 % (47) 73 % (61) 
Kommunale 10. klasser  13 % (38) 54 % (165) 68 % (206) 
    
Dagkursus  30 % (7) 4 % (1) 43 % (10) 
Ungdomsskolens 8. og 9. klasse 42 % (11) 4 % (1) 46 % (12) 
Ungdomsskolen i Hindegade Der er ikke oprettet 10. klasse i skoleåret 2015/16 
Byhøjskolen 11 % (7) 22 % (14) 38 % (25) 
Nye Veje  4 % (2) 11 % (5) 22 % (10) 
10. PULS  9 % (1) 0 % (0) 9 % (1) 
Ungdomsskolens  
heltidsundervisning 16 % (28) 12 % (21) 34 % (58) 

 
 

                                                                                                                                                  
15Her er altså tale om elever, der har forladt tilbuddene i juni 2016 og eleverne er dermed ikke fra samme årgang som i ta-

bellen, der viser placeringen 3 måneder efter. 
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4 Trivsel  

Dette afsnit behandler pejlemærket Trivsel, der har fokus på at:  

“Alle elever skal have et godt skoleliv, hvor de trives” 

Eleverne skal opleve en glæde ved at gå i skole, der motiverer og understøtter de-
res læring. 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning skal i denne sam-
menhæng ses som tilbud, der muliggør, at de unge kan finde eller genfinde en 
glæde ved at gå i skole, som kan motivere dem og understøtte deres læring.      
 
Dokumentation  
For at kunne dokumentere udviklingen inden for trivsel benyttes en række ud-
valgte indikatorer fra elevtrivselsundersøgelsen 2017 for 10. klasse, der er gen-
nemført for eleverne i de forskellige tilbud. Det er altså elevernes svar på et spør-
geskema, der ligger til grund for tallene i de forskellige tabeller. Tabellerne i dette 
afsnit viser på baggrund af spørgeskemaerne elevernes trivsel fordelt på følgende 
indikatorer: Generel trivsel, tryghed, mobning og tilfredshed. 
 
I dette års rapport er der også medtaget oplysninger om elevernes fravær. Alle til-
buddene har forskellige måder at opgøre fravær på, hvilket medfører, at tallene 
ikke er direkte sammenlignelige. Dette betyder også, at der ikke optræder data fra 
alle tilbud. 
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4.1   Generel trivsel 
 

Er du glad for din skole? 
(antal elever der har svaret) 

”Meget tit” eller ”Tit” 

2016 2017 

NEXT (48) 
31 % (CPH West) 

46 % 
68 % (KTS) 

Hotel- og Restaurantskolen (16) 59 % 38 % 
SOPU (24) 65 % 46 % 
TEC (57) 72 % 72 % 
10. klasse på erhvervsskoler (145) 62 % 55 % 
   
Amager 10 (89) 51 % 56 % 
Ø10 (100) 57 % 67 % 
10 Vest (90)  64 % 61 % 
Kommunale 10. klasser (279) 53 % 62 % 
   
Dagkursus (35) 47 % 63 % 
Ungdomsskolens 8. og 9. klasse (38) 64 % 53 % 
Ungdomsskolen i Hindegade (96) 59 % 59 % 
Byhøjskolen (53) 64 % 68 % 
Nye Veje (33) 81 % 55 % 
10 PULS (5) 33 % 60 % 
Ungdomsskolens  
heltidsundervisning (260) 62 % 60 % 
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4.2   Tryghed 
 

Hvor ofte føler du dig tryg i skolen?  
(Antal elever der har svaret) 

”Altid” eller ”For det meste” 

2016 2017 

NEXT (48) 
81 % (CPH West) 

85 % 
86 % (KTS) 

Hotel- og Restaurantskolen (16) 93 % 81 % 
SOPU (22) 82 % 64 % 
TEC (57) 81 % 84 % 
10. klasse på erhvervsskoler (143) 83 % 81 % 
   
Amager 10 (86) 87 % 78 % 
Ø10 (99) 83 % 82 % 
10 Vest (89) 76 % 76 % 
Kommunale 10. klasser (274) 81 % 79 % 
   
Dagkursus (33) 95 % 82 % 
Ungdomsskolens 8. og 9. klasse (37) 73 % 84 % 
Ungdomsskolen i Hindegade (91) 79 % 78 % 
Byhøjskolen (52) 77 % 75 % 
Nye Veje (32) 92 % 81 % 

10 PULS (4) 67 % Oplysninger for mindre end 
5 elever 

Ungdomsskolens  
heltidsundervisning (249) 81 % 79 % 
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4.3   Mobning 
 

Er du blevet mobbet på din nuværende 
skole i dette skoleår?  

(antal elever der har svaret) 

”Aldrig” eller ”Sjældent” 

2016 2017 

NEXT (48) 
100 % (CPH West) 98 % 

93 % (KTS) 
Hotel- og Restaurantskolen (16) 90 % 75 % 
SOPU (22) 86 % 91 % 
TEC (57) 85 % 93 % 
10. klasse på erhvervsskoler (143) 90 % 92 % 
   
Amager 10 (86) 92 % 92 % 
Ø10 (99) 99 % 87 % 
10 Vest (89) 93 % 89 % 
Kommunale 10. klasser (274) 95 % 89 % 
   
Dagkursus (33) 100 % 91 % 
Ungdomsskolens 8. og 9. klasse (37) 91 % 92 % 
Ungdomsskolen i Hindegade (91) 85 % 75 % 
Byhøjskolen (51) 94 % 92 % 
Nye Veje (32) 94 % 88 % 

10 PULS (4) 83 % Oplysninger for mindre end 
5 elever 

Ungdomsskolens  
heltidsundervisning (248) 90 % 85 % 
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4.4   Tilfredshed 
 

Hvor tilfreds er du alt i alt  
med undervisningen?  

(antal elever der har svaret) 

”Meget tilfreds” eller ”Tilfreds” 

2014 2015 2016 2017 

NEXT (48) 
Ingen data 60 %  

(CPH West) 
13 % 

(CPH West) 
38 % 

35 % 
(KTS) 

60 % 
(KTS) 

44 % 
(KTS) 

Hotel- og Restaurantskolen (16) 24 % 37 % 41 % 31 % 
SOPU (24) 43 % 63 % 52 % 38 % 
TEC (57) 21 % 39 % 58 % 47 % 
10. klasse på erhvervsskoler (145) 29 % 48 % 44 % 41 % 
     
Amager 10 (89) 31 % 57 % 52 % 53 % 
Ø10 (99) 27 % 46 % 49 % 60 % 
10 Vest (89) 21 % 64 % 69 % 58 % 
Kommunale 10. klasser (277) 28 % 54 % 53 % 57 % 
     
Dagkursus (34) Ingen data 88 % 68 % 62 % 
Ungdomsskolens 8. og 9. klasse (37) Ingen data 64 % 65 % 
Ungdomsskolen i Hindegade (93) Ingen data 65 % 66 % 
Byhøjskolen (52) 35 % 83 % 55 % 65 % 
Nye Veje (32) Ingen data 78 % 66 % 
10 PULS (5) Ingen data 50 % 40 % 
Ungdomsskolens  
heltidsundervisning (253)16 35 % 84 % 64 % 64 % 

 
  

                                                                                                                                                  
16Grundlaget for udregningen af tilfredsheden med undervisningen i henholdsvis 10. klasse, på erhvervsskoler og i ung-

domsskolens heltidsundervisning varierer markant fra 2014 til 2015 og fra 2015 til 2016, da flere tilbud ikke deltog i spørge-

skemaundersøgelserne i 2014 og 2015. 
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4.5   Fravær 
 

Elevfravær 2016/2017 
(antal elever17) 

Fraværsdage Fraværsprocent 

NEXT - - 
Hotel- og Restaurantskolen (63) - 10,9 % 
SOPU (32) 56,4 - 
TEC (81) 27,0 - 
10. klasse på erhvervsskoler (276)18 35,3 10,9 % 
   
Amager 10 (135) - 9,2 % 
Ø10 (127) - 7,8 % 
10 Vest (123) - 9,3 % 
Kommunale 10. klasser (385) - 8,8 % 
   
Dagkursus (57) - 31,8 % 
Ungdomsskolens 8. og 9. klasse (60) - 26,3 % 
Ungdomsskolen i Hindegade (172) - 25,5 % 
Byhøjskolen (78) - 23,1 % 
Nye Veje (54) - 58,4 % 
10 PULS (13) - 29,5 % 
Ungdomsskolens  
heltidsundervisning (454) - 29,7 % 

 
  

                                                                                                                                                  
17I 10. klasserne på erhvervsskolerne indgår kun elever, der har været tilknyttet det pågældende tilbud hele skoleåret 

2016/17. For de kommunale 10. klasser og tilbuddene under ungdomsskolens heltidsundervisning er antallet et gennemsnit 

af alle elever, der har været tilknyttet i løbet af de fire kvartaler i skoleåret 2016/17. 
18Data for 10. klasserne på erhvervsskolerne er ikke fyldestgørende grundet forskellige opgørelsesmetoder. Totalerne i fra-

værsdage og fraværsprocent er derfor ikke sammenlignelige i denne kategori. 
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5 bilag 

5. 1 Ungdomsuddannelse  

Elevernes placering 3 måne-
der efter - pr. 3. oktober 

2017  
(antal elever) 
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NEXT 22 % 
(22) 

53 %  
(53) 

0 %   
(0) 

82 %  
(82) 

9 % 
(9) 

7 % 
(7) 

Hotel- og Restaurantskolen 42 %  
(13) 

35 %  
(11) 

0 %   
(0) 

77 %  
(24) 

19 % 
(6) 

3 % 
(1) 

SOPU 54 %  
(13) 

17 %  
(4) 

0 %  
(0) 

71 %  
(17) 

21 % 
(5) 

8 % 
(2) 

TEC 17 %  
(12) 

34 %  
(24) 

0 %   
(0) 

61 %  
(43) 

37 % 
(26) 

3 % 
(2) 

10. klasse på  
erhvervsskoler 

27 %  
(60) 

41 %  
(92) 

0 %  
(0) 

73 %  
(166) 

20 % 
(46) 

5 % 
(12) 

       

Amager 10 34 %  
(40) 

41 %  
(48) 

0 %   
(0) 

75 %  
(88) 

15 % 
(18) 

9 % 
(11) 

Ø10 32 %  
(28) 

55 %  
(48) 

0 %   
(0) 

87 %  
(76) 

6 % 
(5) 

6 % 
(5) 

10 Vest 20 %  
(20) 

57 %  
(58) 

0 %  
(0) 

77 %  
(78) 

6 % 
(6) 

3 % 
(3) 

Kommunale 10. klasser  29 %  
(88) 

50 %  
(154) 

0 %  
(0) 

79 %  
(242) 

10 % 
(29) 

6 % 
(19) 

       

Dagkursus  52 %  
(17) 

3 %  
(1) 

0 % 
(0) 

55 %  
(18) 

21 % 
(7) 

18 % 
(6) 

Ungdomsskolens 8. og 9. 
klasse  

9 %  
(4) 

0 %  
(0) 

2 % 
(1) 

12 %  
(5) 

63 % 
(27) 

2 % 
(1) 

Ungdomsskolen i Hindegade  21 %  
(4) 

5 %  
(1) 

0 % 
(0) 

26 %  
(5) 

47 % 
(9) 

21 % 
(4) 

Byhøjskolen 13 %  
(9) 

39 %  
(27) 

0 % 
(0) 

52 %  
(36) 

36 % 
(25) 

7 % 
(5) 

Nye Veje  9 %  
(4) 

5 %  
(2) 

2 % 
(1) 

16 %  
(7) 

30 % 
(13) 

14 % 
(6) 

10. PULS  23 % 
(3) 

8 % 
(1) 

0 % 
(0) 

31 % 
(4) 

38 % 
(5) 

23 % 
(3) 

Ungdomsskolens  
heltidsundervisning 

19 %  
(41) 

14 %  
(32) 

1 % 
(2) 

34 %  
(75) 

39 % 
(86) 

11 % 
(25) 
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Elevernes placering 15 må-
neder efter – pr. 3. oktober 
2017 
(antal elever) 
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NEXT 33 % 
(2) 

67 % 
(4) 

0 % 
(0) 

100 % 
(6) 

0% 
(0) 

0 % 
(0) 

KTS 22 % 
(11) 

41 % 
(21) 

0 % 
(0) 

63 % 
(32) 

16% 
(8) 

20 % 
(10) 

Hotel- og Restaurantskolen 24 % 
(5) 

24 % 
(5) 

0 % 
(0) 

48 % 
(10) 

19% 
(4) 

33 % 
(7) 

SOPU 83 % 
(19) 

4 % 
(1) 

0 % 
(0) 

87 % 
(20) 

4% 
(1) 

9 % 
(2) 

TEC 27 % 
(16) 

58 % 
(34) 

0 % 
(0) 

85 % 
(50) 

14% 
(8) 

2 % 
(1) 

10. klasse på
erhvervsskoler

33 % 
(53) 

41 % 
(65) 

0 % 
(0) 

74 % 
(118) 

13 % 
(21) 

13 % 
(20) 

Amager 10 8 % 
(6) 

51 % 
(38) 

3 % 
(2) 

61 % 
(46) 

13 % 
(10) 

24 % 
(18) 

Ø10 11 % 
(10) 

58 % 
(52) 

1 % 
(1) 

71 % 
(63) 

13 % 
(12) 

15 % 
(13) 

Valby10 14 % 
(8) 

49 % 
(28) 

0 % 
(0) 

63 % 
(36) 

14 % 
(8) 

23 % 
(13) 

10 Vest 17 % 
(14) 

57 % 
(47) 

0 % 
(0) 

73 % 
(61) 

7 % 
(6) 

19 % 
(16) 

Kommunale 10. klasser 13 % 
(38) 

54 % 
(165) 

1 % 
(3) 

68 % 
(206) 

12 % 
(36) 

20 % 
(60) 

Dagkursus 30 % 
(7) 

4 % 
(1) 

9 % 
(2) 

43 % 
(10) 

13 % 
(3) 

39 % 
(9) 

Ungdomsskolens 8. og 9. 
klasse 

42 % 
(11) 

4 % 
(1) 

0 % 
(0) 

46 % 
(12) 

27 % 
(7) 

19 % 
(5) 

Ungdomsskolen i Hindegade Der er ikke oprettet 10. klasse i skoleåret 2015/16 

Byhøjskolen 11 % 
(7) 

22 % 
(14) 

5 % 
(3) 

38 % 
(25) 

34 % 
(22) 

25 % 
(16) 

Nye Veje 4 % 
(2) 

11 % 
(5) 

7 % 
(3) 

22 % 
(10) 

30 % 
(14) 

28 % 
(13) 

10. PULS 9 % 
(1) 

0 % 
(0) 

0 % 
(0) 

9 % 
(1) 

27 % 
(3) 

55 % 
(6) 

Ungdomsskolens 
heltidsundervisning 

16 % 
(28) 

12 % 
(21) 

5 % 
(8) 

34 % 
(58) 

29 % 
(49) 

29 % 
(49)
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2017.0-0. Møde den 20. juni 2018. Dagsordenspunkt 6

Ungdomsskolens almene elevprogram 2018-19 og samarbejder med folkeskolen 

Indstillingen indeholder forslag til elevprogram for den almene undervisning 2018-19, 
godkendelse af elevrejser samt en beskrivelse af ungdomsskolens samarbejder med fol-
keskoler. 

INDSTILLING 

Ungdomsskolen indstiller, 

1. at bestyrelsen godkender forslag til elevprogram 2018-19,

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

3. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens samarbejder med folkesko-
lerne til efterretning.

PROBLEMSTILLING 

Jf. Lov om ungdomsskoler skal kommunen sikre unge et alsidigt undervisningstilbud. 
Sæsonen for fritidsundervisning i ungdomsskolen begynder i år den 10. september 
2018. Da det endelige holdudbud først bliver færdiggjort ultimo juni, præsenteres besty-
relsen ikke for det samlede program, men for holdene inddelt efter kategorier og den 
procentvise størrelse af den enkelte kategori i det samlede program. 

Ungdomsskolens bestyrelse skal godkende elevrejser – jf. cirkulære om tjenesterejser 
udsendt af Børne- og Ungdomsforvaltningen. Ungdomsskolens bestyrelse har på møde i 
marts 2013 besluttet, at elevrejser godkendes i forbindelse med den samlede godkendel-
se af ungdomsskolens program. 

Ungdomsskolen og folkeskolen skal indgå samarbejder, der kan bidrage til opfyldelse af 
folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner. Målet er styrke børnenes 
faglige resultater og personlige og sociale udvikling gennem mere praktiske, anvendel-
sesorienterede og varierede læringsformer. Ungdomsskolen har i år varetaget en række 
undervisningsforløb i samarbejde med folkeskoler og arbejder fortsat med udvikling af 
indsatserne for at bidrage bedst muligt til målene. 
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LØSNING 

Ungdomsskolen er en de centrale aktører på fritidsområdet i København og udbyder i 
det kommende skoleår ca. 370 hold i eftermiddags - og aftentimerne. Programmet for 
fritidssæsonen bliver udarbejdet på baggrund af ideer fra nuværende og potentielle ele-
ver og med afsæt i drøftelser med ungeaktører fra de lokale skoler, klubber og andre 
samarbejdspartnere om særlige lokale indsatser. Derudover baserer programmet for den 
kommende sæson sig på erfaringer fra sæsonen 2017/18, hvor populære og velfunge-
rende hold typisk også vil være at finde i det nye program side om side med nye og 
uprøvede hold. 

Holdene fordeler sig på følgende fagkategorier:  

 Sprog
Ungdomsskolens sprogundervisning byder på fag som dansk, tysk, fransk,
spansk og andre sprog, som eleverne også har i folkeskolen eller på ungdomsud-
dannelser. Ungdomsskolen tilbyder desuden undervisning i fx japansk og ara-
bisk

 Musik, dans og drama
Musik, dans og drama er den største kategori i fritidsundervisningen, og dækker
over musikalske hold som guitar, rap, stomp, teater- og danseprojektet UNG
SCENE og meget mere

 Sport og street
Ungdomsskolen tilbyder unge i København en række sports- og streethold. Det
gælder bl.a. cross-træning, badminton, futsal og meget andet, der sætter pulsen i
gang

 Outdoor og adventure
Ungdomsskolen tilbyder forskellige hold inden for friluftsliv og eventyrsport
som fx kajak, vandreture og klatrehold

 Kreative hold og medier
Ungdomsskolens kreative hold er blandt andet syning, foto- og billedbehandling,
design, 3D-animation og mange andre håndværksmæssige eller kunstneriske ud-
tryksformer

 Matematik og naturfag
Her kan unge i København få ekstra undervisning som supplement til timerne i
folkeskolen, de kan blive klar til eksamen eller dyrke deres interesse for naturfa-
gene

 Knallertkørekort
Ungdomsskolen tilbyder førstehjælp og knallertundervisning til unge, der gerne
vil have et knallertkørekort. Knallertundervisningen og førstehjælpskurser etab-
leres løbende efter interesse
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 Debat og samfund
Her bliver eleverne undervist i forhold, der omhandler politiske og samfunds-
mæssige forhold. I denne kategori er der desuden lagt vægt på ture ud af huset,
der viser andre sider af København og af samfundet

 Entreprenørskab, tech og it
Her kan elever prøve kræfter med de nyeste teknologier som fx Virtual Reality
og droner eller arbejde med computeren i fx e-sport eller kodning

 Klar til prøve
Hvert forår tilbyder ungdomsskolen en række prøveforberedende hold, der kan
klæde eleverne på fagligt eller personligt, hvis de ønsker at arbejde med eksa-
mensangst, præsentationsteknik eller andet, der gør dem klar til eksamen

 Lektiehjælp
Ungdomsskolen udbyder lektiehjælp flere steder i byen og har desuden en særlig
indsats i flere udsatte boligområder og gymnasier

 Ture og rejser
Ungdomsskolen arrangerer hvert år en række rejser med et fagligt fokus for unge
i København. Det gælder ture til storbyer som Berlin eller Paris eller den årlige
skitur i vinterferien

 Korte kurser og workshops
Holdene i denne kategori figurerer også i øvrige kategorier. Det er hold, hvor
formen er anderledes end den traditionelle sæsonundervisning og typisk forløber
over en enkelt dag, en weekend eller en uge

 Job, uddannelse og personlig udvikling
Kategorien dækker fx over pigevejledningscafé, ”find fritidsjobbet”, CV-
skrivning, mindfullness, mv.

 Undervisning for 10-12-årige
Ungdomsskolen tilbyder undervisning til Østerbros unge i aldersgruppen 10-12
år. Det gælder blandt andet undervisning i svømning, rollespil, syning og meget
mere. Tilbuddet gælder til udgangen af 2018, hvorefter det nedlægges som et led
i de strategiske effektiviseringer 2015-18.

Fordelt på nogle lidt mere overordnede kategorier fordeler holdene sig således procent-
mæssigt: 

 Boglige hold, lektiehjælp, tech og entreprenørskab: 30 procent
 Kreativ, musik og drama: 30 procent
 Sports- og friluftshold + ture og rejser: 30 procent
 Samfund, debat og personlig udvikling: 5 procent
 Knallerthold: 5 procent
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Elevrejser 
Elevrejser skal godkendes af bestyrelsen. I den kommende sæson vil ungdomsskolen 
udbyde følgende rejser: 

- En tur til England
- En tur til Frankrig
- Samt en skitur til Østrig og en skitur til Sverige i skolernes vinterferie.

Særlige indsatser 
I sæsonen 2018/2019 vil der udover det samlede program for fritidsundervisning i Kø-
benhavn være et særligt fokus på følgende aktiviteter: 

 Samarbejde med Københavns Ungeråd
Ungdomsskolen understøtter Københavns Ungeråd med forankringen blandt børn og 
unge i København. Ungdomsskolen varetager facilitering og drift af Ungerådets tre inte-
ressegrupper, som har temaerne et godt ungdomsliv, byudvikling samt kultur og fritid. 
Interessegrupperne er åbne for alle unge i København, som på den måde har mulighed 
for at influere Ungerådets beslutninger.  

 Samarbejde med ungdomsuddannelser
Ungdomsskolen har i 2017/18 haft øget fokus på samarbejdet med flere ungdomsud-
dannelser omkring lektiehjælp og vejledning i forbindelse med større opgaver. Det dre-
jer sig om Gefion Gymnasium, Nørre Gymnasium, Det Åbne Gymnasium, Ørestadens 
Gymnasium samt Niels Brocks EDU og EUX. Dette fokus fortsætter i 2018/19.  

 Fokus på fritidsjob
Ungdomsskolen vil være en aktiv aktør i arbejdet med at sikre at flest mulig unge i Kø-
benhavns Kommune får et fritidsjob. Ungdomsskolen tilbyder derfor CV-skrivning 
samt en række kurser, der giver konkrete færdigheder, som de unge kan bruge i deres 
jobsøgning. I den kommende sæson er det blandt andet førstehjælp, svømmetrænerkur-
sus, hjælpetrænerkursus og børnepasserkursus.  

 Udsatte boligområder
Københavns Kommune har identificeret seks boligområder som udsatte. Fælles for 
disse områder er, at de har række sociale og fysiske udfordringer, der er større end i 
resten af København. Ungdomsskolen ønsker at være en aktiv medspiller i tiltag for 
unge i disse områder, og der arbejdes derfor med en række særlige indsatser og 
projekter omkring fritidsliv, overgang til ungdomsuddannelser og fritidsjob i områderne 
i samarbejde med lokale aktører.    

Sæsonens inddeling  
Ungdomsskolens sæson er inddelt i tre perioder, der hver strækker sig over 12-13 uger. 
Sæsonen for 2018/19 starter 10. september 2018.   

Uge 37-48 2018: Almindelig holdundervisning 
Uge 2-13   2019: Almindelig holdundervisning 
Uge 14-26 2019: Holdundervisning + eksamenstræning 
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Markedsføring af ungdomsskolens fritidsundervisning 
Informationen om ungdomsskolens fritidstilbud sker gennem en flerstrenget kommuni-
kationsindsats, der tager sit afsæt i: 

 Trykt materiale
Ungdomsskolen udgiver programmer, der sendes via post til samtlige husstande
med børn mellem 13-17 år. Programmerne sendes desuden til samtlige folkeskoler,
privatskoler, biblioteker og andre steder, hvor unge, eller voksne med kontakt til un-
ge, jævnligt færdes. Ungdomsskolen sender et særskilt program til 10-12-årige, der
bor på Østerbro. Derudover vil der være A3-plakater på privat- og folkeskoler samt
plakater på busstopsteder rundt om i København i midten af august.

 Skolebesøg
Lærere fra ungdomsskolen besøger folkeskoleklasserne, og fortæller om ungdoms-
skolen og om, hvordan man tilmelder sig.

 Events
Ungdomsskolen medvirker ved en række events i byen. Det gælder blandt andet:
Copenhagen Marathon: Elever fra Kombineret Ungdomsuddannelse arrangerer un-
derholdning ved en scene i Fælledparken.
Ungdommens Folkemøde: Ungdomsskolen deltager sammen med Ungdommens
Uddannelsesvejledning København med en stand på Ungdommens Folkemøde, som
finder sted i Søndermarken i København.
Ungdommens Vårsalong: Ungdomsskolens store flagskib i Rådhushallen, hvor unge
fra hele landet har mulighed for at få udstillet deres kunstværker.

 Digitale platforme
Primært ungdomsskolens hjemmeside, Facebook, Instagram, Youtube og LinkedIn.
Desuden udgives programmet digitalt i en bladremodel. Der sendes endvidere mails
til skoleledere, UU-vejledere og andre, der har direkte kontakt med de unge.

 Eksternt nyhedsbrev
Ungdomsskolens eksterne nyhedsbrev henvender sig til forældre og elever, som er
interesserede i ungdomsskolens løbende tilbud.

Samarbejder med folkeskolen – ungdomsskolens Åben Skole-indsats   
Ungdomsskolen har i skoleåret 2017-18 varetaget 115 forskellige undervisningsaktivite-
ter i samarbejde med 28 folkeskoler i København. Der har været tale om mange forskel-
ligartede forløb, som dækker over valgfag, workshops, sprogundervisning, understøt-
tende undervisning, faglig fordybelse/lektiehjælp m.v.   

Ungdomsskolens undervisning i folkeskolen foregår som et led i folkeskolernes Åben 
skole-indsats. Det sker med afsæt i folkeskolereformen og ændringer i ungdomsskolelo-
ven, hvor ungdomsskolen og folkeskolen skal indgå samarbejder, der kan bidrage til 
opfyldelse af folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner. Målet er styrke 
børnenes faglige resultater og personlige og sociale udvikling samt motivation gennem 
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virkelighedsnære forløb og praktiske, anvendelsesorienterede og varierede læringsfor-
mer.  

En af succeserne fra skoleåret 2017-2018 er ungdomsskolens fortsatte valgfagssamar-
bejde med skoler i Brønshøj og Tingbjerg. Her har ungdomsskolen varetaget 20 valgfag 
på tværs af skolerne inden for fag som kokkeskole, mental styrketræning, innovation, 
outdoor, idræt m.v. Det har været med til at skabe synergi imellem de forskellige skoler 
i lokalområdet i form af nye skolesamarbejder.   

Brønshøj og Tingbjerg skole har ønsket at fortsætte valgfagssamarbejdet for næste sko-
leår 2018-2019, hvor der oprettes 22 hold.  Det har også Katrinedal skole, Bellahøj sko-
le, Guldberg skole og Husum Skole. Derudover videreudvikler ungdomsskolen valg-
fagssamarbejde med Tove Ditlevsens Skole m.fl.   

Ungdomsskolen har i 2017-18 iværksat en udviklingsproces omkring Åben Skole-
tilbuddene. I denne proces har ungdomsskolen involveret en lang række interessenter i 
og omkring folkeskolerne. Dette har indtil videre resulteret i fem nye åben skole-tilbud, 
bl.a. temauger med fokus på innovation m.m.  I 2018-19 vil fem skoler være pilotskoler, 
hvor temaugeforløbene videreudvikles.  

Det er ungdomsskolens ambition, at blive en endnu mere synlig og aktiv medspiller i 
forhold til at understøtte mål i folkeskolen og arbejdet med ”fremtidens kompetencer.”  

Ungdomsskolen ønsker derudover at øge kvaliteten af valgfag m.v. ved at etablere sam-
arbejde med en række erhvervsuddannelser, virksomheder m.v. for at understøtte ele-
vernes karrierelæring, brobygning og styrke det produktorienterede/værdiskabende i 
forløbene.  

VIDERE PROCES 

Tilmeldingen til ungdomsskolens fritidsundervisning åbner tirsdag den 14. august 2018. 
I ugen inden omdeles det trykte program til elever og skoler. Selve undervisningen be-
gynder mandag den 10. september 2018.  

Valgfagssamarbejdet etableres og planlægges i foråret 2018 og afvikles henover skole-
året 2018/2019.   
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Orientering om 10. klasse 2018 -19  

I denne indstilling orienterer ungdomsskolen om aktuelt elevoptag og processen med 
fordeling af elever i 10. klaser til skoleåret 2018/2019. 

INDSTILLING 

PROBLEMSTILLING 

På 10. klasseområdet er der pr. 8. juni 2018 samlet set 263 tilmeldt elever til skoleåret 
2018/19. Der er et generelt fald i søgningen både til de kommunale 10. klasser og til 
erhvervsskolernes 10. klasser. Tallene ændrer sig erfaringsmæssigt helt frem til som-
merferien. 

10. klasseområdet finansieres via taxameterbevilling. Taxameterbevillingen dækker
udgifter til lærere, ledelse og administrativt personale. Taxameterbevillingen justeres pr.
5. september baseret på det faktiske elevtal.

Som en følge af faldet i elevtallet vil taxameterbevillingen til ungdomsskolen blive ju-
steret. Ungdomsskolen forventer skønsmæssigt et tal på 270 elever i de kommunale 10. 
klasser pr. 5. september. De økonomiske og personalemæssige konsekvenser af det fal-
dende elevtal er beskrevet i dagsordenens punkt 10: Orientering om udviklingen i ung-
domsskolens budget og regnskab. 

LØSNING 

Optagelsesproces 
Siden ansøgningsfristens udløb den 1. marts 2018 har ungdomsskolen i samarbejde med 
Ungdommens Uddannelsesvejledning, København arbejdet intenst med at placere alle 
elever, der har søgt om optagelse i en 10. klasse i København.  

Ca. 95 procent af eleverne har fået deres 1. prioritet opfyldt og næsten samtlige af de 
resterende har fået opfyldt deres 2. prioritet. Enkelte elever har i fordelingsprocessen 
efter vejledning søgt andre skoletilbud.  

Ungdomsskolen indstiller, 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om søgning og elevoptag på 10. klasse til efter-
retning.
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Elevoptag og fordeling af elever 
På 10. klasseområdet er der pr. 8. juni 2018 samlet set tilmeldt 263 elever til skoleåret 
2018/2019.  

Der er et generelt fald i både de kommunale 10. klasser og i erhvervsskolernes 10. klas-
ser. Faldet er en fortsættelse af en tendens fra de seneste år, hvilket fremgår af nedenstå-
ende tabel: 

Skoleår 2014-
2015* 

2015-
2016* 

2016-
2017* 

2017- 
2018 * 

2018- 
2019 

Kommunal 10. 
klasse 

565 431 370 332 263** 

10. klasse EUD 347 422 379 384 378 
I alt 912 853 749 716 641 

*opgjort pr. 5. september
**opgjort pr. 8. juni 2018 – ungdomsskolen forventer 270 til august 2018

Fordelingen af de optagne elever til skoleåret 2018/2019 ser sådan ud: 

Kommunal 10. klasse  Elevoptag pr. 8. juni 2018 
10. Vest – Vesterbro Ny skole 100 
Ø10 – Kildevældsskolen 74 
Amager 10 89 

10. klasse på erhvervsskoler Elevoptag pr. 8. juni 2018 
20/20 ordning 71 
Gymnasial forberedende 10. klasse 61 
EUD10 98 
10. klasse 134 
EUX-forberedende* 14 
*Linjen oprettes ikke hos HRS. Eleverne bliver fordelt på HRS’ andre linjer.

VIDERE PROCES 

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser af det faldende elevtal er beskrevet 
under dagsordenens punkt 10. 
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Ungdomsskolens mål- og strategiplan 2018-22 

Ungdomsskolen har gennem det seneste år arbejdet med udvikling af en fælles mål 
og strategiplan. I denne indstilling beskriver ungdomsskolen indholdet af ”Mål og 
strategi for Københavns Kommunes Ungdomsskole 2018-2022”. 

INDSTILLING 

PROBLEMSTILLING 

På bestyrelsesmødet i marts 2018 orienterede ungdomsskolen om status for arbejdet 
med en samlet strategi for organisationen. Ungdomsskolen er nu færdig med dette 
arbejde og kan præsentere bestyrelsen for en samlet plan. Strategien udstikker 
retningen for ungdomsskolens indsatsområder frem mod 2022 og er tænkt som et 
ledelsesmæssigt grundlag for en løbende prioritering af nye initiativer og indsatser. 
Både i de enkelte afdelinger og på tværs af organisationen.   

LØSNING 

Ungdomsskolens strategi består af en kernefortælling samt tre strategiske 
indsatsområder, der er bundet op på en række målsætninger. Strategien er udarbejdet 
med afsæt i dialog med medarbejdere, samarbejdspartnere og elever og er et samlet 
bud på ungdomsskolens udviklingsbehov: Hvordan organisationen er i trit med de 
unges behov og drømme, forbliver en attraktiv samarbejdspartner og er en samlet 
ungdomsskole, der tager ansvar for unge københavneres dannelse og uddannelse og 
deres mod og lyst til at drømme.   

Strategien fokuserer på tre centrale indsatsområder, hvor det er nødvendigt tage fat 
for at fremtidssikre ungdomsskolen. Indsatsområderne skal ses i forlængelse af det 
arbejde, som allerede udføres i dag.  

Indsatsområder  

1. Ungdommens skole
Det er ikke den unge, der skal passe til ungdomsskolen, men ungdomsskolen, der
skal passe til den unge. Vi skal være i trit med de unges behov og drømme og sikre,

Ungdomsskolen indstiller, 

1. at bestyrelsen godkender Mål og strategi for Københavns Kommunes
Ungdomsskole 2018-22.
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at unge føler ejerskab og medindflydelse på de tilbud, vi udbyder, og over deres 
skolegang.  
 
Målsætningerne under dette indsatsområde er:  
 

 Vi skal være i trit med unges drømme og behov 
 Unge i ungdomsskolen skal opleve indflydelse på deres hverdag 
 Ungdomsskolen skal forberede unge til videre uddannelse  

 
2. Det fælles vi  
Ungdomsskolen består af flere afdelinger, der skal fungere som én organisation og 
sammen tage ansvar for vores samlede målgruppe. Vi skal ikke alle lave det samme, 
men vi skal lykkes med det samme.  
 
Målsætningerne under dette indsatsområde er:  
 

 Vi tager fælles ansvar for vores målgruppe  
 Vi udnytter kompetencer og ressourcer på tværs  
 Vi vil og skal samarbejde  
 

3. Synlig succes    
Vi vil være et foretrukket valg for de unge og for nuværende og kommende 
samarbejdspartnere. Man skal vide, hvad man kan bruge os til, og vi vil gå foran, når 
det gælder om at udvikle nye initiativer, der møder de unges behov.  
 
Målsætningerne under dette indsatsområde er: 
 

 Vi skal være et foretrukket valg blandt de unge 
 Vi vil være en foretrukken samarbejdspartner  
 Ungdomsskolens aktiviteter skal ses som en naturlig del af den forebyggende 

indsats  
 
Mål og strategi for Københavns Kommunes Ungdomsskole 2018-2022 bliver drøftet 
ved LokalMED-møde den 13. juni 2018. 
 
 
VIDERE PROCES  
 
Planen bliver efter en godkendelse fra bestyrelsen præsenteret for den samlede 
ledelse, som skal sikre, at strategien bliver implementeret i ungdomsskolens 
forskellige afdelinger, og at de initiativer og handlinger, der iværksættes – både 
lokalt og på tværs – understøtter de indsatsområder og mål, som er beskrevet i 
strategien.   
 
BILAG 
 
Mål og strategi for Københavns Kommunes Ungdomsskole 2018-2022 



- Mål og strategi for udvikling af 
Københavns Kommunes  Ungdomsskole 
2018-2022

UNGDOMMENS 
SKOLE 

DIN DRØM STARTER HER
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INDHOLD 

FORORD 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 
ønsker at sikre, at alle unge har adgang 
til den uddannelse og de fritidstilbud, der 
giver dem de allerbedste forudsætninger 
for personlig og faglig udvikling og vækst. 
Det kræver, at vi er en organisation i 
løbende udvikling, som formår at tilpasse 
os det samfund, der omgiver os, og til de 
unge, der gør brug af vores tilbud. 

Ungdomsskolen er en førende aktør på 
ungeområdet i København, og vi vil være 
kendt som en organisation, der er på for-
kant, i fremdrift og ikke mindst driftsikker, 
når det kommer til at sikre unge de bedst 
mulige rammer for at udvikle eller 
opdage deres potentiale. 

Derfor har ungdomsskolens afdelinger i 
fællesskab udarbejdet en strategi for ud-
vikling af den samlede organisation. I løbet 
af 2017-18 har vi gennemført en række 
interviews, fokusgrupper og workshops, 
der har haft til formål at gå i dybden med, 
hvem vi er, og hvor vi skal hen.   

Strategiplanen bygger på dialog med 
medarbejdere, samarbejdspartnere og 
elever og er vores bud på, hvad vi skal 
satse på for at fremtidssikre ungdoms-
skolen: Hvordan vi skal være i trit med de 
unges behov og drømme, en attraktiv 

samarbejdspartner og en samlet ung-
domsskole, der tager ansvar for unge 
københavneres dannelse og uddannelse og 
deres mod og lyst til at drømme.  

Ungdomsskolens strategi tegner kontur-
erne for ungdomsskolens udvikling på 
tværs af de forskellige afdelinger og skoler.

Den udstikker retningen for 
ungdomsskolens indsatsområder frem 
mod 2022 og er tænkt som en dynamisk 
plan og et ledelsesmæssigt grundlag for en 
løbende prioritering af nye initiativer og 
indsatser. Både i de enkelte afdelinger og 
på tværs af organisationen. 

Sofie Seidenfaden, bestyrelsesformand 
og 
Kim Brynaa, ungdomsskolechef 

Københavns Kommunes Ungdomsskole
Juni 2018
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Ungdomsskolens mission er at give den 
enkelte unge en håndsrækning i 
tilegnelsen af de faglige, sociale og 
personlige kompetencer, som skal til for 
at kunne være en aktiv medborger i et 
åbent og demokratisk samfund.

VORES MISSION
 Alle unge skal have indflydelse på deres eget liv
Ungdomsskolen arbejder for, at alle unge skal have mulighed for uddannelse og 
fritidstilbud, der understøtter deres personlige udvikling og faglige vækst. Uanset bag-
grund, opvækst og personlige forudsætninger skal der være mulighed for at finde ud af, 
hvad man er god til, hvad man drømmer om og i hvilken retning, man vil gå i livet. 

Det gør vi ved at have tilbud til alle byens unge. Tilbuddene spænder over 
fritidsaktiviteter, 10. klasse og heltidsundervisning til unge, der skal have styrket deres 
personlige eller faglige forudsætninger for at begynde på en ungdomsuddannelse. Vi har 
undervisning på mere end 50 adresser over hele byen og udvikler løbende vores tilbud 
ud fra de behov, der viser sig blandt unge københavnere. 

Mange veje til målet 
I ungdomsskolen er det en succes, når man oplever lyst og mod til at finde sin egen 
vej eller lærer noget, man ikke troede, kunne læres. Uanset om det drejer sig om en 
matematisk ligning, at kode en robot eller at turde række hånden op i timerne. Vores 
udgangspunkt er, at tryghed og troen på sig selv går hånd i hånd med unges ambitioner 
og drømme, og at det, der en lille succes i andres øjne, kan være en stor sejr for den 
enkelte. 

Ungdommens skole
Hos os er det helt centralt, at vores tilbud formes efter eleverne, der bruger dem, 
snarere end at eleverne bliver formet efter vores tilbud.  Vores struktur og mangfol-
dige gruppe af undervisere giver plads til at tilpasse os dette på elev-niveau. Findes den 
rigtige kasse ikke til den enkelte unge, så bygger vi den sammen med dem. 

Derfor er der i ungdomsskolen plads til at lære på forskellige måder, plads til at dyrke 
forskellige interesser og til at være den, man er. Det gør os til en helt central spiller på 
ungeområdet i København hos både unge, forældre og samarbejdspartnere, som kom-
mer til os, når der er behov for at finde nye løsninger eller skabe fundamentet for at 
realisere unges drømme.

VORES KERNEFORTÆLLING
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TRE INDSATSOMRÅDER
Strategiplanen fokuserer på tre centrale 
temaer, hvor det er nødvendigt at tage 
fat for at fremtidssikre ungdomsskolen. 
Indsatsområderne skal ses i forlængelse af 
det arbejde, som vi allerede i dag udfører. 

Der er ikke tale om grundlæggende nye 
mål eller tilgange til arbejdet, men med de 
tre indsatsområder samler og kon-
kretiserer vi hovedlinjerne i vores arbejde 
og skaber dermed en tydelighed om den 
fælles retning i  hele ungdomsskolen. 
De tre temaer er:

1. Ungdommens skole
Det er ikke den unge, der skal passe til
ungdomsskolen, men ungdomsskolen, der
skal passe til den unge. Vi skal være i trit
med de unges behov og drømme og sikre, 
at unge føler ejerskab og medindflydelse
på de tilbud, vi udbyder og over deres
skolegang. 

2. Det fælles vi
Ungdomsskolen består af flere afdelinger, 
der nemt kan opfattes som autonome en-
heder, men ungdomsskolen er én organi-
sation, der sammen tager ansvar for vores
målgruppe.  Vi ikke skal lave det samme, 
men vi skal lykkes med det samme.

3. Synlig succes
Vi vil være et foretrukkent valg for de
unge og for nuværende og kommende
samarbejdspartnere. Man skal vide, hvad
man kan bruge os til, og vi vil gå foran, når
det gælder om at udvikle nye initativer, 
der møder de unges behov

STRATEGISKE MÅL
For hvert af de tre indsatsområder har 
vi fastsat en række strategimål.  Dem 
bruger vi som pejlemærker i det forsatte 
udviklingsarbejde på tværs og lokalt og 
som inikatorer på, om udviklingen går i 
den ønskede retning. 

UNGDOMMENS
SKOLE

DET FÆLLES VI SYNLIG 
SUCCES

MÅL
1.1. Vi skal være i trit med 
unges drømme og behov 

1.2. Unge i ungdomsskolen 
skal opleve indflydelse på 
deres  hverdag 

1.3. Ungdomsskolen skal 
forberede unge til videre 
uddannelse

MÅL
2.1.  Vi tager fælles ansvar 
overfor vores målgruppe 

2.2. Vi udnytter kompetenc-
er og ressourcer på tværs 

2.3. Vi vil og skal samarbejde 

MÅL
3.1. Vi skal være et foretruk-
ket valg blandt de unge 

3.2. Vi vil være en foretruk-
ken samarbejdspartner 

3.3. Ungdomsskolens ak-
tiviteter skal ses som en 
naturlig del af den forebyg-
gende indsats
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#1 UNGDOMMENS SKOLE

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

Ungdomsskolen er ikke det samme i dag, 
som den var for ti eller tyve år siden, og 
det er de unge heller ikke.  Det er vores 
opgave at være fleksible og tilpasse os 
disse forandringer, så vi hele tiden er i trit 
med de behov, ungdommen oplever og 
har.  

Eleverne, der bruger vores tilbud, skal 
være med til at sætte kursen for, 
hvilken retning vi skal gå. Det er deres 
vaner, interesser og input, der skal danne 
baggrund for vores undervisning og gøre 
den relevant, nærværende og aktuel. 

1.1. Vi skal være i trit med unges 
drømme og behov 

• Ungdomsskolen skal sikre, at vores 
ideer om hvad unge kan tænke sig og 
drømmer om, er i trit med virke-
ligheden. Derfor skal vi i endnu hø-
jere grad søge viden og information 
om vores potentielle elever og være 
eksperter på vores målgruppe. 

• Vores elevers ønsker og behov er 
vores virkelighed. Det er vores op-
gave  at omsætte disse til muligheder 
og tilbud, der modsvarer  de unge i 
form og indhold. 

1.2. Unge i ungdomsskolen skal 
opleve indflydelse på deres  hverdag 

• Ungdomsskolen skal udvikle sine 
tilbud på baggrund af unges inputs og 
ønsker og være en platform, hvor det 
er muligt at realisere og teste ideer

• Undervisningen skal udvikles i aktiv 
dialog med vores elever og vores 
undervisere skal være uddannet i, 
hvordan medindflydelse og trivsel 
spiller sammen, og hvordan det sikrer 
ejerskab og engagement hos den 
enkelte unge  

1.3. Ungdomsskolen skal forberede 
unge til videre uddannelse

• Ungdomsskolen skal være i stand til 
at hjælpe alle unge videre, uanset om 
de har faglige, personlige eller sociale 
udfordringer eller måske har brug for 
tid til at modnes  

• Vi skal være eksperter, når det kom-
mer til vores forskellige målgrupper, 
og vi skal vide, hvordan vi tilpasser 
vores tilbud til vores elevers forskel-
lige forudsætninger

• Vi skal kunne tilbyde differentieret 
undervisning til glæde for alle grup-
per af unge – uanset fagligt niveau og 
personlig baggrund
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#2 DET FÆLLES VI
I ungdomsskolen møder vi ikke alle 
hinanden på gangene. Vores aktiviteter 
er fordelt på tre arbejdsområder, der 
derudover er fordelt på mange afdelinger. 
Vores undervisning foregår på mere end 
50 matrikler over hele byen, og det gør 
det vanskeligt at sætte ansigt på sine 
kolleger, på den øverste ledelse og på den 
samlede organisation. 

I 2015  blev al 10. klasseundervisning 
i Københavns Kommune organiseret i 
ungdomsskolen. Med det fik ungdoms-
skolen tilført nogle nye lærerkapaciteter 
og -komptencer, men det har samtidig 
givet anledning til nye spørgsmål om de 
fagfællesskaber og de kolleger, man iden-
tificerer sig med.

Langt de fleste af ungdomsskolens ansatte 
arbejder i ungdomsskolens fritidsunder-
visning. På grund af deres løse ansættelse 
og begrænsede timetal vil de ofte have et 
anderledes forhold til deres arbejdsplads 
end de fast- og fuldtidsansatte.

De ansatte i fritidsundervisningen har 
ofte flere arbejdspladser, eller deres job 
i ungdomsskolen er en bibeskæftigelse 
ved siden af deres primære karriere. Det 
giver dem ikke den samme tilknytning til 
deres arbejdsplads som fastansatte, og 
alligevel er de en essentiel bestanddel af 
ungdomsskolen. 

I forbindelse med udarbejdelse af strate-
giplanen har ”det fælles vi” været et 
omdrejningspunkt for såvel ledelse som 
medarbejdere. Hvad er det, der binder os 
sammen som organisation og som medar-
bejdere? Og i hvilken retning vil vi udvikle 
os sammen?  

Det har ledt til følgende mål:  

2.1.  Vi har et fælles ansvar overfor 
vores målgruppe 

• Vi skal sikre at, vi har vi samlet har 
de rigtige tilbud for unge i Køben-
havn ved at identificerere hullerne på 
ungeområdet og udfylde dem

• En elevs udfordringer påhviler ikke 
en enkelt lærer, skole eller afdeling, 
men hele ungdomsskolen, der har et 
fælles ansvar for at sikre, at eleven 
finder den rette stolpe at læne sig 
opad

• Vi behøver ikke vide, hvad alt om 
hvad hinanden laver kollega og kolle-
ga imellem, men vi skal vide hvorfor, 
vi gør det, det vi gør og hvordan det 
bidrager til ungdomsskolens samlede 
opgave

2.2. Udnytte kompetencer og res-
sourcer på tværs 

• Vi skal yde vores bedste inden for 
de rammer, vi har gennem at udnytte 
ressourcer og kompetencer på tværs 
af afdelinger og undervisningstibud

• Vi skal bringe vores forskelligheder 
aktivt i spil, så vi lærer af hinandens 
erfaringer og udvider vores horison-
ter

 
• Vi skal dyrke fagfællesskaberne på 

tværs af de enkelte afdelinger og 
sikre, at gode ideer og succeser 
bliver delt

2.3. Vi vil og skal samarbejde 

• Vi skal interessere os for hinandens 
arbejde og aktivt udvikle og opsøge 
de talenter og kompetencer, vi ser 
hos hinanden

• Vores samlede ekspertise, når det 
gælder forskellige elevtyper, unge 
københavnere og deres behov skal 
fremdyrkes og bruges aktivt til at ud-
vikle de bedst mulige tilbud og til at 
positionere vores organisation som 
ungdommens skole

Summen af ungdomsskolen 
er mere end delmængderne 
af vores afdelinger
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#3 SYNLIG SUCCES 
Det er den unge, der skal opleve effekten 
af vores indsats og være vores målestok 
for succes. Den forskel vi gør, skal først og 
fremmest være til at tage og føle på blandt 
vores elever. 

Men vores relevans og den forskel vi gør, 
skal også deles med omverdenen og er 
nødvendigt for at fremstå som en attraktiv 
samarbejdspartner. 

Vi skal være synlige i det store ungebillede 
og gøre andre opmærksom på netop den 
forskel vi gør for unge i kommunen, så vi 
kan fortsætte med at levere. Det kræver, 
at både unge, eksterne samarbejdspart-
nere og resten af Københavns Kommune 
ved, hvad vi kan.

Derfor skal kommunikation og synlighed 
af vores viden og resultater i højere 
grad indtænkes som en fast del af vores 
arbejde.    

Vi vil først og fremmest 
være kendt som
 ungdommens skole

3.1. Vi skal være et foretrukket valg 
blandt de unge 

• Ungdommens skole skal være et 
tilvalg og vores image skal styrkes 
blandt de unge i kommunen

• Vi skal blandt vores potentielle 
elever være kendt som en moderne 
og nyskabende organisation med 
dygtige undervisere, store ambition-
er og høj kvalitet

• Vi skal være at finde, hvor de unge 
er og skabe nye billeder af, hvad der 
er deres potentiale, og hvad der er 
muligt i ungdomsskoleregi

3.2. Vi vil være en foretrukken sa-
marbejdspartner 

• Ungdomsskolen skal blive med at 
være en nyskabende og pålidelig 
samarbejdspartner,  som er åben for 
nye tiltag og som griber de bolde, 
der bliver kastet i vores retning

• Vi skal være synlige i de rette net-
værk og være bevidste om, hvem 
vores interessenter er, så vi løbende 
kan kommunikere vores formål og 
resultater målrettet

• Bliver vi ikke inviteret til samarbejde 
af andre, hvor vi finder det relevant, 
vil vi selv invitere dem 

3.3. Ungdomsskolens aktiviteter skal 
ses som en naturlig del af den fore-
byggende indsats

• Ungdomsskolen skal kendes og 
forstås som en naturlig del af den 
forebyggende indsats blandt børn og 
unge i Københavns Kommune

• Vores viden og ekspertise skal bruges 
som en aktiv del af den helhedsorien-
terede indsats i kommunen

• Vi skal turde træffe fravalg og udvælge 
og fokusere på de dagsordener, vi øn-
sker at markere os på som eksperter 
– også selvom det betyder, at vi ikke 
kan markere os som eksperter på alt
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2018.0-0. Møde den 20.6.2018. Dagsordenspunkt 9

Status for de strategiske effektiviseringer 2015-18 samt Deloittes kortlægning af 
Københavns Kommunes Ungdomsskole med henblik på effektiviseringer i 2020-
2023 

Indstillingen giver et indblik i hvordan ungdomsskolen skal finde strategiske effektivi-
seringer for 2015-18 og gør status for Deloittes arbejde med kortlægningen af ungdoms-
skolen med henblik på at identificere forslag til effektiviseringer i 2020-23. 

INDSTILLING 

Ungdomsskolen indstiller, 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om status for effektiviseringerne i 2015-18 samt
orientering om Deloittes forslag til at identificere effektiviseringer i 2020-23 til ef-
terretning.

PROBLEMSTILLING 

Ungdomsskolen er pålagt effektiviseringer for 5,8 pct. af rammen, svarende til ca. 4 
mio. kr. i 2015-18. Ungdomsskolen har foretaget effektiviseringer på i alt 1,465 mio. 
kr., og der henstår ca. 2,4 mio. kr., som skal udmøntes i budget 2019.  

Endvidere forestår et arbejde med at identificere yderligere effektiviseringer i 2020 og 
årene frem. Børne- og Ungdomsforvaltningen har bedt det rådgivende konsulentfirma 
Deloitte om at foretage en analyse af de 5 største bydækkende enheder, nemlig ung-
domsskolen, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Børne- og Ungdomstandplejen, 
Uddannelsescenter UiU samt Center for Specialundervisning for voksne. BUF har meldt 
ud, at de bydækkende enheder skal finde effektiviseringer for ca. 67 mio. kr. dog uden 
et konkret måltal for de enkelte enheder. BUF har på den baggrund bedt Deloitte om at 
foretage en analyse af de bydækkende enheder for at identificere forslag til effektivise-
ringer i 2020-23. 

LØSNING 

Effektiviseringer 2015-18 
Der udestår ikke realiserede effektiviseringer for ca. 2,4 mio. kr., som skal udmøntes i 
budget 2019. Ungdomsskolen har sammen med Effektiviseringsprogrammet i BUF 
identificeret følgende forslag til effektiviseringer og besparelser: 
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 Omlægning af tilbuddet ved Radio One Hour
Tilbuddet om undervisning i en uges radioproduktion benyttes først og fremmest af
folkeskolerne. Det foreslås, at aktiviteten omlægges til et tilbud under Åben Skole,
hvor skolerne selv betaler for brugen af tilbuddet. Såfremt skolerne ikke ønsker at
betale for tilbuddet, vil aktiviteten blive nedlagt. Besparelse: 562.000 kr.

 Besparelse administration
Nedlæggelse af administrativ stilling i Sekretariatet (fleksjob).
Besparelse: 207.000 kr.

 Nedjustering af midler til kompetenceudvikling
Besparelse: 200.000 kr.

 Besparelse på teknisk ejendomsmedarbejder og rengøring på 10. klasse
Ungdomsskolens 10. klasse på Peder Lykke Skolen er blevet samlokaliseret med den
øvrige del af Amager 10 i Jemtelandsgade. Ungdomsskolen har haft en samarbejds-
aftale med Peder Lykke Skolen om afregning af midler til teknisk personale, som ef-
ter 1.1.2018 derfor ikke længere er relevant. Besparelse: 45.000 kr.

 Nedjustering i udbud af hold i Almenundervisningen
I dag udbyder ungdomsskolen almenundervisning ca. 500 hold til unge københavne-
re mellem 13 og 18 år. En nedjustering til 400 hold vil bidrage med 500.000 kr.

 Rammebesparelse på ungdomsskolens samlede ramme
Der placeres en rammebesparelse i budget 2019 på 500.000 kr.

 Nedlæggelse af almentilbud til 10-12 årige på Østerbro
Ifølge lovbekendtgørelse om ungdomsskolen skal ungdomsskoletilbuddet stå åbent
for unge i alderen 14-18 år. Ungdomsskolen har siden 1998 etableret et særligt og
begrænset tilbud for de 10-12 årige på Østerbro. Nedlæggelse af tilbuddet vil medfø-
re en besparelse på 446.989 kr.

Med ovenstående har ungdomsskolen opfyldt effektiviseringsmålet for 2015-2018. 

Børne- og Ungeudvalget har godkendt disse forslag på møder den 14. marts 2018 (1. 
behandling) og den 2. maj 2018 (2. behandling). De ovenstående forslag skal endelig 
godkendes i forbindelse med forhandlingerne om kommunens budget 2019. 

Effektiviseringer 2020-23 
Effektiviseringsprogrammet i BUF har bedt Deloitte om at foretage en analyse af de 
fem største bydækkende enheder herunder ungdomsskolen. Der har været gennemført 
en række workshops med ungdomsskolen og Deloitte om kortlægning af databehov, 
opgaveportefølje og ressourceforbrug. 
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Deloitte har på denne baggrund foretaget en analyse af ungdomsskolen og har identifi-
ceret et forslagskatalog til mulige effektiviseringer. Det samlede effektiviseringspotenti-
ale er mellem 4,4 og 21,3 mio.kr. Forslagene er følgende: 

Forslag 1: Justering af antal lærere i heltidsundervisningen 
Deloitte har fundet, at kapacitet i heltidsundervisningen ikke er fuldt udnyttet hele sko-
leåret, da en del af eleverne først visiteres til undervisningen i løbet af efteråret. Deloitte 
foreslår at lade lærerbemandingen følge antallet af elever hen over skoleåret. Løbende 
tilpasning af lærerstaben kan ske ved at øge andelen af tidsbegrænsede stillinger. Poten-
tiale: 0,8 – 1,7 mio. kr. 

Forslag 2: Tilpasning af klassekvotient i heltidsundervisningen 
Deloitte foreslår at øge holdstørrelsen i heltidsundervisningen så der er flere elever på 
færre hold. Potentiale: 1,0 – 4,4 mio. kr. 

Forslag 3: Harmonisering af konfrontationstid i heltidsundervisningen 
Deloitte foreslår at øge lærernes konfrontationstid op til 734 undervisningstimer årligt 
for en fuldtidsstilling. Potentiale: 0,6 – 2,0 mio. kr. 

Forslag 4: Samlokalisering af lokaler til heltidsundervisningen 
Deloitte peger på en effektivisering ved at samle heltidsundervisningens 7 forskellige 
lokaliteter på 3 lokationer hvorved der kan ske en besparelse i udgifter til ledelse og 
administration. Ved en samlokalisering kan der være et yderligere potentiale forbundet 
med en mere effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid, da omfanget af tid til transport 
mellem de forskellige lokationer reduceres. Potentiale: 0,5 – 1,0 mio. kr. 

Forslag 5: Tilpasning af adgang til almenundervisningen 
Lovbekendtgørelsen kræver almenundervisning til unge i alderen 14 – 18 år. Borgerre-
præsentationen har gennem Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksom-
hed (august 2015) fastsat ungdomsskolens generelle aldersgrænser er fra 13 til 18 år. 
Den nedre grænse omfatter elever på 7. klassetrin. I 2017 udgjorde de 13 årige ca. 20 
procent af det samlede elevtal. Deloite foreslår, at adgangen til ungdomsskolens fritids-
tilbud for de 13 årige fjernes. Potentiale 1,4 – 2,7 mio. kr. 

Forslag 6: Fokusering af almenundervisningen: 
Deloitte peger på at reducere omfanget af almenundervisningen fx ved at prioritere bog-
lige fag på bekostning af et bredt fagudbud samt øge holdstørrelserne og / eller justere 
antallet af timer på de enkelte hold. Potentiale: 0 – 10 mio. kr. 

Deloitte har endvidere peget på to yderligere effektiviseringsforslag som går på tværs af 
de bydækkende enheder: 
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Konsolidering af administrationen for bydækkende enheder 
Deloitte peger på et effektiviseringspotentiale ved at etablere en fælles administrations- 
og styringsenhed til varetagelse af administrative opgaver for de 5 bydækkende enheder, 
som fx økonomistyring og løn- og personaleadministration. Deloitte henviser til folke-
skolernes og klyngernes Administrative ArbejdsFælleskaber (AAF). Deloitte medgiver, 
at forslaget kan have en længere implementeringsperiode, da der er forskel på de by-
dækkende enheder. Potentiale: 1,0 – 1,9 mio. kr. 

Konsolidering af kommunikationsopgaver centralt i BUF 
Deloitte peger på at etablere én samlet enhed i BUF, der er ansvarlig for kommunikati-
onsopgaverne herunder også for de bydækkende enheder. Potentiale: 0,2 – 0, 4 mio. kr. 

VIDERE PROCES 

Deloittes analyse af de bydækkende enheder udgør et bruttokatalog for identificering af 
mulige effektiviseringer. Børne og ungdomsforvaltningen beslutter, hvilke af forslagene 
der skal arbejdes videre med. Når denne beslutningerne forelægger, vil ungdomsskolen 
orientere bestyrelsen herom. 

Forvaltningen vil i de kommende måneder kvalificere forslagene i samarbejde med le-
delsen af de bydækkende enheder og LokalMED. Dette arbejde forventes afsluttet om-
kring årsskiftet. Herefter vil både bestyrelsen og LokalMED blive inddraget inden de 
konkrete forslag forlægges Børne- og Ungdomsudvalget til 1. og 2. behandling i hen-
holdsvis marts og maj 2019. 

Ungdomsskolen har gjort opmærksom på nogle faktuelle fejl og mangler i den forelig-
gende analyse. Analysen er derfor ved at blive opdateret med bemærkningerne fra de 
bydækkende enheder.  

BILAG 

PowerPoint om effektiviseringer i 2019, dateret den 14. marts 2018, som har været be-
handlet i Børne- og Ungdomsudvalget. Effektiviseringerne for Ungdomsskolen er be-
skrevet på siderne 15 og 16. 

Deloittes analyse af de bydækkende enheder, dateret den 18. maj 2018. Ungdomsskolen 
er beskrevet på siderne 21 – 34. De tværgående forslag er beskrevet på siderne 81 – 83. 



Effektiviseringer 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 
14. marts 2018 



Oversigt over nye effektiviseringsforslag 
Nr.    Forslag   Bevilling   2019 2020 2021 2022 
1.   Nye effektiviseringsforslag                      
1.1   Rammebesparelse vedr. internt lån   Administration   12,9 11,5 1,7     

1.2   
Besparelse på husleje vedr. afregning med SOF ved brug af 
dagbehandlingstilbud   

Undervisning - 
special   1,8             

1.3   
Regulering af dobbeltkompensation for dækning af 
morgenåbent i specialfritidshjem   Dagtilbud - special   2,2             

1.4   IT-effektiviseringer   Administration   3,9 1,8         

1.5   
Opdatering  af bygningsdatabase - justering af arbejdstakt 
(rengøring)   Tværgående   2 0,3         

1.5   Implementering af Insta 800 (rengøring)   Tværgående   4 12         
1.5   Effektivisering ved mikrofiber-rengøring   Tværgående   20,8 3,1         
1.5   Serviceniceau på adm. M2 (rengøring)   Administration   4,6             
1.6   Bedre brug af m2   Dagtilbud   4,5             
1.7   Kompetenceudvikling   Tværgående   2,8 1,6 0,7     
1.8   Puljesanering   Undervisning   2 3,7         
1.9   Effektiviseringer på KKU   Undervisning   2,4             
1.10   Svømmeundervisning - mindreforbrug   Undervisning   0,6 0 0     
1.11   Administration - effektivisering   Administration   8 4 4     
1.14   Udbud af datalinjer (tværgående)   Tværgående   0,4 0,5 0,5 0,5 
1.15   Standardisering af pc image (tværgående)   Tværgående   0,3 0,3 0,3 0,3 

1.16   Energirigtig legionella bekæmpelse (tværgående)   Tværgående   0 0,7 0,7 0,7 
    Total nye effektiviseringsforslag       73,2 39,5 7,9 1,5 



Nye effektiviseringer fordelt på intern omstilling 
og effektiviseringer til ’det store bord’  
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*Det foreslås, at de stigende profiler fra effektiviseringerne til
intern omstilling anvendes til finansiering af BUF’s måltal til
ØU i 2020 og frem.

Effektiviseringsforslag til opfyldelse af ØU’s effektiviseringskrav 
Nr.  Forslag Bevilling 2019 2020 2021 2022 

1.1 
Rammebesparelse vedr. 
internt lån   Administration 12,9 11,5 1,7 

1.2 

Besparelse på husleje vedr. 
afregning med SOF ved brug 
af dagbehandlingstilbud   

Undervisning - 
special 1,8 

1.4 IT-effektiviseringer Administration 3,9 1,8 

1.5 

Opdatering  af 
bygningsdatabase - justering 
af arbejdstakt (rengøring)   Tværgående 2 0,3 

1.5 
Effektivisering ved 
mikrofiber-rengøring Tværgående 20,8 3,1 

1.5 
Serviceniceau på adm. M2 
(rengøring)   Administration 4,6 

1.7 Kompetenceudvikling Tværgående 2,8 1,6 0,7 

1.10 
Svømmeundervisning - 
mindreforbrug   Undervisning 0,6 0 0 

1.9 Effektiviseringer på KKU  Undervisning 2,4 

1.14 
Udbud af datalinjer 
(tværgående)   Tværgående 0,4 0,5 0,5 0,5 

1.15 
Standardisering af pc image 
(tværgående)   Tværgående 0,3 0,3 0,3 0,3 

1.16 
Energirigtig legionella 
bekæmpelse (tværgående) Tværgående 0 0,7 0,7 0,7 
Total nye 
effektiviseringsforslag 52,5 19,8 3,9 1,5 
Stigende profiler fra tidligere 
år 107,1 41,7 10,6 0,0 

Total - effektiviseringer 159,6 61,5 14,5 1,5 

Effektiviseringsforslag til intern prioritering 
Nr.  Forslag Bevilling 2019 2020 2021 2022 

1.3 

Regulering af 
dobbeltkompensation for 
dækning af morgenåbent 
i specialfritidshjem   

Dagtilbud - 
special 2,2  

1.5 
Implementering af Insta 
800 (rengøring)   Tværgående 4 12  

1.6 Bedre brug af m2 Dagtilbud 4,5  

1.8 Puljesanering Undervisning 2 3,7  

1.11 
Administration - 
effektivisering   

Administratio
n 8 4 4  

Total nye 
effektiviseringsforslag 20,7 19,7 4 0 



Rammebesparelse vedr. internt lån 
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Kort beskrivelse af forslaget 

I forbindelse med genopretningen af BUF’s økonomi i 
budgetaftalen 2007 optog forvaltningen et lån, som er afbetalt i 
løbet af de kommende år.  
 
Det betyder, at BUF kan spare de penge, som vi indtil nu har 
brugt på at afbetale lånet. Dertil kommer et mindre lån vedr. et 
nyt vagtplansystem, som forvaltningen er færdige med at 
betale af på i 2021. 

Nuværende budget 

Ikke relevant. 

Effekt   

Det er en ren budgetbesparelse, der ikke berører hverken 
medarbejdere eller brugere. 

Organisatorisk effekt  

Forslaget har ingen organisatorisk effekt. 

Fremadrettet budget  Proces  

Ikke relevant. Ikke relevant 

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG – 2. BEHANDLING BUDGET 2019 
Budgetår 2019 2020 2021 2022 

Mio. kr. 12,9 11,5 1,7 - 



Besparelse på husleje vedr. afregning med SOF  
ved brug af dagbehandlingstilbud 
 
 

5 

Kort beskrivelse af forslaget 

Effektiviseringen skyldes at BUF ikke længere skal betale 
husleje ved brug af dagbehandlingstilbud hos SOF, da SOF 
bliver kompenseret for samme husleje af KEID. 

Nuværende budget 

Ikke relevant  

Effekt   

Der er tale om en administrativ effektivisering, som medfører, at 
KEID fremadrettet betaler huslejeudgifter til SOF ved brugen af 
dagbehandlingstilbud.  
  

Organisatorisk effekt  

Effektiviseringen vedrører alle forvaltningens 
dagbehandlingstilbud. 
 
Effektiviseringen vil ikke have nogen effekt for brugerne.  

Fremadrettet budget  Proces  

Ikke relevant Den ændrede praksis vil blive effektueret fra 2019.  

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG – 2. BEHANDLING BUDGET 2019 
Budgetår 2019 2020 2021 2022 

Mio. kr. 1,8 - - - 



Regulering af dobbeltkompensation for dækning af  
morgenåbent i special-KKFO 
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Kort beskrivelse af forslaget 

I den nuværende budgetmodel for special-KKFO er der både 
givet midler til at holde åbent 10 timer i skolernes ferie (7-17) 
og 1 times morgenåbning i 52 uger, og ordningen er derfor 
overkompenseret med 12 ugers morgenåbning – eller hvad 
der svarer til 23 % i morgentimen. Det foreslås derfor, at 
modellen justeres, så institutionerne ikke dobbeltkompenseres 
fremadrettet. 

Nuværende budget 

Det samlede budget for special-KKFO er aktuelt 102,3 mio. kr. 

Effekt   

Forslaget indebærer, at dobbeltkompensationen afskaffes, og 
specialinstitutionerne vil med forslaget få udmeldt færre midler 
end tidligere.  
 
Det er op til institutionerne selv, hvordan de vil administrere den 
ændrede budgetudmelding.    
 
  

Organisatorisk effekt  

Forslaget vedrører alle kommunens 16 special-KKFO’er.  
 

Fremadrettet budget  Proces  

Budgettet vil fra 2019 og frem være 2,2 mio. kr. lavere, 
svarende til 2% af budgettet for special-KKFO. 

Forslaget bliver effektueret fra 2019. 

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG – 2. BEHANDLING BUDGET 2019 
Budgetår 2019 2020 2021 2022 

Mio. kr. 2,2 - - - 



IT-effektiviseringer 
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Kort beskrivelse af forslaget 

Effektiviseringen består af 3 forslag.  
 
Forslag 1: Øget kontrol med pc- og mobilabonnementer (0,9 mio.)  
Med forslaget etableres en central controlling-enhed, som skal gennemføre 
månedlige gennemgange af abonnementer for hele forvaltningen.  
 
Forslag 2: Sanering af IT budget (3 mio.) 
Forslaget indebærer, at IT budgettet  til budgetkontoerne ’digital 
daginstitution’ samt ’ekstra IT opgaver’ beskæres 
 
Forslag 3: Standardisering af lærer-pc (1,7 mio.) 
Forslaget indebærer, at indkøb af lærer-pc’er standardiseres frem for den 
aktuelle frit valgs ordning.  

Nuværende budget 

Aktuelt budget for forslag 1: Adm. kontorbudget, hvert 
administrativt kontor har et selvstændigt budget til pc- og 
mobilabonnementer, som er er afhængigt af antal medarbejdere 
Effektiviseringsbidrag for forslag 1: Administration: 0,9 mio. kr. 
 
 
Aktuelt budget for forslag 2: IT, Digitale daginstitutioner: 12,1 mio. 
kr. og Ekstra IT opgaver: 2 mio. kr.  
Effektiviseringsbidrag for forslag 2: IT budget: 3 mio. kr.  
 
Aktuelt budget for forslag 3: IT, Computere til lærere: 13,4 mio. kr.  
Effektiviseringsbidrag for forslag 3: Ingen effekt i 2019  
 

Effekt   

Forslag 1: Et pilotprojekt og analyse af mobilabonnementer har vist, at en 
central controlling gør det muligt at spare på it-udgifterne på kontorbudgettet. 
Besparelsen indebærer bl.a. hurtigere lukning af abonnementer, som enten 
ikke længere bliver anvendt eller ikke er nødvendige for den enkelte 
medarbejder. 
 
Forslag 2: Budgetposten digital daginstitution administrerer 
daginstitutionssystemet KBH barn, som er overgået fra udvikling til drift, og 
derfor ikke længere behøver midler hertil. Budgetposten ’ekstra IT opgaver’ 
administrerer midler til opretholdelse af IT fagligt vidensmiljø på baggrund af en 
tidligere organisationsændring og vurderes ikke længere relevant.  
 
Forslag 3: Med forslaget vil lærere ikke længere frit kunne vælge, hvilken type 
pc de ønsker at bruge som arbejdscomputer.  

Organisatorisk effekt  

Forslag 1: Forslaget vil berøre alle mobilabonementer under 
administrationsrammen. Forslaget udgør ikke en serviceforringelse for 
brugerne, da der alene er tale om en tilpasning af abonnementstype til 
den enkelte medarbejders behov.  
 
Forslag 2: Budgetposterne er aktuelt forankret i IT afdelingen i BUF: 
Forslaget udgør ikke en serviceforringelse, da der er tale om bortfald af 
midler, som ikke længere er relevante. 
 
Forslag 3: Forslaget vil berøre 3.340 lærere/børnehaveklasseledere. 
Forslaget udgør ikke en serviceforringelse for brugerne, da lærerne 
fortsat vil få stillet en arbejdscomputer til rådighed.   

Fremadrettet budget  Proces  

Ved vedtagelse af forslag  2 vil budgettet for digitale daginstitutioner 
og Ekstra IT opgaver fra 2019 og fremadrettet være 3 mio. kr. lavere, 
svarende til ca. 21 procent.  
 
Ved vedtagelse af forslag 3 vil budgettet  til lærercomputere fra 2020 
og fremadrettet være 1,7 mio. kr. lavere, svarende til 12,7 procent.  

Der er tale om administrative effektiviseringer på budgetposter. Der har 
derfor ikke været nogen forudgående inddragelsesproces for 
forslagene. 
 
Forslag 1: Controlling enheden vil blive etableret i 2019 
 
Forslag 2: Besparelsen på IT budgettet vil blive effektueret med 
virkning fra 2019 
 
Forslag 3: Lærer pc ordningen vil blive standardiseret med virkning fra 
2020.  

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG – 2. BEHANDLING BUDGET 2019 
Budgetår 2019 2020 2021 2022 

Mio. kr. 3,9 1,8 - - 



Opdatering af bygningsdatabase 
- justering af arbejdstakt (rengøring) 
 
 

8 

Kort beskrivelse af forslaget 

En nylig gennemgang af BUF’s rengøringsdatabase – udført af 
rengøringskonsulenter med stor erfaring i denne type 
databaser – viste unøjagtigheder i databasens oplysninger.  
Gennemgangen viste, at der samlet set er blevet udmålt for 
meget tid til rengøring. 
Det er Børne- og Ungdomsforvaltningens vurdering, at en 
opdatering af databasen vil betyde, at der kan gennemføres en 
forsvarlig rengøring ud fra en forudsætning om at 
medarbejderne udfører rengøringen i arbejdstakt 100. 
Arbejdstakt 100 har i mange år været grundlaget for udregning 
af rengøringstid i Børne- og Ungdomsforvaltningen, og der 
ændres således ikke ved dette forhold. 
 

Nuværende budget 

Det nuværende budget for rengøring i hele BUF er på 443 mio. 
kr.  
 
Beløbet dækker såvel den centralt organiserede rengøring 
under rengøringssektionen og den decentrale rengøring, hvor 
en skole eller daginstitution selv ansætter rengørings-
medarbejdere og aflønner ud fra deres bevilling.  

Effekt   

Forslaget indebærer, at kvaliteten og omfanget af rengøringen 
fastholdes på det nuværende niveau.  
 
Medarbejderne får samlet set mindre tid til at gennemføre 
rengøringen. Den ekstra tid, der har været til rådighed tidligere, 
skyldes dog fejl i BUF’s rengøringsdatabase.  

Organisatorisk effekt  

Effektiviseringen berører hele rengøringsområdet i BUF. Det er 
således både rengøringspersonale, der er ansat i 
rengøringssektionen samt det personale, der er ansat af skoler 
og institutioner, der vil blive berørt. 
Samlet set svarer effektiviseringen til 5 årsværk. 
 
Rengøringssektionen forventer ikke at skulle afskedige ansatte 
som følge af forslaget.  
  

Fremadrettet budget  Proces  

Ved vedtagelse af dette forslag vil budgettet til rengøring fra 
2020 og fremadrettet være 2,3 mio. kr. lavere, svarende til ca. 
0,5%. 

Forslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med 
rengøringssektionen i BUF. Desuden har de relevante faglige 
organisationer været inddraget og orienteret om forslaget og de 
bagvedliggende beregninger. 
 
Forslaget kan implementeres efter en varslingsperiode af de 
berørte medarbejdere. Der tages i processen i videst muligt 
omfang hensyn til de berørte medarbejdere – eksempelvis 
gennem tilbud om evt. yderligere arbejdstid i nye eller 
eksisterende bygninger i Børne- og Ungdomsforvaltningen.  

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG – 2. BEHANDLING BUDGET 2019 
Budgetår 2019 2020 2021 2022 

Mio. kr. 2 0,3 - - 



Implementering af Insta 800 (rengøring) 

9 

Kort beskrivelse af forslaget 

INSTA 800 er en standardiseret kvalitetssikringssystem, hvor 
standarden af rengøringen fastlægges og løbende bedømmes. 
Systemet er udviklet af Dansk Standard. Inden systemet tages 
i brug aftales en standard for kvaliteten af rengøringen. Den 
enkelte medarbejder uddannes herefter til at vurdere behovet 
for rengøring i et givent område eller lokale ud fra den aftalte 
standard.  

En del af filosofien bag systemet er således, at det kan være 
svært at definere kvalitetsrengøring ud fra objektive kriterier. 
INSTA 800 beskriver derfor et system til fastlæggelse og 
vurdering af rengøringskvalitet.  

Nuværende budget 

Det nuværende budget for rengøring i hele BUF er på 443 mio. 
kr.  

Beløbet dækker såvel den centralt organiserede rengøring 
under rengøringssektionen og den decentrale rengøring, hvor 
en skole eller daginstitution selv ansætter rengørings-
medarbejdere og aflønner ud fra deres bevilling.  

Effekt  

Erfaringer fra Forsvaret og Gladsaxe Kommunes 
rengøringsenhed viser en reduktion af omkostninger, lavere 
sygefravær hos rengøringspersonalet og højere 
rengøringskvalitet. Den beregnede effektivisering er baseret på 
erfaringer fra implementeringen af systemet i Forsvaret og 
Gladsaxe Kommune.  

Organisatorisk effekt 

Forslaget indebærer en effektivisering på i alt 16 mio. kr., (4 mio. 
i 2019 og 12 mio. i 2020). Forslaget omfatter alle skoler og 
institutioner i BUF.  

Fremadrettet budget Proces 

Ved vedtagelse af dette forslag vil budgettet fra 2020 og 
fremadrettet være 16 mio. kr. lavere, svarende til  3,6%. 

Rengøringssektionen har været involveret i udformningen af 
forslaget. De relevante faglige organisationer er blevet inddraget 
og orienteret løbende. FOA’s fællestillidsrepræsentant har 
udtrykt skepsis overfor realismen i den beregnede 
effektivisering. 

Rengøringssektionen i Børne- og Ungdomsforvaltningen har 
allerede gjort positive erfaringer med metoden på fire af 
kommunens skoler.  

Implementeringen af forslaget indebærer, at 
rengøringsmedarbejderne skal uddannes i metoden. 

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG – 2. BEHANDLING BUDGET 2019 
Budgetår 2019 2020 2021 2022 

Mio. kr. 4 12 - - 



Effektivisering ved mikrofiber-rengøring 
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Kort beskrivelse af forslaget 

Rengøringssektionen i Børne- og Ungdomsforvaltningen har 
over en længere  periode implementeret mikrofiber til 
rengøring. Ved brug af mikrofiber har det vist sig muligt at 
effektivisere på den tid, det tager at gøre rent, da mikrofiber 
kræver færre opvridninger (og mindre rengøringsmiddel) samt 
gør bedre rent end andre materialer.  
  
Rengøringssektionen har nu fuldt implementeret mikrofiber til 
rengøring af inventar på både skoler og institutioner. Der er 
derfor beregnet en effektivisering, der svarer til den sparede tid 
ved brug af mikrofiber.  
 

Nuværende budget 

Det nuværende budget for rengøring i hele BUF er på 443 mio. 
kr.  
 
Beløbet dækker såvel den centralt organiserede rengøring 
under rengøringssektionen og den decentrale rengøring, hvor 
en skole eller daginstitution selv ansætter rengørings-
medarbejdere og aflønner ud fra deres bevilling.  

Effekt   

Forslaget indebærer, at kvaliteten og omfanget af rengøringen 
fastholdes på det nuværende niveau.  
 
Medarbejderne får samlet set mindre tid til at gennemføre 
rengøringen. Reduceringen i tid svarer til den tid, der er sparet 
ved brug af mikrofiber i stedet for andre tekstiler.  
 

Organisatorisk effekt  

Effektiviseringen berører hele rengøringsområdet i BUF. Det er 
således både rengøringspersonale, der er ansat i 
rengøringssektionen samt det personale, der er ansat af skoler 
og institutioner, der vil blive berørt. 
Samlet set svarer effektiviseringen til 59 årsværk.  
 
Rengøringssektionen forventer ikke at skulle afskedige ansatte 
som følge af forslaget. Set i lyset af den kapacitetsudvidelse på 
dagtilbud og skoler, som kommunen står foran, vil den samlede 
beskæftigelse for rengøringspersonale være stigende.    

Fremadrettet budget  Proces  

Ved vedtagelse af dette forslag vil budgettet  til rengøring fra 
2020 og fremadrettet være 23,9 mio. kr. lavere, svarende til 
5,4%. 
 

Brugen af mikrofiber er fuldt implementeret i driften. 
Forslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med 
rengøringssektionen i BUF. Desuden har de relevante faglige 
organisationer været inddraget og orienteret om forslaget og de 
bagvedliggende beregninger. 
 
Effektiviseringen træder i kraft efter en varslingsperiode af de 
berørte medarbejdere. Der tages i processen i videst muligt 
omfang hensyn til de berørte medarbejdere – eksempelvis 
gennem tilbud om evt. yderligere arbejdstid i nye eller 
eksisterende bygninger i Børne- og Ungdomsforvaltningen.  
 

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG – 2. BEHANDLING BUDGET 2019 
Budgetår 2019 2020 2021 2022 

Mio. kr. 20,8 3,1 - - 



Serviceniveau på adm. M2 (rengøring) 
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Kort beskrivelse af forslaget 

Børne- og Ungeforvaltningen har gennemgået serviceniveauet 
for rengøring på forvaltningens administrative bygninger. På 
den baggrund er det Børne- og Ungeforvaltningens vurdering, 
at der kan justeres i serviceniveauet gennem en reduktion i 
hyppigheden af rengøring på inventar.  
 

Nuværende budget 

Det nuværende budget for rengøring i hele BUF er på 443 mio. 
kr.  
 
Beløbet dækker såvel den centralt organiserede rengøring 
under rengøringssektionen og den decentrale rengøring, hvor 
en skole eller daginstitution selv ansætter rengørings-
medarbejdere og aflønner ud fra deres bevilling.  

Effekt   

Forslaget indebærer, at der fremover laves en ugentlig grundig 
rengøring af såvel gulve som inventar – tidligere er inventar 
blevet rengjort alle hverdage, mens gulv er vasket en gang om 
ugen. Herudover laves der også fremover lettere rengøring efter 
behov ugens øvrige dage.  
 
Forslaget indebærer en reduktion i serviceniveauet – og dermed 
en reduktion i kvaliteten af rengøringen. Det er forvaltningens 
vurdering, at kvaliteten af rengøringen med vedtagelse af dette 
forslag fortsat vil være forsvarlig. 
 

Organisatorisk effekt  

Forslaget berører rengøringen på alle administrative m2 i BUF. 
Det vil sige kontorer i forvaltningen, såvel som kontorer på skoler 
og daginstitutioner. De administrative m2 udgør dog en mindre 
del af den samlede bygningsmasse i forvaltningen. I alt vil 
forslaget betyde en effektivisering svarende til i alt 11,5 årsværk. 
 
Rengøringssektionen forventer ikke at skulle afskedige ansatte 
som følge af forslaget. Set i lyset af den kapacitetsudvidelse på 
dagtilbud og skoler, som kommunen står foran, vil den samlede 
beskæftigelse for rengøringspersonale være stigende.   

Fremadrettet budget  Proces  

Ved vedtagelse af dette forslag vil budgettet  til rengøring 
fremadrettet være 4,6 mio. kr. lavere, svarende til  1%. 

Forslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med 
rengøringssektionen i BUF. Desuden har de relevante faglige 
organisationer været inddraget og orienteret om forslaget og de 
bagvedliggende beregninger. 
 
Effektiviseringen træder i kraft efter en varslingsperiode af de 
berørte medarbejdere. Der tages i processen i videst muligt 
omfang hensyn til de berørte medarbejdere – eksempelvis 
gennem tilbud om evt. yderligere arbejdstid i nye eller 
eksisterende bygninger i Børne- og Ungdomsforvaltningen.  

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG – 2. BEHANDLING BUDGET 2019 
Budgetår 2019 2020 2021 2022 

Mio. kr. 4,6 - - - 



Bedre brug af m2 
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Kort beskrivelse af forslaget 

Børne- og Ungdomsforvaltningen mangler kapacitet på 
dagtilbudsområdet. Derfor har forvaltningen igangsat (eller har 
planer om snarligt at igangsætte) etableringen af 39 
daginstitutionsgrupper inden for rammerne af eksisterende 
institutionsbygninger, så disse kan udvides med flere 
grupperum inden for de eksisterende m2.  
 
 

Nuværende budget 

Det samlede budget for faste driftsudgifter på 
daginstitutionsområdet er 529 mio. kr.  

Effekt   

En udvidelse på eksisterende institutioner åbner for en 
effektivisering på en række driftsudgifter, som ville være 
kommet, hvis forvaltningen havde anlagt grupperne som nye 
selvstændige institutioner.  
 
De sparede driftsudgifter vedrører energiudgifter (strøm/vand), 
den andel af demografimidlerne der vedrører husleje, samt det 
grundbeløb der ellers ville følge med driften af en ny institution. 
 
Der er ingen mærkbar forandring for medarbejdere, børn eller 
forældre som følge af forslaget. 

Organisatorisk effekt  

Forslaget indebærer alene en effektivisering på faste 
driftsudgifter. Derfor er der ingen mærkbar organisatorisk 
forandring forbundet med forslaget. 

Fremadrettet budget  Proces  

Effektiviseringen på 4,5 mio. kr. (svarende til 0,8% af budgettet)  
vil ikke direkte påvirke budgettet fremadrettet, idet der er tale 
om effektivisering af en potentiel fremtidig udgift.  
Hvis BUF havde anlagt de 39 nye grupper som nye institutioner 
ville det således have betydet en forøgelse af budgettet til faste 
driftsudgifter. Denne forøgede udgift er imødegået med dette 
forslag. 

Da forslaget ikke indebærer større organisatoriske forandringer 
er dette punkt ikke relevant 

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG – 2. BEHANDLING BUDGET 2019 
Budgetår 2019 2020 2021 2022 

Mio. kr. 4,5 - - - 



Kompetenceudvikling 

13 

Kort beskrivelse af forslaget 

Det foreslås at foretage en besparelse på udvalgte 
kompetencemidler i BUF Akademi som følge af mindreforbrug samt 
puljernes størrelse.  

Det afsatte budget  til MED-uddannelsen er fastsat ved udviklingen af 
MED-systemet, og nu antages det, at efterspørgslen har fundet sit 
leje. I de seneste år har der været et større mindreforbrug, som det 
foreslås at beskære (2 mio. kr.) 

Desuden foreslås det at spare på følgende kompetencemidler i BUF 
akademi væk: ledelsescoaching på dagtilbud, klippekort til 
pædagoger på dagtilbudsområder samt videreuddannelse og PhD, 
korte kurser samt øvrige kurser på skoleområdet (samlet besparelse: 
3 mio. kr.)  

Nuværende budget 

BUF Akademis samlede budget er aktuelt 38,8 mio. kr. 

Det foreslås at beskære dette med 5,1 mio. kr. over 3 år. 

Effekt  

Reduktionen af midlerne til MED-uddannelsen vurderes ikke at 
medføre nogen effekt, da der har været faldende efterspørgsel efter 
uddannelsen og ubrugte midler de seneste år.  

Reduktionen i de øvrige kompetencemidler vurderes ikke at have en 
afgørende effekt på medarbejdernes muligheder for 
kompenceudvikling, da de enten vil kunne tilegne sig kompetencer 
under andre undervisningsforløb, eller fordi der har været gentagne 
mindreforbrug på de berørte midler. 

Organisatorisk effekt 

Effektiviseringen vil have betydning for medarbejdere, der 
benytter BUF akademi 

Fremadrettet budget Proces 

Ved vedtagelse af dette forslag vil budgettet  til BUF Akademi 
fra 2021 og fremadrettet være 5,1 mio. kr. lavere, svarende til 
13,2%.  

Forslaget vil blive implementeret med virkning fra 2019. 

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG – 2. BEHANDLING BUDGET 2019 
Budgetår 2019 2020 2021 2022 

Mio. kr. 2,8 1,6 0,7 -



Puljesanering 
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Kort beskrivelse af forslaget 

På skoleområdet findes en række puljer, der enten ikke bruges eller er 
overlappende med andre bevilligede midler på området.  

Konflikthåndtering og klasserumsledelse:  
Puljen dækker over indsatser til bl.a. voksenmæglere, som uddanner 
elevmæglere. Efterspørgselen efter uddannelsen har de senere år været 
faldende.  

Kvalitetsudvikling af folkeskole:  
Puljen dækker over indsatser for udvikling af folkeskolen. Puljen vurderes 
overlappende med indholdet af skolernes kompetencemidler 

Udskoling: 
Udskolingspuljen er en udløber at det tidligere arbejde med profilskoler. 
Profilskolerne er afløst af kompetencecentrene, og puljen har deraf ikke 
længere noget klart formål.  

Nuværende budget 

Pulje til konflikthåndtering og klasserumsledelse: 0,85 mio. kr. 

Pulje til konflikthåndtering og klasserumsledelse: 0,5 mio. kr. 

Pulje til Udskoling: 4,4 mio. kr. 

Effekt  

Effektiviseringen berører de centralt udmeldte puljer og vil medføre, at 
skolerne ikke længere kan søge om midler fra de 3 puljer. 
Effektiviseringen vil derfor ikke berøre skolernes daglige driftsøkonomi. 

Organisatorisk effekt 

Ingen af de Københavnske skoler vil længere kunne søge om midler fra 
de 3 puljer.  

Der vil ikke være tale om en forringelse af serviceniveauet, da der har 
været en faldende efterspørgsel efter flere af tilbuddene finansieret af 
puljerne samtidig med, at flere af indsatserne er overlappende med 
andre tilbud i Børne- og Ungdomsforvaltningen, herunder eksempelvis 
kompetencemidler samt midler til udskoling 

Fremadrettet budget Proces 

Puljerne beskæres i 2019 og afskaffes helt i 2020. Forvaltningen har foretaget en gennemgang af diverse puljer. 

På baggrund af gennemgangen  blev det vurderet, at disse 3 puljer 
ikke blev brugt eller var overlappende med øvrige midler.  

Puljernes beskæres med virkning fra 2019 og afskaffes med virkning 
fra 2020.   

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG – 2. BEHANDLING BUDGET 2019 
Budgetår 2019 2020 2021 2022 

Mio. kr. 2,025 5,75 - - 



Effektiviseringer på KKU 1/2 
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Kort beskrivelse af forslaget 

KKU har haft et effektiviseringsmåltal på 2,4 mio. kr. i budget 2019. De har 
udarbejdet nedenstående forslag.  
 
1. Omlægning af udgifter til Radio One Our: 
Det foreslås, at undervisning i radioproduktion omlægges til et tilbud under 
Åben Skole, hvor skolerne selv betaler for brugen af tilbuddet. Såfremt 
skolerne ikke ønsker, at betale for tilbuddet vil tilbuddet blive nedlagt. Dette 
svarer til en samlet besparelse på 560.000 kr.  
 
2. Besparelse administration:  
Der foreslås en decentral besparelse på administration på 0,2 mio. kr. 
 
3. Nedjustering af midler til kompetenceudvikling:  
Det foreslås at spare 0,2 mio. kr. på midler til kompetenceudvikling. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuværende budget 

KKU har et årligt budget på 88,7 mio. kr. Heraf udgør budgettet til 10. 
klasse ca. 15 mio. kr.  

Effekt   

1. Omlægning af udgifter til Radio One hour: Det vil indledningsvist 
blive afprøvet, om skolerne, ønsker at betale for undervisning i 
radioproduktion som et tilbud under åben skole. Såfremt skolerne ikke 
ønsker at betale for tilbuddet vil det blive nedlagt. 
 
2. Besparelse på Administrationen: Forslaget vil medføre, at der fra 
2019 skal foretages en besparelse på udgifter til administrativt 
personale.  
 
3. Nedjustering af kompetencemidler: Forslaget vil medføre, at der 
fra 2019 vil være færre midler til kompetenceudvikling på 
ungdomsskolen.   
 
 

Organisatorisk effekt  

1. Omlægning af Radio One Hour: Sidste skoleår 16/17 blev tilbuddet 
anvendt af 504 elever.  
 
Brugerbetaling eller nedlæggelse af tilbuddet  vil medføre en forringelse 
af serviceniveauet for de skoler, der tidligere har gjort brug af tilbuddet 
– eller har et ønske om at gøre det fremadrettet. 
 
KKU’s forslag om besparelser på hhv. administration og 
kompetencemidler er decentrale besparelser, som skal udmøntes lokalt 
på institutionen. Forslagene vil medføre færre ressourcer til det 
administrative område, samt ringere mulighed for at få finansieret 
kompetenceudvikling. 
 

Fremadrettet budget  Proces  

Ved vedtagelse af det nuværende forslag vil budgettet  til KKU fra 
2019 og fremadrettet være 2,4 mio. kr. lavere, svarende til 2,7 %. 

KKU har i dialog med forvaltningen udarbejdet de 7 stillede forslag 
svarende til 2,4. mio. kr. Implementeringen af forslagene vil ske 
decentralt.   

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG – 2. BEHANDLING BUDGET 2019 
Budgetår 2019 2020 2021 2022 

Mio. kr. 2,4 - - - 



Effektiviseringer på KKU 2/2 

16 

Kort beskrivelse af forslaget 

4. Besparelse på teknisk ejendomsmedarb. og rengøring på 10. klasse 
KKUs 10. klasse på PLYS sammenlægges med 10. klasse i Jemtelandsgade. KKU og 
PLYS har haft en samarbejdsaftale med PLYS om afregning af midler til teknisk
personale, som efter 1.1.2018 derfor ikke længere er relevant. Dette svarer til en 
besparelse på 45.000 kr. 

5. Nedlæggelse af fritids-/almenundervisning for de 10-12 årige på Østerbro. I Lov 
om ungdomsskoler er der krav om tilbud for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt 
kommunens folkeregister. Der er således ikke noget krav om  at stille med et tilbud til de 
10-12 årige. Østerbro borgerne er således de eneste, som har et forhøjet serviceniveau 
på området. Dette svarer til en besparelse på 447.000 kr. 

6. Nedjustering i udbyd af hold i almenundervisningen:
Det foreslås at nedjustere KKUs Almenundervisning fra ca. 500 hold til 400 hold., hvilket 
vil medføre en besparelse på 500.000 kr. 

7. Rammebesparelse på KKUs samlede ramme 
Det foreslås at foretage en rammebesparelse på KKU’s samlede ramme på 500.000 kr. 

 
 

Nuværende budget 

KKU har et årligt budget på 88,7 mio. kr. Heraf udgør budgettet til 10. 
klasse ca. 15 mio. kr.  

Effekt  

5. Nedlæggelse af fritids-/almenundervisning for de 10-12 årige på
Østerbro:
Tilbuddet har haft ca. 350 elever pr. sæson i 2016/2017 og 2017/2018. for
begge sæsoner er der en hovedvægt på fritidshold, musikhold og enkelte
faglige hold.

6. Nedjustering i udbyd af hold i almenundervisningen:
I dag udbyder KKU’s almenundervisning  til ca. 500 hold unge københavner
mellem 13 og 18 år. Med forslaget vil udbuddet blive reduceret til 400 hold.

7. Rammebesparelse på KKUs samlede ramme
Der vil blive truffet beslutning om udmøntningen af rammebesparelsen
decentralt af KKUs ledelse. Effekten kendes derfor endnu ikke.

Organisatorisk effekt 

5. Nedlæggelse af fritids-/almenundervisning for de 10-12 årige på
Østerbro:
Nedlæggelsen vil ensrette serviceniveauet på tværs af byen, da der
udelukkende har været tale om et tilbud op Østerbro. Der vil som følge af
forslaget være behov for færre undervisertimer.

6. Nedjustering i udbyd af hold i almenundervisningen:
Effektiviseringen vil medføre, at det samlede udbud af tilbud til københavnske
unge bliver mindre.

7. Rammebesparelse på KKUs samlede ramme
Der vil blive truffet beslutning om udmøntningen af rammebesparelsen
decentralt af KKUs ledelse. Den organisatoriske effekt kendes derfor endnu
ikke.

Fremadrettet budget Proces 

Ved vedtagelse af det nuværende forslag vil budgettet  til KKU fra 
2019 og fremadrettet være 2,4 mio. kr. lavere, svarende til 2,7 %. 

KKU har i dialog med forvaltningen udarbejdet de 7 stillede forslag 
svarende til 2,4. mio. kr. Implementeringen af forslagene vil ske 
decentralt.   

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG – 2. BEHANDLING BUDGET 2019 
Budgetår 2019 2020 2021 2022 

Mio. kr. 2,4 - - - 



Svømmeundervisning - mindreforbrug 
 
 

17 

Kort beskrivelse af forslaget 

Svømmeskolen har i de seneste budgetår udvist gentagne 
mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Derfor foreslås det at beskære 
budgettet svarende til dette mindreforbrug.  
 

Nuværende budget 

Svømmeskolens nuværende budget er på 14,2 mio. kr.
  

Effekt   

Forslaget vil ikke have en effekt for svømmeskolen, da der er 
tale om, at beskære budgettet svarende til det gentagne 
mindreforbrug. 

Organisatorisk effekt  

Ikke relevant  

Fremadrettet budget  Proces  

Ved vedtagelse af dette forslag vil budgettet fra 2019 og 
fremadrettet være 0,6 mio. kr. lavere svarende til 4 %. 

Effektiviseringen vil blive foretaget med virkning fra budget 19.  

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG – 2. BEHANDLING BUDGET 2019 
Budgetår 2019 2020 2021 2022 

Mio. kr. 0,6 - - - 



Administration - effektivisering 

18 

Kort beskrivelse af forslaget 

Det foreslås at foretage effektiviseringer på administrationen 
svarende til 1,5 procent af administrationsrammen over en 
fireårig periode, implementeret indtil 2021.  

Dette svarer til en effektivisering på 8 mio. kr. i 2019, samt 4 
mio. kr. i hhv. 2020 og 2021, hvilket summer til en samlet 
besparelse på 16 mio. kr. i perioden.  

Nuværende budget 

Administrationsrammen er aktuelt på 270 mio. kr. 

Effekt  

Effektiviseringerne skal findes ved en øget standardisering af 
arbejdsgange, en bedre arbejdsdeling mellem 
arbejdsfunktioner, en øget digitalisering samt ved 
opgavebortfald.  

Organisatorisk effekt 

Forslagets konkrete udmøntning er endnu ikke besluttet, og det 
er derfor heller ikke klart, hvad den organisatoriske effekt vil 
være.  

Fremadrettet budget Proces 

Ved vedtagelse af dette forslag vil budgettet til administration 
fra 2021 og fremadrettet 16 mio. kr. lavere, svarende til 5,9%. 

Der vil blive taget stilling til implementeringsprocessen, når der 
er truffet beslutning om, hvordan effektiviseringen skal 
udmøntes.  

I forbindelse med udmøntningen planlægges en proces, hvor 
lokalMED bliver inddraget. 

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG – 2. BEHANDLING BUDGET 2019 
Budgetår 2019 2020 2021 2022 

Mio. kr. 8 4 4 -



Udbud af datalinjer (tværgående) 
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Kort beskrivelse af forslaget 

Da kontrakten på Københavns Kommunens datalinjer 
(netværk) udløber medio 2019, er der gennemført et udbud på 
levering af de nye datalinjer.  
 
Aftalen indebærer en besparelse på 2,8 mio. kr. Derudover 
indebærer aftalen en mere konsistent netværksovervågning 
 
 

Nuværende budget 

Ikke relevant, da det er et tværgående forslag for alle syv 
forvaltninger. 

Effekt   

Med den nye aftale kan Københavns Kommune sammenlagt 
spare 2,8 mio. kr. om året på datalinjer. 
 
For slutbrugere vil der ske en kvalitativ forbedring, da linjerne på 
mange lokationer vil blive opgraderet i hastighed. 

Organisatorisk effekt  

De nye datalinjer vil gøre sig gældende for hele Københavns 
Kommune  

Fremadrettet budget  Proces  

Ikke relevant. Forslaget er blevet besluttet i den tværgående 
effektiviseringskreds.  
 
Implementeringen af forslaget vil kunne starte medio 2018 og 
forventes færdigt primo 2019. KIT har ansvaret for at sikre den 
tekniske og kontraktuelle implementering. Forvaltningerne bliver 
inddraget i forbindelse med omlægningen af datalinjer til 
institutioner i kommunen. 

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG – 2. BEHANDLING BUDGET 2019 
Budgetår 2019 2020 2021 2022 

Mio. kr. 0,48 0,10 - - 



Standardisering af pc image (tværgående) 
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Kort beskrivelse af forslaget 

Det foreslås at ændre den nuværende proces for installering af 
grundsoftware på computere i Københavns Kommune (KK). 
Ved at ændre de 20 forskellige, nuværende softwarepakker 
til en standardsoftwarepakke, vil kommunen kunne reducere 
sine samlede omkostninger til computerserviceydelser, 
mindske sagsbehandlingstid for computerbrugerne samt skabe 
et højere driftsniveau ved bl.a. at nedbringe 
genoprettelsestiden i nedbrudssituationer. 

Nuværende budget 

Ikke relevant, da det er et tværgående forslag for alle syv 
forvaltninger. 

Effekt  

Forslaget indebærer, at de nuværende 20 grundsoftwarepakker 
reduceres til én grundsoftwarepakke. Denne standardisering 
indebærer, at der skal bruges færre ressourcer på 
opgavevaretagelsen relateret til installation 
af grundsoftwarepakkerne, hvilket vil betyde, at prisen på PC-
ydelsen vil falde.  

Standardiseringen medfører, at brugerne i højere grad selv skal 
hente den nødvendige software via softwareselvbetjeningen 
’Shoppen’. 

Organisatorisk effekt 

Forslaget vil medføre, at alle medarbejdere i forvaltningen fra 
2019 selv skal hente og installere den nødvendige software på 
deres computere.  

Fremadrettet budget Proces 

Ikke relevant. Forslaget er blevet besluttet i den tværgående 
effektiviseringskreds.  

Den ændrede proces træder i kraft fra 1. november  2018, 
hvorfra KIT stopper med at præinstallere de forvaltnings- og 
brugerspecifikke softwarepakker, som i stedet vil være 
tilgængelige i ’Shoppen’. 

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG – 2. BEHANDLING BUDGET 2019 
Budgetår 2019 2020 2021 2022 

Mio. kr. 0,28 - - - 



Energirigtig legionella bekæmpelse 
(tværgående)  

21 

Kort beskrivelse af forslaget 

Med Energirigtig Legionellabekæmpelse indføres ny, gennemtestet 
og godkendt teknologi. Legionellabekæmpelse foregår i dag ved altid 
at holde en høj temperatur i varmtvandsbeholdere og 
cirkulationsstrenge. Denne legionellabekæmpelse er svær at 
gennemføre i store og ældre anlæg samt i områder og perioder med 
lav fjernvarmetemperatur. Med moderne anlæg bekæmpes legionella 
med en antibakteriel væske, produceret på stedet af salt og vand. 
Væsken fjerner forudsætningen for legionella og andre bakterier i 
varmtvandsbeholder og cirkulationsledning. Med denne alternative 
teknologi kan temperaturen i varmtvandsbeholderen sænkes. 
Yderligere kan varmtvandscirkulationen stoppes i perioder uden 
forbrug. Der kan herved opnås store energibesparelser. 

Nuværende budget 

Ikke relevant, da det er et tværgående forslag for alle syv 
forvaltninger. 

Effekt  

Energirigtig Legionellabekæmpelse vil betyde en mere effektiv 
legionellabekæmpelse i Københavns Kommunes ejendomme. Dette 
reducerer risikoen for at brugere bliver syge af at benytte kommunens 
tilbud. Ydermere bliver legionellabehandlingen mindre energikrævende 

Organisatorisk effekt 

Teknologien vil blive anvendt i alle forvaltningens varmtvands 
beholdere. 

Fremadrettet budget Proces 

Ikke relevant. Forslaget er blevet besluttet i den tværgående effektiviseringskreds. 

Forslaget er blevet udarbejdet i samarbejde med eksterne rådgivere. De 
interesserede forvaltninger har indgået i en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har 
godkendt beregningsforudsætningerne og udtrykt tillid til teknologien. 

Københavns Ejendomme og Indkøb er ansvarlig for implementering af casen. 

Implementeringen kræver et udbud af entreprenørarbejde, en opsætningsfase 
samt en periode med overvågning af legionella-niveauet samt intern 
projektledelse. Forslaget vil umiddelbart betyde en ekstra driftsopgave, idet 
anlægget skal have påfyldt salt efter behov. Dette vurderes at tage få minutter 
og kunne varetages af den driftsansvarlige på ejendommen 

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG – 2. BEHANDLING BUDGET 2019 
Budgetår 2019 2020 2021 2022 

Mio. kr. - 0,65 - - 



Analyse af bydækkende enheder
Københavns Kommune – Børne- og Ungdomsforvaltningen
Afrapportering, 18. maj 2018
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Introduktion

Analysen er gennemført i tæt samarbejde med BUF og med omfattende inddragelse af de 
bydækkende enheder for at sikre et godt afsæt for det videre arbejde med forslagene.

Analysens afsæt

Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune har bedt 
Deloitte gennemføre en analyse af forvaltningens fem bydækkende
enheder med henblik på at identificere tiltag, der kan reducere 
udgifterne med i alt 67 mio. kr.

Analysen opstiller et bruttokatalog med konkrete tiltag til at 
omprioritere og reducere udgifterne indenfor de fem enheders opgave-
og lovgivningsmæssige bindinger 

Analysens fokus

Opgavens fokus og omdrejningspunkt er de fem bydækkende enheder, 
som tilsammen har et budget på cirka 448 mio. kr. i 2018.

Analysen af bydækkende enheder identificerer forslag til 
omprioriteringer for mellem 33 til 80 mio. kr. fuldt indfaset i 2023.

Analysen har identificeret forslag til budgetreduktioner i tre primære 
kategorier:

• Effektivisering: mere effektive måder at levere ydelser på

• Serviceniveautilpasninger: ændret adgang til ydelser for
enhedernes målgrupper

• Opgaveomlægning: flytning af opgaver ud af enhedernes
opgaveportefølje

Analysens tilgang og proces

Inddragelse af de enkelte enheder i kortlægning, identifikation, 
konkretisering og kvalificering af de udarbejdede forslag har været en 
central del af analyseprocessen. Ligeledes har Deloitte arbejdet tæt 
sammen med forvaltningen igennem hele processen.

Processen og det integrerede samarbejde har haft fokus på forankring 
af forslagene i såvel forvaltningens styregruppe som i de enkelte 
enheder som grundlag for det videre arbejde og eventuel 
implementering af forslag frem mod budget 2020.

Gennemførte aktiviteter i projektet

Opstart, orientering og 

planlægning

1 Kortlægning af enhedernes 

organisering og opgaver

2 Analyse og beregning af 

potentialer

3 Kvalificering og validering 

af forslag og beregninger

4

Planlægning af forløb med 
enhederne.

Afholdelse af opstarts-
workshops med enhederne til 
orientering om plan og 
inddragelse.

Kortlægning af databehov og 
påbegyndelse af 
dataindsamling.

Kortlægning af enhedernes 
organisering, opgaveportefølje 
og ressourceforbrug.

Afholdelse af workshop om 
organisering og opgaver.

Indsamling af supplerende data 
fra enhederne.

Udarbejdelse af forslag til 
effektiviseringer.

Afholdelse af workshop om 
bindinger og indledende 
drøftelse af forslag.

Analyse af forbrugs- og 
aktivitetsdata til 
potentialeberegning.

Afholdelse af workshops til 
kvalificering af forslag.

Færdiggørelse af forslag og 
potentialeberegninger.

Afholdelse af møder til 
validering af beregninger og 
drøftelse af konsekvenser med 
enhederne.
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Overblik over forslagskatalog

Kortlægningen og analysen af de fem bydækkende enheder har resulteret i et forslagskatalog 
med 36 forslag, der fuldt indfaset udgør mellem 33 og 80 mio. kr.

Overblik over ressourceforbrug og potentialer, mio. kr.

Forslag
Antal 

forslag
Omkost-

ningsbase 2020 2021 2022 2023
Fuldt indfaset 

potentiale

Børne- og Ungdomstandplejen 5 173,6 0,6 – 1,7 3,7 – 5,5 8,4 – 14,6 8,4 – 14,6 8,4 – 14,6

Københavns Kommunes Ungdomsskole 6 87,6 3,3 – 20,3 4,1 – 21,3 4,1 – 21,3 4,1 – 21,3 4,1 – 21,3

Uddannelsescenter UiU 6 54,6 1,8 – 5,0 2,5 – 6,7 2,9 – 7,1 2,9 – 7,1 2,9 – 7,1

Center for Specialundervisning for Voksne 9 53,1 3,2 – 7,0 3,6 – 12,1 3,6 – 12,1 4,6 – 13,2 4,6 – 13,2

Ungdommens Uddannelsesvejledning 8 85,9 11,0 – 19,8 11,8 – 21,4 11,8 – 21,4 11,8 – 21,4 11,8 – 21,4

Tværgående forslag for de fem bydækkende enheder 2 9,9 0,5 – 1,4 0,7 – 1,8 1,2 – 2,3 1,2 – 2,3 1,2 – 2,3

Samlet potentiale for BUF 36 454,7 21,0 – 55,2 26,7 – 68,8 32,3 – 78,9 33,3 – 79,9 33,0 – 79,9

BUF

BUT

KKU

UU

CSV

UiU

BUF

Formålet med analysen af de fem bydækkende enheder i BUF 
omfattende BUT, KKU, UiU, CSV og UU har været at identificere forslag 
til budgetreduktioner indenfor og på tværs af enhederne.

Analysen har samlet set resulteret i 36 forskellige forslag, der fuldt 
indfaset har et potentiale på mellem 33 og 80 mio. kr., hvis alle forslag 
gennemføres. Dermed udgør det samlede potentiale mellem syv og 18 
procent af de fem bydækkende enheders regnskaber i 2017.

For hver enkelt bydækkende enhed præsenteres en indledende 
kortlægning af organisering, opgaver og økonomi, der danner 
udgangspunkt for forslagskataloget.

Kataloget er bygget sådan op, at følgende forhold beskrives i hvert 
enkelt forslag:

• Forslagstype

• Forslag

• Motivation

• Målgruppe

• Potentiale

• Konsekvenser for borgerne

• Snitflader

• Sammenhæng med øvrige forslag

• Opmærksomhedspunkter

• Tidshorisont.
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Børne- og Ungdomstandplejen

Kortlægning

BUT
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Overblik

Børne- og Ungdomstandplejen er Københavns Kommunes tilbud om tandpleje til børn og unge 
mellem 0-17 år og har et samlet budget på 170 mio. kr. i 2018.

Om Børne- og Ungdomstandplejen
Børne og Ungdomstandplejen (BUT) er Københavns Kommunes tilbud 
om tandpleje til børn og unge mellem 0-17 år. Ifølge lovgivningen skal 
alle børn og unge under 18 år, der er tilmeldt folkeregistret i 
kommunen, tilbydes vederlagsfri tandpleje både i form af forebyggende 
og behandlende tandpleje. 

Kommunerne skal ifølge lovgivningen tilbyde børne- og 
ungdomstandpleje, omsorgstandpleje og specialtandpleje. I Københavns 
Kommune er børne- og ungdomstandplejen samt specialtandplejen for 
børn og unge under 18 år organiseret i BUT i Børne- og 
Ungdomsforvaltningen, mens omsorgs- og specialtandplejen for voksne 
varetages i Voksentandplejen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
(SUF).

Jævnfør figuren nedenfor har BUT et samlet budget på 170 mio. kr. i 
2018. Udviklingen i perioden fra 2016 til 2019 skal ses i sammenhæng 
med den demografiske udvikling i form af stigende børnetal. Budgettet 
for 2019 er udgangspunktet for realisering af potentialerne fra de 
effektiviseringsforslag, der præsenteres i forslagskataloget.

Budgetudvikling fra 2016 til 2019

BUT har i perioden fra 2016 til 2019 gennemført budgetreducerende tiltag for 9,3 mio. 
kr. Tiltagene omfatter

• Ændret teamsammensætning på store tandlægeklinikker og nedlæggelse af små 
klinikker. Tiltaget udgør 0,6 mio. kr. i budget 2016, 2,1 mio. kr. i budget 2017 og  
0,4 mio. kr. i budget 2018.

• Reduceret administrative opgaver og ledelse i Børne- og Ungdomstandplejen 
svarende til en reduktion af budget 2016 på 1,3 mio. kr.

• Centralisereret indkøb svarende til en budgetreduktion på 0,4 mio. kr. i 2018.

• Centraliseret telefoni, hvilket udgør budgetreduktioner på 0,9 mio. kr. i både 2016 
og 2017.

• Bortfald af midlertidigt ortoteam svarende til 2,1 mio. kr. i budgetreduktioner i 
2018.

• Uspecificerede effektiviseringer i tandplejen svarende til en budgetreduktion på 0,6 
mio. kr. i 2018.

Budgetudvikling fra 2016 til 2019
Mio. kr.

BUT

Kilde: BUF’s budget- og regnskabstal og Deloittes beregninger.

B2018

0,00,03,0

175,3

2,1

B2017 Forventet 
B2019

169,8169,8

B2016

171,3

3,5

7,1

Budgetreducerende tiltag

Budgettilpasning
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Organisation

Børne- og Ungdomstandplejen har i alt 34 klinikker og satellitklinikker fordelt på tværs af 
Københavns Kommune.

Organisation
BUT er en bydækkende enhed i Københavns 
Kommune forankret i Fagligt Center i Børne- og 
Ungdomsforvaltningen.

Tandplejen er én organisatorisk enhed med en central 
ledelse, en administrativ enhed bestående af 
administrative og kliniske medarbejdere, et 
kontaktcenter, to klinikgrupper og en gruppe af 
tandreguleringsklinikker (orto). 

De to klinikgrupper samt orto består af i alt 34 
klinikker og satellitklinikker samt et arkiv og en 
tandteknisk enhed.

Den samlede ledelse i BUT består af:

• En overtandlæge

• En souschef

• En personaleleder

• To ledende tandlæger.

BUT har 297 medarbejdere ansat, som tilsammen 
udgør 269 årsværk, inklusive ledelsen. 

Medarbejdernes placering i BUT’s organisation er 
fleksibel, og ledelsen tilpasser ressourcerne på de 
enkelte klinikker fra måned til måned. Herudover er 
medarbejderne i kontaktcentret ude i klinikken én 
dag om ugen.

BUT har tre mobile tandklinikker, der kan placeres i 
byen efter behov.

Medarbejderne i BUT er hovedsagelig ansat som 
tandlæger, tandplejere og klinikassistenter.

Ledelsen

Administration og 

support

Klinikgruppe 2 OrtoKlinikgruppe 1

Vesterbro Ny Skole

BUT

86 ÅV 80 ÅV 65 ÅV

13 ÅV

Kontaktcenter

20 ÅV

5 ÅV

Lykkebo Skole

Ålholm Skole

Rødkilde Skole

Kirkebjerg Skole

Korsager Skole

Tingbjerg Skole

Utterslev Skole

Kirsebærhavens Skole

Blågård Skole

Panum, KBH’s Tandlægeskole

Voldparkens Tandklinik

Kilde: BUT’s ledelsesstyringsværktøj, marts 2018. Da ressourcer og årsværk tilpasses og fordeles løbende af 
BUT, er dette et øjebliksbillede.

Brønshøjvej

Guldberg Skole

Saxogade

Peder Lykke Skolen

Ørestad Skole

Gerbrandskolen

Skolen på Islands Brygge

Christianshavns Skole

Skolen på Amagerbro

Dyvekeskolen

Skolen i Sydhavnen

Nyboder Skole

Kildevældsskolen

Heibergskolen

Lundehusskolen

Gerbrandskolen Special

Organisationsdiagram
Årsværk

Antal ansatte

297

Antal årsværk

269

Årsværk per leder

53

Damhusengens Skole

Nørrebro Park Skole

Skolen ved Sundet

Peder Lykke Skolen

Bavnehøj Skole

Satellitklinik

Klinik

Ingerslevsgade
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Beskrivelse Aktivitetstal Ressourceforbrug, 2018 Årsværk, 2018

Generel tandpleje Tandpleje til børn og unge mellem 0-17 år. Den generelle 
tandpleje omfatter undersøgelse, behandling, oplysnings-
virksomhed og forebyggelse med udgangspunkt i barnets 
eller den unges behov. Tandplejen foregår enten på BUT’s
tandklinikker eller ved en privatpraktiserende tandlæge. For 
0-15-årige er der ved valg af privat tandlæge en egenbetaling
på 35 procent af honoraret.

Antal børn og unge: 
108.000

Antal besøg: 141.000

Antal statusunder-
søgelser: 52.000

162

Specialtandpleje Tandpleje til børn og unge i Københavns Kommune med 
funktionshæmning, der bor hjemme. Tandplejen omfatter 
undersøgelse, behandling, oplysningsvirksomhed og 
forebyggelse på en tandklinik med specialuddannet 
personale.

Antal børn og unge: 
700

Antal besøg: 1.800 5

Tandregulering Tandregulering til børn og unge i Københavns Kommune med 
tandstillingsfejl, der skader tænderne eller giver en dårlig 
tyggefunktion. Tandreguleringen foregår enten på BUT’s
tandklinikker eller ved en privatpraktiserende tandlæge. For 
0-15-årige er der ved valg af privat tandlæge en egenbetaling
på 35 procent af honoraret.

Antal børn og unge i 
aktiv behandling:
4.000

Antal børn og unge i 
retentionsbehandling:
2.000

65

Kontaktcenter Al patientrelateret klinisk administration, telefoniske 
henvendelser, mail, indkaldelser, sms-beskeder, udarbejdelse 
af lister, registrering af hændelser o.l.

20

Kliniske 
støttefunktioner

Retningslinjer, vejledninger, instrukser, prøvetagning, 
vedligeholdelse af klinikker, journalsystemer o.l.

8

Administration Løn- og personaleadm., økonomi, indkøbsstyring, 
uddannelsesadm., mødeplanlægning og klagesagsbehandling.

5

Ledelse
5

I alt
269

Opgaver

De største opgaver i BUT er kerneopgaverne generel tandpleje, specialtandpleje og 
tandregulering.

BUT

72,6 32,8 105,4

1,9

0,9
2,8

46,314,431,9

173,6125,5 48,1

7,5

3,9

2,7

4,9

Øvrig drift

Løn

Kilde: BUT’s ledelsesstyringsværktøj, marts 2018 og Budget 2018. Da ressourcer og årsværk tilpasses og fordeles løbende af BUT, er dette et øjebliksbillede.
Note: BUT’s øvrige driftsomkostninger er fordelt på de tre kerneopgaver, hvor antallet af årsværk anvendes som fordelingsnøgle.
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Forslagskatalog

Det samlede potentiale for BUT udgør mellem 8 og 15 mio. kr., hvis alle forslag gennemføres. 

Forslag, ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Forslag
Omkost-

ningsbase
Fuldt indfaset 

potentiale

Konsolidering af generelle sektorklinikker 105,4 5,2 – 9,6

Forøge intervallet mellem statusundersøgelser 105,4 0,5 – 1,4

Reduktion af udgifter til kompetenceudvikling 1,0 0,1 – 0,3

Etablering af onlineløsning 7,5 0,6 – 1,3

Konsolidering af tandpleje i KK 7,6 2,5

Korrektion for overlap i forslag ~0,5

Samlet potentiale for BUT 173,6 8,4 – 14,6

BUT

1

2

3

4

BUT

5

Afsæt og grundlag for forslagskatalog
Deloitte har udarbejdet et forslagskatalog med fem direkte forslag 
vedrørende BUT samt to tværgående forslag, der også berører 
tandplejen.

Forslagskataloget tager udgangspunkt i den præsenterede kortlægning 
og fem workshops afholdt med tandplejens ledelse og administration. 
Kortlægningen tegner samlet set et billede af BUT som en relativt 
moden organisation med centraliseret administration, støttefunktioner 
og ledelse, hvor 72 procent af den samlede økonomi består af 
lønudgifter.

Fokus for analysen og det endelige forslagskatalog er at identificere 
potentialer på tværs af tandplejen særligt i form af stordriftsfordele. 
Dermed vedrører forslagene eksempelvis ikke produktiviteten på de 
enkelte klinikker eller indkøbsoptimering, da dette vil kræve en 
dybdegående analyse af arbejdsgange og processer i BUT.

Implementering og videre perspektiver
De opstillede forslag for BUT varierer fra større strukturelle initiativer til 
konkret implementering af it-løsninger samt forslag, der skal udmøntes 
som rammebesparelser. Udgangspunktet for implementeringen af de 
enkelte forslag kan derfor ses i følgende tre grupper:

• Strategisk prioritering af organisering og lokalisering
Implementeringen af forlaget om konsolidering af klinikker indenfor
BUT og forslaget om konsolidering af BUT og Voksentandplejen
afhænger af en overordnet strategisk stillingtagen til organiseringen
og lokaliseringen af den kommunale tandpleje i Københavns
Kommune.

• Effektiv it-understøttelse
En borgervendt onlineløsning i BUT kan umiddelbart implementeres,
under forudsætning af at Koncern IT i Københavns Kommune
understøtter tandplejen i forhold til at løse eventuelle udfordringer
blandt andet i relation til it-sikkerheden.

• Prioritering af serviceniveau
Realiseringen af potentialet ved at forøge intervallet mellem
statusundersøgelser kan kun ske som en rammebesparelse, da
intervallet ifølge bekendtgørelsen skal fastlægges ud fra en faglig og
individuel vurdering. Dermed vil det være op til ledelsen i BUT at
realisere den pågældende besparelse.

BUT har i de seneste år arbejdet struktureret med enhedens udvikling 
og strategi. Det er afgørende, at det fremadrettede arbejde fortsætter 
og understøtter den retning, som der er fastlagt for enheden.
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Børne- og Ungdomstandplejen

Forslagskatalog

BUT
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Forslag 1. Konsolidering af generelle sektorklinikker 1/3

En konsolidering af BUT’s generelle klinikker kan reducere de samlede lønomkostninger med op 
til 9,6 mio. kr. som følge af højere kapacitetsudnyttelse og en højere grad af delegering.

Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger
1. Det antages, at tandplejen kan konsolideres på 10 lokationer 

med 10 stole per klinik.
2. Klinikken på Panum indgår ikke i potentialeberegningen.
3. BUT har ikke klinikker med mere end 6 stole i 2018. Derfor 

antages det, at nye klinikker med 10 stole kan operere med 
den samme medarbejdersammensætning og det samme antal 
medarbejdertimer per barn (produktivitet), som følgende 3 
klinikker:
• Ressourcegruppe 1: Vesterbro Ny Skole
• Ressourcegruppe 2: Skolen på Islands Brygge
• Ressourcegruppe 3: Utterslev Skole.

4. Maksimumpotentialet er beregnet som det potentiale, 
tandplejen kan opnå ved at ændre medarbejder-
sammensætningen og produktiviteten indenfor hver af de 3 
ressourcegrupper. Scenariet vedrører 26 af de i dag 28 
eksisterende klinikker. 

5. Minimumpotentialet er beregnet på baggrund af et scenarie, 
hvor det ikke er muligt at konsolidere alle tandplejens klinikker. 
I dette scenarie antages det, at alle klinikker på mindre end 3 
stole kan konsolideres. Dermed berører dette scenarie kun 14 
af de nuværende klinikker.

Konsolidering af generelle sektorklinikker

Forslagstype Effektivisering

Forslag Det kan overvejes at konsolidere de 28 generelle sektorklinikker på eksempelvis ti lokationer, 
hvilket blandt andet kan indebære at flytte klinikkerne ud af de københavnske skoler.

Motivation BUT er udfordret af manglende plads på skolerne, hvilket blandt andet betyder, at BUT ofte 
anvender små lokaler, ofte flyttes eller bliver nødt til at anvende midlertidige lokaleløsninger, 
hvilket begrænser effektiviteten i tandplejen, jævnfør oversigt på følgende side.
En konsolidering af de generelle sektorklinikker til større enheder skal bidrage til en højere grad af 
delegering og en højere kapacitetsudnyttelse som følge af bedre mulighed for overbooking, 
kædebooking o.l. Herudover vil en konsolidering bidrage med en højere grad af fleksibilitet og 
mindre sårbarhed i forhold til eksempelvis sygemeldinger samt enklere planlægning, styring og 
administration end i dag. Endelig kan en konsolidering resultere i et bedre fagligt miljø og dermed 
bedre rekrutteringsmuligheder. BUT vurderer, at forslaget vil bidrage til deres dagsorden om, at 
tandplejen skal levere mest mulig tandsundhed indenfor de økonomiske rammer.
Det bemærkes i øvrigt, at lovgivningen kræver, at behandling skal ske under informeret samtykke, 
hvilket for børn og unge betyder, at den/dem, der har forældremyndigheden, skal informeres og 
inddrages. Det betyder i praksis, at forældrene skal være til stede under behandlingen, hvormed 
klinikkernes tilstedeværelse på skolerne ikke har samme berettigelse som førhen. 

Målgruppe Alle 0-17-årige i Københavns Kommune.

Potentiale 5,2 – 9,6 mio. kr.

Konsekvenser for 
borgerne

Forslaget vil betyde, at elever skal transportere sig til tandplejen, hvilket kan medføre flere 
udeblivelser. BUT er ikke til stede på alle skoler i dag, så det er en udfordring, der allerede 
håndteres.

Snitflader Forslaget kan have betydning for de københavnske folkeskoler, som kan få frigivet kvadratmeter.

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Potentialet ved dette forslag afhænger af, om forslaget om reduktion af frekvensen for 
statusundersøgelser gennemføres.

Opmærksomheds-
punkter

Tandplejen har arbejdet med samlokalisering som en løftestang til højere effektivitet, men er 
udfordret af generel lokalemangel i Københavns Kommune. Det vil være af afgørende betydning, at 
kommunen lægger en strategisk plan for BUT og prioriterer at finde og etablere de nødvendige 
lokaler på tværs af byen. Hertil vil forslaget kræve en investering i indretning af nye klinikker. Det 
bemærkes, at potentialet ved delegering og ændret teamsammensætning har en grænse, da der er 
behov for et minimum af tandlægeressourcer. BUT vurderer, at der ved ti stole per klinik ikke vil 
være behov for lokal tilstedeværelse af ledelse, hvormed konsolideringen ikke vil medføre øgede 
udgifter til ledelse af tandplejen.

Tidshorisont 3-4 år.

164,0

46,3

95,8 105,49,6

3,9

Generel tandpleje

2,8

173,6

4,9

9,6

2,7

7,5

I alt

Tandregulering

Kontaktcenter

Specialtandpleje

Ledelse

Kliniske
støttefunktioner

Administration

PotentialeNy omkostningsbase

1

BUT
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Produktivitet per klinikOverblik over placeringen af de nuværende generelle sektorklinikker

Forslag 1. Konsolidering af generelle sektorklinikker 2/3

BUT’s generelle sektorklinikker er fordelt over hele byen og varierer i størrelse på mellem en og 
seks stole.

BUT

Kilde: BUT’s ledelsesstyringsværktøj, marts 2018. Størrelsen på prikkerne afhænger af antallet af stole på 
klinikken. Figuren er eksklusive Panum, da den ikke indgår i scenariet.
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BUT har 12 klinikker 
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i BUT har mellem 1 
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Kilde: BUT’s ledelsesstyringsværktøj, marts 2018.
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Tabel: Antal stole fordelt på klinikker

Forslag 1: Konsolidering af generel sektor klinikker 3/3

Antallet af stole varierer fra én til seks på tværs af BUT’s generel sektor klinikker.

BUT

Kilde: Børne- og Ungdomstandplejens Ledelsesstyringsværktøj, marts 2018.
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Forslag 2. Forøge intervallet mellem statusundersøgelser 1/2

Ved at hæve intervallet mellem statusundersøgelser kan BUT reducere lønomkostningerne i 
den generelle tandpleje med op til cirka 1,4 mio. kr.

Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger
1. Lønomkostningerne til statusundersøger er estimeret til at 

udgøre 10,0 mio. kr. Estimatet er beregnet på baggrund af 
følgende elementer
• BUT’s gennemsnitslønninger til forskellige 

personalegrupper.
• BUT samlede produktion af statusundersøgelser fordelt på 

personalegrupper i 2017.
• En antagelse om 205 arbejdsdage per årsværk.
• En antagelse om, at der kan leveres 18 statusundersøgelser 

på en arbejdsdag per team.
2. Antallet af statusundersøgelser hos BUT udgør 52.078 i 2017, 

hvormed de gennemsnitlige lønudgifter per statusundersøgelse 
udgør 192 kr.

3. Det gennemsnitlige interval mellem statusundersøgelser er 19 
måneder, hvormed hvert barn i gennemsnit er til 
statusundersøgelse 0,63 gange om året.

4. Dermed beregnes potentialet ved at øge gennemsnitsintervallet 
mellem statusundersøgelser til:
• Fra 19 til 20 måneder: 2.604 statusundersøgelser per år 

svarende til 0,5 mio. kr. i løn eller 1,1 årsværk.
• Fra 19 til 21 måneder: 4.960 statusundersøgelser per år 

svarende til 1,0 mio. kr. i løn eller 2,1 årsværk.
• Fra 19 til 22 måneder: 7.102 statusundersøgelser per år 

svarende til 1,4 mio. kr. i løn eller 3,0 årsværk.

Forøge intervallet mellem statusundersøgelser 

Forslagstype Servicereduktion

Forslag Det kan overvejes at tilnærme praksis for hyppigheden af statusundersøgelser til niveauet fastsat 
af nationale retningslinjer på maksimum 24 måneder. 

Motivation Ifølge Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer for fastlæggelse af intervaller mellem 
diagnostiske undersøgelser i tandplejen skal statusundersøgelser gennemføres med et interval på 
mellem 12 og 24 måneder og bør fastlægges individuelt under hensyntagen til patientens situation 
og risikofaktorer. I dag er der i gennemsnit 19 måneder mellem statusundersøgelser for 
kommunens børn og unge, men der er stor spredning mellem frekvensen. Der er en stor gruppe 
unge, der i dag ligger i intervallet 15-19 måneder, og en stor gruppe unge, der ligger i intervallet 
fra 20-24 måneder, jævnfør oversigt på følgende side. Forslaget indebærer således et fokus på, i 
hvilken grad hyppigheden for den store gruppe unge i intervallet 15-19 måneder kan reduceres.  

Målgruppe Alle 0-17-årige i Københavns Kommune.

Potentiale 0,5 – 1,4 mio. kr.

Konsekvenser for 
borgerne

Forslaget kan have en række konsekvenser for borgerne, da det kan påvirke andre undersøgelses-
og behandlingsaktiviteter i BUT, herunder:
• Flere fokuserede undersøgelser, hvilket kan resultere i flere undersøgelser per barn samlet set.
• Behov for anvendelse af dyrere behandlingsformer, fordi tandproblemer ikke opdages i tide.

Snitflader Forslaget har ikke umiddelbare konsekvenser for de andre bydækkende enheder eller resten af 
Københavns Kommune.

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Potentialet afhænger af, om forslaget om konsolidering af de generelle sektorklinikker 
gennemføres.

Opmærksomheds-
punkter

BUT har over en årrække reduceret det gennemsnitlige interval mellem statusundersøgelser og 
vurderer ikke, at intervallet kan øges yderligere uden konsekvenser for borgerne. Forslaget kan 
udfordre tandlægernes faglighed og autorisation.
Odense Kommune har tidligere opereret med et specifikt måltal for frekvensen af status-
undersøgelser, hvilket resulterede i en påtale fra Sundhedsstyrelsen, da frekvensen skal fastlægges 
individuelt under hensyntagen til patientens situation og risikofaktorer.
Det har ikke været muligt at tilvejebringe relevant sammenligningsgrundlag i form af praksis på 
området andre steder.

Tidshorisont 1 år.

2

BUT

172,2

46,3

104,0

2,7

Kontaktcenter

4,9

Administration

1,4

Ledelse

I alt 173,6

Generel tandpleje 105,4

7,5

Tandregulering

Specialtandpleje 2,8

1,4

3,9
Kliniske

støttefunktioner

PotentialeNy omkostningsbase
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Forslag 2. Forøge intervallet mellem statusundersøgelser 2/2

Den gennemsnitlige frekvens for statusundersøgelser på 19 måneder dækker over en relativt 
stor spredning i frekvensen for børn og unge i Københavns Kommune.

BUT

Overblik over antal børn og unge fordelt efter undersøgelsesinterval i 2017, antal og procent

Fordeling af antal børn og unge fordelt efter undersøgelsesinterval i 2017, antal per månedsinterval
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Kilde: Børne- og Ungdomstandplejens aktivitetsdata 2017.

Tandplejen skal ifølge de kliniske retningslinjer 

indkalde til statusundersøgelse med et interval 

på maksimalt 24 måneder, men det faktiske 

interval kan overstige 24 måneder, hvis barnet 

eller den unge ikke benytter sig af indkaldelsen. 

Forslaget kan i høj grad 

handle om at rykke 

intervallet for de børn og 

unge, der i dag har et 

undersøgelsesinterval på 

mellem 15-19 måneder.
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Forslag 3. Reduktion af udgifter til kompetenceudvikling

Reduktion af BUT’s udgifter til kompetenceudvikling udgør et potentiale på op til 0,3 mio. kr.

Reduktion af udgifter til kompetenceudvikling

Forslagstype Effektivisering

Forslag Det kan overvejes at reducere budgettet til kompetenceudvikling hos BUT med op til 50 procent.

Motivation BUT anvendte i 2017 cirka 1,0 mio. kr. til kompetenceudvikling i form af kurser, uddannelse, 
lederudvikling og lignende, hvilket svarer til cirka 3.700 kr. per årsværk eller 3.400 kr. per ansat i 
2017. Til sammenligning udgør de direkte udgifter til kompetenceudvikling i Voksentandplejen i 
SUF i gennemsnit cirka 2.500 kr. per ansat i 2017.
En del af BUT’s kompetenceudvikling er bunden, da den består af lovpligtig kompetenceudvikling 
eksempelvis i form af kurser og uddannelse i førstehjælp, beredskab, arbejdsmiljø, sedation og 
delegation svarende til 0,6 mio. kr. Herudover består en del af BUT’s kompetenceudvikling 
svarende til 0,1 mio. kr. af kurser og uddannelse, der afholdes i henhold til krav fra Københavns 
Kommune, herunder ledelsesudvikling og MED-uddannelse, som forvaltningen har mulighed for at 
justere aktivitetsniveauet for. Den sidste del af BUT’s kompetenceudvikling prioriteres af BUT og 
består blandt andet af brede faglige kurser og uddannelse af faglige specialister; denne del udgør 
cirka 0,3 mio. kr.

Målgruppe Alle 0-17-årige i Københavns Kommune.

Potentiale 0,1 – 0,3 mio. kr.

Konsekvenser for 
borgerne

Udover at frigive driftsmidler vil forslaget også frigive medarbejdertid, der kan anvendes på direkte 
borgerrettede aktiviteter.

Snitflader Forslaget har ikke umiddelbare konsekvenser for de andre bydækkende enheder eller resten af 
Københavns Kommune.

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Forslaget har ikke konsekvenser for de øvrige forslag.

Opmærksomheds-
punkter

Forslaget kan påvirke det faglige niveau i tandplejen.

Tidshorisont 1 år.

3

BUT

Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger
1. De prioriterbare udgifter til kompetenceudvikling udgør 0,4 

mio. kr. i 2017.
2. Minimumpotentialet beregnes som 10 procent af udgifterne i 

2017.
3. Maksimumpotentialet beregnes som forskellen mellem 

udgifterne per ansat i BUT og Voksentandplejen i 2017.
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Forslag 4. Etablering af onlineløsning

Ved at implementere en borgervendt online bookingløsning kan BUT reducere ressource-
forbruget i kontaktcentret med op til godt tre årsværk svarende til cirka 1,3 mio. kr.

Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger
1. BUT vurderer, at 17 procent af de nuværende telefonopgaver i 

kontaktcentret kan løses af en borgervendt løsning. 
2. Maksimumpotentialet udgør dermed 17 procent af de samlede 

lønomkostninger i kontaktcentret.
3. Minimumpotentialet er beregnet som halvdelen af 

maksimumpotentialet.
4. Ved yderligere standardisering af processer i BUT vil det på sigt 

være muligt at flytte endnu flere opgaver over på den 
borgervendte løsning.

Etablering af onlineløsning

Forslagstype Effektivisering

Forslag Det kan overvejes at etablere en onlineløsning for booking, kommunikation og information.

Motivation I store dele af BUF’s organisation foregår kommunikationen med brugerne og deres forældre via 
onlineplatforme og apps i form af eksempelvis KbhBarn på dagsinstitutionsområdet og 
ForældreIntra på skoleområdet. Kommunikationen med brugere og deres forældre foregår i BUT i 
dag per telefon.
BUT har et kontaktcenter, der understøtter tandplejens klinikker, hvor borgerne blandt andet kan 
henvende sig for at ændre og booke aftaler. Ved at etablere en online bookingløsning vil det være 
muligt for en stor del af tandplejens brugere og deres forældre at ændre og booke aftaler hos 
tandplejen online i stedet for per telefon. 
Den økonomiske gevinst ved etablering af en online bookingløsning består blandt andet i lavere 
lønomkostninger i kontaktcentret som følge af færre telefoniske henvendelser.

Målgruppe Alle 0-17-årige i Københavns Kommune.

Potentiale 0,6 – 1,3 mio. kr.

Konsekvenser for 
borgerne

Lettere adgang til ændring og booking af aftaler for københavnske børn og deres forældre.

Snitflader Forslaget har ikke umiddelbare konsekvenser for de andre bydækkende enheder eller resten af 
Københavns Kommune. 

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Forslaget har ikke konsekvenser for de øvrige forslag.

Opmærksomheds-
punkter

BUT har allerede udarbejdet en businesscase for en onlineløsning, der kaldes for Den Borgervendte 
Løsning (DBL). BUT oplever udfordringer i forhold til at realisere og implementere løsningen i 
samarbejde med Koncern IT, blandt andet i forhold til it-sikkerheden. Udfordringerne skal løses, før 
forslaget kan implementeres. Det bemærkes, at DBL på nuværende tidspunkt kun omfatter 
muligheden for at ombooke tider.
Ved yderligere standardisering af processer i BUT vil det på sigt være muligt at flytte endnu flere 
opgaver over på DBL. Herudover kan potentialet ved en onlineløsning på sigt udvides ved 
anvendelse af robotteknologi i form af eksempelvis chatbots.

Tidshorisont 1-2 år.
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Forslag 5. Administrativ konsolidering af tandplejen i Københavns Kommune 

En konsolidering af børne- og voksentandplejen på tværs af SUF og BUF kan reducere 
Københavns Kommunes omkostninger til ledelse og administration med 2,5 mio. kr. årligt.

Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger
1. Potentialeberegningen forudsætter, at der i enten BUT eller 

Voksentandplejen kan reduceres, hvad der svarer til 
• En overtandlæge
• En personaleleder
• Et administrativt årsværk.

2. Potentialeberegningen omfatter dermed ikke eventuelle effekter 
af samlokalisering og andre synergieffekter samt effekterne for 
de kliniske støttefunktioner og kontaktcentret.

Konsolidering af tandpleje i Københavns Kommune

Forslagstype Opgaveomlægning

Forslag Det kan overvejes at etablere én tandpleje i Københavns Kommune ved en organisatorisk 
sammenlægning af BUT og Voksentandplejen organisatorisk.

Motivation Københavns Kommune har på nuværende tidspunkt to tandplejer i to forskellige forvaltninger. 
Københavns Kommune er umiddelbart det eneste eksempel på en kommune i Danmark, hvor den 
kommunale tandpleje ikke er samlet i én organisatorisk enhed. Der eksisterer dermed 
dobbeltfunktioner i form af ledelse, administration og støttefunktioner, der kan elimineres i 
forbindelse med en organisatorisk sammenlægning. Herudover kan potentialet ved en konsolidering 
af tandplejen i Københavns Kommune omfatte højere kapacitetsudnyttelse på klinikker over hele 
året, større volumen og bedre fagligt miljø i specialtandplejen samt generelle stordriftsfordele i 
kontaktcentret, for de kliniske støttefunktioner og i forbindelse med indkøb.

Målgruppe Alle 0-17-årige i Københavns Kommune samt brugere af Voksentandplejen.

Potentiale Potentialet består af lavere lønomkostninger til ledelse og administration af tandplejen på tværs af 
Københavns Kommune og udgør 2,5 mio. kr. Forslaget kan indebære et større potentiale end det 
beregnede, da der kan være muligheder for samlokalisering og synergieffekter. 

Konsekvenser for 
borgerne

Forslaget har ikke direkte konsekvenser for tandplejens målgruppe.

Snitflader Voksentandplejen er placeret i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF).

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Forslaget har ikke direkte konsekvenser for de øvrige forslag.

Opmærksomheds-
punkter

Forslaget vil have organisatoriske og økonomiske konsekvenser, der rækker udover BUF. Herunder 
skal det bemærkes, at forslaget forudsætter, at én af de to tandplejer i kommunen organisatorisk 
flytter forvaltning. 

Tidshorisont 2 år.
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Overblik over forslagskatalog

Det samlede potentiale for BUT udgør mellem 8,4 og 14,6 mio. kr., hvis alle forslag 
gennemføres. 

Forslag, ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Forslag
Omkostnings-

base 2020 2021 2022 2023
Fuldt indfaset 

potentiale

Konsolidering af generelle sektorklinikker 105,4 5,2 – 9,6 5,2 – 9,6 5,2 – 9,6

Forøgelse af intervallet mellem statusundersøgelser 105,4 0,5 – 1,4 0,5 – 1,4 0,5 – 1,4 0,5 – 1,4 0,5 – 1,4

Reduktion af udgifter til kompetenceudvikling 1,0 0,1 – 0-3 0,1 – 0,3 0,1 – 0,3 0,1 – 0,3 0,1 – 0,3

Etablering af onlineløsning 7,5 0,6 – 1,3 0,6 – 1,3 0,6 – 1,3 0,6 – 1,3

Konsolidering af tandpleje i Københavns Kommune 7,6 2,5 2,5 2,5 2,5

Korrektion for overlap i forslag ~0,5 ~0,5 ~0,5

Samlet potentiale for BUT 173,6 0,6 – 1,7 3,7 – 5,5 8,4 – 14,6 8,4 – 14,6 8,4 – 14,6

BUT

1

2

3

4

BUT

5
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København Kommunes Ungdomsskole

Kortlægning

KKU
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Overblik

Ungdomsskolens formål er at udvikle den enkelte unge i tilegnelsen af faglige, sociale og 
personlige kompetencer igennem skole-, fritids- og kulturtilbud til alle unge i København.

Om KKU
Københavns Kommunes Ungdomsskole (KKU) er en bydækkende enhed, 
der drives efter Ungdomsskoleloven, og som er forankret i Fagligt 
Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

KKU’s overordnede formål er at bidrage til unges tilegnelse af de faglige, 
sociale og personlige kompetencer, der skal til for at kunne være en 
aktiv medborger i et åbent og demokratisk samfund. 

KKU’s opgaver omfatter blandt andet skole-, fritids- og kulturtilbud til 
unge mellem 13 og 18 år. KKU’s tilbud er delt i tre ungdoms-
skoleområder: almenundervisning, heltidsundervisning og 10. klasse.

Almenundervisning er fritidstilbud til unge. Heltidsundervisning og tilbud 
om 10. klasse har fokus på at gøre elever parate til videre uddannelse.

I skoleåret 2016/2017 gjorde i alt 6.911 unge brug af KKU’s tilbud.

KKU har de seneste år gennemført en række effektiviseringstiltag og 
budgettilpasninger. I 2019 er det forventede budget cirka 85 mio. kr., 
hvilket er udgangspunktet for realisering af forslagene.

Budgettiltag 2016-2019

Siden 2016 og frem til 2018 har KKU gennemført budgettiltag og tilpasninger svarende 
til 1,3 mio. kr.:

• Ophør af medfinansiering af valgfagsundervisning svarende til en omkostning på 
900.000 kr.

• Samling af administrative opgaver i KKU, som medførte en driftstilpasning på 
400.000 kr.

Til budgettet i 2019 har KKU indmeldt yderligere tiltag svarende til 2,5 mio. kr.:

• Omlægning af udgifter til Radio 1 Hour svarende til 562.000 kr.

• Tilpasning af administrationen i KKU svarende til 207.000 kr.

• Fokusering af midler til kompetenceudvikling svarende til 200.000 kr.

• Driftstilpasning svarende til 45.000 kr. på teknisk arbejde og rengøring i 10. klasse.

• Harmonisering af adgang til almenundervisning på tværs af kommunen så 10- til 
12-årige ikke har adgang til almenundervisning svarende til 465.000 kr.

• Besparelse på husleje til knallertundervisning svarende til 90.000 kr.

• Reduktion i godtgørelse i forbindelse med LARA svarende til 75.000 kr.

• Fokusering af almenundervisning svarende til 500.000 kr.

• Budgettilpasning på 400.000 kr. af KKU’s samlede ramme.

Således har KKU samlet set reduceret omkostningsbasen med 3,8 mio. kr. fra 2016 til 
2019.

Tiltagene på de følgende sider fremsættes til realisering i forbindelse med budgettet for 
2020. Omkostningsbasen for analyserne er beregnet på baggrund af det faktiske 
ressourceforbrug i 2017.

Udvikling i KKU’s budget, 2016-2019
Mio. kr.

KKU

Kilde: BUF’s Budget- og regnskabstal, KKU’s egne opgørelser samt Deloittes beregninger.
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B2016
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B2019B2018

0,2

0,0

2,5

B2017
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Effektiviseringer
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Organisation

Ungdomsskolen er én samlet organisatorisk enhed med en central ledelse, et sekretariat og tre 
ungdomsskoleområder.

Organisation
Ungdomsskolen er én samlet organisatorisk enhed 
med en central ledelse, et sekretariat og tre 
ungdomsskoleområder: almenundervisning, 
heltidsundervisning og 10. klasse.

Den overordnede ledelse i KKU består af:

• Ungdomsskolechefen

• Administrationschefen

• Tre områdeledere.

Herudover består ledergruppen af i alt seks 
afdelingsledere (tre årsværk) fordelt på de tre 
ungdomsskoleområder. Ungdomsskolens ledelse 
refererer til Fagligt Center i Børne- og 
Ungdomsforvaltningen.

KKU’s bestyrelse er på ni medlemmer, hvoraf tre er 
valgt af og kommer fra Børne- og Ungdomsudvalget. 
De resterende medlemmer repræsenterer 
interesseorganisationer, medarbejdere og elever.

KKU har cirka 110 fuldtidsansatte. Dertil kommer en 
gruppe på cirka 300 timelærere, der underviser om 
eftermiddagen eller aftenen i almenundervisningen.

KKU fordeler sig i alt på 11 forskellige lokationer i 
Københavns Kommune.

KKU

Organisationsdiagram

Antal medarbejdere

Cirka 110 fuldtidsmedarbejdere 

og 300 timelønnede

Antal årsværk

139

Medarbejdere per leder

29

Ungdomsskolechef Bestyrelse

Sekretariat

Heltidsundervisning 10. klasseAlmenundervisning

10. klasse Vesterbro

10. klasse Amager

10. klasse Østerbro

Byhøjskolen

Dagkursus

Nye Veje

10. Puls

8. og 9. klasse 

Ungdomsskolen i 
Hindegade (UIH)

Ungeskolen i Valby

Amager

Nørrebro/Bispebjerg

Vesterbro/Valby/ 

Kgs. Enghave

Brønshøj/Vanløse

Østerbro/Indre by

~26 ÅV ~67 ÅV ~28 ÅV

~18 ÅV

10. klasse EUD
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Beskrivelse
Aktivitetstal 
2016/2017 Ressourceforbrug, 2017 (mio. kr.) Årsværk

Almen-
undervisning

Almenundervisning er fritidsaktiviteter, der typisk 
foregår om eftermiddagen og om aftenen, for unge 
mellem 13 og 18 år. KKU tilbyder boglige fag, 
kreative fag, it- og mediefag, samfundsorienterede 
fag og sportsaktiviteter. I sæsonen 2016/2017 
afholdt KKU 654 hold. Aktiviteterne er spredt over 
kommunen, aktuelt på 55-60 lokationer, heraf 25 
folkeskoler. Almenundervisning har overlap til KFF 
og kommunens foreningsliv.

Antal cpr-elever:
6.038 unge

Antal holdelever: 
11.584 unge

26

Heltids-
undervisning

Heltidsundervisning er for ikke-undervisningspligtige 
unge, der ikke er parate til at påbegynde en 
ungdomsuddannelse, og elever på 8. og 9. 
klassetrin, som af faglige, personlige og sociale 
grunde ikke kan rummes i folkeskolen. Forløbene er 
i princippet etårige med folkeskolens afgangsprøve 
for øje og med fokus på at gøre eleverne parate til 
en ungdomsuddannelse. Eleverne visiteres via 
Ungdommens Uddannelsesvejledning og FAC.

Antal elever:
538 unge

67

10. klasse 10. klasse er for elever, der efter at have afsluttet 
grundskolen har behov for yderligere faglig 
kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at 
kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. 10. 
klasse har fokus på, at eleven bliver parat til videre 
uddannelse. Elever, der selv – eller hvis forældre –
ønsker 10. klasse, skal have mulighed for dette.
Det er også KKU, der samarbejder og fører tilsyn 
med de erhvervsskoler, der har 10. klasse.

Antal elever i 
kommunal 10. klasse:
335 unge

Antal elever i 10. 
klasse EUD:
385 unge

28

Sekretariat
18

Ledelse**
-

I alt Antal elever:
6.911

139

Opgaver

KKU’s virke omfatter tre hovedopgaver: almenundervisning, heltidsundervisning og 10. klasse.

KKU

Kilde: KKU’s egne forbrugsopgørelser og Deloittes beregninger. *KUU, der ikke er en del af KKU i 2019, udgør 1,6 mio. kr. **Årsværk til ledelse er fordelt på hovedopgaverne.

8,0 8,0

87,673,0 14,6

13,5
10,7

2,8

Øvrig drift

Løn

39,5*32,6 6,9

13,4 1,7 15,1

6,7

4,8
11,5
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Forslagskatalog

Det samlede potentiale for UU udgør mellem 4,4 og 21,3 mio. kr., hvis alle forslag 
gennemføres. 

Forslag, ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Forslag
Omkost-

ningsbase
Fuldt indfaset 

potentiale

Justering af antal lærere i heltidsundervisning 30,1 0,8 - 1,7

Tilpasning af klassekvotient 30,1 1,0 - 4,4

Harmonisering af lærernes konfrontationstid 30,1 0,6 - 2,0

Samlokalisering af heltidsundervisning 38,7 0,5 - 1,0

Tilpasning af adgang til almenundervisning 15,5 1,4 - 2,7

Fokusering af almenundervisning 13,0 0 - 10,0

Korrektion for overlap i forslag ~0,5

Samlet potentiale for UU 4,4 – 21,3

KKU

1

2

3

4

KKU

5

Afsæt for forslagskatalog
Deloitte har udarbejdet et forslagskatalog med i alt seks forslag, som 
primært omhandler KKU’s kapacitetsudnyttelse i heltidsundervisningen 
og enhedens udbud af almenundervisning.

Den gennemførte kortlægning tilvejebringer et indtryk af, at KKU er 
kendetegnet ved at have:

• En forskelligartet opgaveportefølje 

• Mange lokationer spredt udover kommunen

• Meget forskellige målgrupper på tværs af opgaver.

Det er Deloittes indtryk, at KKU’s organisatoriske ramme medfører et 
relativt stort behov for ledelse, hvorfor KKU i sin helhed er en relativt 
ledelsestung organisation.

Implementering og videre perspektiver
Til implementeringen af de udarbejdede forslag er der forskellige 
tilgange. BUF og KKU kan tilgå de mulige potentialer ved at optimere de 
enkelte organisatoriske enheder under KKU eller ved at fokusere mere 
tværgående på KKU og mulighederne for eksempelvis samlokalisering af 
heltidsundervisningen og fælles arbejdstilrettelæggelse på tværs af 
enheder og opgaveområder.

I det fremadrettede arbejde kan det være relevant at se på eventuelle 
potentialer på mere opgavespecifikke områder. Det kan for eksempel 
være relevant at se på antallet af områdeledere og deres funktion samt 
omfanget af administration i forhold til planlægning af kerneopgaven. 
Tilsvarende analyse kan gennemføres for skolesekretærer på 
lokationerne til heltidsundervisning og 10. klasse.

I forhold til serviceniveauet for KKU er det udover de følgende forslag 
relevant at kigge på resultaterne af den igangværende analyse af 
dobbelttilbud i Københavns Kommune indenfor fritidsområdet på tværs 
af KFF og BUF. 

6
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Københavns Kommunes Ungdomsskole

Forslagskatalog

KKU
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Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger
1. KKU afholdt i 2017 lønomkostninger til undervisere i 

heltidsundervisningen for 30.101.751 kr.
2. KKU havde 57,4 årsværk ansat til undervisning i 

heltidsundervisning.
3. De totale lønomkostninger og årsværk for undervisere i 

heltidsundervisningen er inkluderet i enhedsomkostninger per 
hold.

4. Udviklingen i antal hold og elevtal er angivet på næste side.
5. I de seks måneder med laveste lønomkostninger per hold var 

omkostningerne i gennemsnit 82.490 kr.
6. Hvis lærerstaben løbende justeres i et omfang, der nedbringer 

lønomkostningen per hold til gennemsnittet for de seks 
måneder med laveste omkostningsniveau per hold, vil KKU 
realisere en reduktion af omkostningsbasen svarende til 1,7 
mio. kr., med samme antal hold som i 2017.

Forslag 1. Justering af lærerstaben løbende i henhold til elevtal 1/2

En mere fleksibel lærerstab i KKU’s heltidsundervisning kan give en besparelse på op til 
1,7 mio. kr. om året.

Regulering af antal hold og lærere i henhold til elevtal

Forslagstype Effektivisering

Forslag Det kan overvejes i højere grad at lade lærerbemandingen følge antallet af elever henover 
skoleåret. Løbende tilpasning af lærerstaben kan ske ved at øge andelen af tidsbegrænsede 
ansættelser og variere antal timer i løbet af året for fastansatte lærere.

Motivation Elevtallet i heltidsundervisningen varierer betragteligt over året, hvor der løbende kommer flere 
elever i løbet af skoleåret. I 2017 resulterede det i markant flere elever fra årets begyndelse til 
skoleårets afslutning og ligeledes fra det nye skoleårs begyndelse til december, jævnfør 
uddybningen på næste side. Sammen med udsving i antallet af lærere medfører dette et betydeligt 
højere omkostningsniveau per hold i årets første to måneder og ved skoleårets begyndelse. 
Ligeledes ses der store udsving i antallet af elever per lærer i løbet af året.

Målgruppe Alle elever i KKU’s heltidsundervisning.

Potentiale 0,8 - 1,7 mio. kr.

Konsekvenser for 
borgerne

Mindre overkapacitet af lærere vil forlænge ventetiden for holdoprettelse i forhold til nye elever, 
som ikke kan få plads på et allerede oprettet hold.

Snitflader Forslaget har ikke snitflader til de øvrige bydækkende enheder.

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Forslaget overlapper med forslag 2 omkring tilpasning af klassekvotienten i heltidsundervisningen. 
Hvis man kan reducere omkostningen per hold, vil potentialet ved at øge klassekvotienten 
tilsvarende blive mindre. 

Opmærksomheds-
punkter

KKU oplyser, at der i en vis udstrækning allerede gøres brug af tidsbegrænsede ansættelser og 
varierende arbejdsuger, og at det kan være vanskeligt med varierende timetal for fastansatte 
lærere. En øget grad af tidsbegrænsede ansættelser og varierende arbejdstid for fastansatte lærere 
kan medføre udfordringer i forhold til rekruttering og medarbejderfastholdelse.
Det øgede behov for planlægning og administration kan medføre et øget ressourcetræk i KKU’s
sekretariat.
Heltidsundervisningen er fordelt på forskellige lokationer og med forskellige målgrupper. Der bør 
derfor udarbejdes en analyse af muligheden for tilpasning af lærerstaben på de enkelte lokationer.
Faglige organisationer kan modsætte sig øget brug af tidsbegrænsede stillinger og varierende 
arbejdstid.

Tidshorisont 1 år.
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Forslag 1. Justering af lærerstaben løbende i henhold til elevtal 2/2

En mere fleksibel lærerstab i KKU’s heltidsundervisning kan give en besparelse på op til 
1,7 mio. kr. om året.

KKU

Antal elever i heltidsundervisning, 2017

Lønforbrug per hold, 2017, tusind kr.

Antal lærere, 2017, Årsværk

Elever per årsværk, 2017
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Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger
1. Der var i gennemsnit 29 hold i heltidsundervisningen med 10 

elever per hold.
2. I 2017 var enhedsomkostningen per hold i gennemsnit 91.717 

kr. om måneden (lønomkostninger).
3. Hæves klassekvotienten til 11 elever, vil der i gennemsnit være 

27 hold i heltidsundervisningen.
4. Kan KKU tilpasse antallet af elever per hold til 11 i gennemsnit 

og tilsvarende reducere antallet af hold, vil omkostningsbasen 
reduceres med 2,0 mio. kr.

5. Kan KKU tilpasse antallet af elever per hold til 12 i gennemsnit 
og tilsvarende reducere antallet af hold, vil omkostningsbasen 
reduceres med 4,4 mio. kr.

6. Potentialet forudsætter, at eleverne kan samles i færre klasser.

Forslag 2. Tilpasning af klassekvotient i heltidsundervisningen 1/2

Ved at tilpasse antallet af elever per hold i heltidsundervisningen vil KKU kunne reducere 
omkostningsbasen med op til 4,4 mio. kr. 

Tilpasning af holdstørrelse i heltidsundervisningen

Forslagstype Effektivisering

Forslag Det kan overvejes at øge holdstørrelsen i heltidsundervisningen, så der er færre hold med flere 
elever per hold.

Motivation I 2017 var der i gennemsnit 29 hold om måneden i heltidsundervisningen med 10 elever per hold, 
jævnfør uddybningen på næste side. Elevtallet per hold i heltidsundervisningen varierer meget på 
tværs af året og på tværs af holdene, og en fjerdedel af holdene havde således i gennemsnit over 
året fem eller færre elever. 

Målgruppe Alle elever i KKU’s heltidsundervisning.

Potentiale 1,0 - 4,4 mio. kr.

Konsekvenser for 
borgerne

Større hold i heltidsundervisningen kan påvirke undervisningskvaliteten og -miljøet for eleverne i 
klasserne, da det vil give lærerne mindre tid til den enkelte elev.

Snitflader Forslaget har ikke snitflader til de øvrige bydækkende enheder.

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Forslaget har en tæt sammenhæng med forslag 1 omkring løbende justering af lærerstaben. Hvis 
man kan reducere omkostningen per hold, som det forelægges i forslag 1, vil den gennemsnitlige 
besparelse per hold i dette forslag reduceres tilsvarende. Potentialet for dette forslag er beregnet 
for den gennemsnitlige lønomkostning per hold i 2017 (jf. næste side: Lønforbrug per hold, 2017, 
tusind kr.).

Opmærksomheds-
punkter

• KKU arbejder på nuværende tidspunkt med at øge klassekvotienten.
• Det er en forudsætning for at realisere forslaget, at man justerer antal klasser og 

medarbejderstab. KKU oplyser, at eleverne er kendetegnet ved at have meget forskellige 
udfordringer på tværs af klasser, hvorfor det kan blive vanskeligt at samle dem i færre klasser.

• Større hold kan påvirke arbejdsklimaet for underviserne.
• KKU og FAC vurderer, at forslaget kan drive omkostningerne andre steder og over i dyrere 

tilbud.

Tidshorisont 1 år.
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Forslag 2. Tilpasning af klassekvotient i heltidsundervisningen 2/2

Ved at tilpasse antallet af elever per hold i heltidsundervisningen vil KKU kunne reducere 
omkostningsbasen med op til 4,4 mio. kr.

KKU

Antal elever i heltidsundervisning, 2017

Antal elever i gennemsnit på alle hold, 2017 (jan.-juli)

Antal hold under heltidsundervisning, 2017

Lønforbrug per hold, 2017, tusind kr.
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Forslag 3. Harmonisering af konfrontationstid i heltidsundervisningen

En konfrontationstid på 734 timer årligt per årsværk for alle undervisere i 
heltidsundervisningen vil medføre en besparelse på 2,0 mio. kr.

Hæv konfrontationstiden i heltidsundervisningen

Forslagstype Effektivisering

Forslag Det kan overvejes at harmonisere lærernes konfrontationstid i KKU’s heltidsundervisning til det 
generelle niveau i Københavns Kommune. Det vil sige til 734 undervisningstimer årligt for en 
fuldtidsstilling.

Motivation Underviserne i KKU’s heltidsundervisning bruger i gennemsnit 45 procent af den disponible 
arbejdstid på undervisning årligt, hvilket svarer til 675,3 undervisningstimer for en fuldtidsstilling. I 
2017 underviste 29 procent af underviserne 734 timer eller mere årligt, hvilket indikerer en 
mulighed for at hæve den samlede gennemsnitlige konfrontationstid for lærerne.

I Københavns Kommune gælder det, at der skal planlægges med 734 undervisningstimer for såvel 
almene lærere som speciallærere i fagopdelt undervisning og understøttende undervisning, hvorfor 
forslaget vil være en harmonisering i henhold til normalområdet.

Ifølge en OECD-rapport fra 2017 underviste lærerne på normalområdet i Danmark i gennemsnit 
784 timer om året i 2015.

Målgruppe Alle elever i KKU’s heltidsundervisning.

Potentiale 0,6 - 2,0 mio. kr.

Konsekvenser for 
borgerne

Mindre tid til opgaverne udenfor undervisning, herunder forberedelse og opfølgning, kan påvirke 
undervisningskvalitet og undervisningsmiljø.

Snitflader Forslaget har ikke snitflader til de øvrige bydækkende enheder. 

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Forslaget har ikke en relevant sammenhæng med øvrige forslag.

Opmærksomheds-
punkter

• Forslaget kan have konsekvenser for, hvordan medarbejderne oplever arbejdsforholdene, og 
kan dermed påvirke medarbejderomsætning og sygefravær i en negativ retning.

• Den faglige organisation vil formentlig have en holdning til lærernes konfrontationstid.

Tidshorisont 1 år.

3

KKU

Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger
1. Underviserne i KKU’s heltidsundervisning bruger i gennemsnit 

45 procent af timerne på undervisning årligt.
2. I 2017 blev der afholdt 675,3 undervisningstimer per årsværk.
3. Underviserne i heltidsundervisningen afholdt samlet set 31.612 

undervisningstimer i 2017.
4. Justeret for ansættelsesgrad afholdte underviserne i 2017 i 

gennemsnit 692,7 undervisningstimer pr. årsværk:
• Medianen for undervisning pr. årsværk var 703,3 

undervisningstimer
• 75. percentil for undervisning pr. årsværk var 734,6 

undervisningstimer.
5. Hæves antal undervisningstimer pr. årsværk til 692,7 timer, vil 

man kunne levere samme antal undervisningstimer med 45,6 
årsværk, i forhold til 46,8 årsværk i 2017. Dette vil medføre en 
besparelse svarende til 0,6 mio. kr.

6. Det maksimale potentialeskøn afspejler en konfrontationstid 
per årsværk på 734 timer med 43,1 årsværk.

7. Timeopgørelserne er baseret på udtræk fra TRIO, og 
omkostningsbasen for undervisere er baseret på lønudtræk for 
heltidsundervisning.
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Forslag 4. Samlokalisering af lokaler til heltidsundervisning

Der kan være et potentiale på 1,0 mio. kr. og en række andre fordele ved at sammenlægge de 
nuværende lokationer for KKU’s heltidsundervisning.

Samlokaliser heltidsundervisning

Forslagstype Effektivisering

Forslag Det kan overvejes at sammenlægge KKU’s heltidsundervisning på tre større lokationer, som samlet 
dækker København.

Motivation I dag afholder KKU heltidsundervisning på syv forskellige lokationer; KKU vurderer, at det optimale 
antal lokationer vil være tre, blandt andet fordi ikke alle elever er tilstrækkeligt mobile til at 
modtage undervisning på forskellige lokationer. 
Det vurderes desuden, at færre lokationer giver mulighed for at reducere antallet af afdelingsledere 
og skolesekretærer i heltidsundervisning fra de nuværende fire afdelingsledere og fire 
skolesekretærer til én leder og én skolesekretær per lokation. Samlokalisering kan desuden give en 
bedre udnyttelse af lærernes kompetencer, da det vil reducere antallet af forskellige fag, som hver 
lærer skal undervise i. 

Ved en samlokalisering kan der være et yderligere potentiale forbundet med mere effektiv 
anvendelse af lærernes tid, da omfanget af tid til transport reduceres, samtidig med at tillæg for 
arbejde på flere lokationer forventelig også kan reduceres.

Målgruppe Alle elever i KKU’s heltidsundervisning.

Potentiale 0,5 – 1,0 mio. kr.

Konsekvenser for 
borgerne

Nogle elever har grundet deres sociale baggrund ikke mulighed for at komme i bestemte områder 
af København, hvorfor disse elever kan miste adgangen til specifikke hold.

Snitflader Forslaget har ikke snitflader til de øvrige bydækkende enheder.

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Forslaget har ikke en relevant sammenhæng med øvrige forslag.

Opmærksomheds-
punkter

Der er tidligere gennemført en konkret analyse af dette forslag, som har identificeret tre mulige 
lokationer. Forslaget forudsætter, at man igen finder tre mulige lokationer.
I forbindelse med en eventuel undersøgelse af mulighederne for alternativ lokalisering af 
heltidsundervisning vurderes det hensigtsmæssigt også at undersøge nuværende praksis for 
dobbeltanvendelse af lokaler og eventuel mulighed for mere effektiv lokaleanvendelse på tværs af 
KKU’s aktiviteter, for eksempel i form af bedre lokaledeling med folkeskoler.

Tidshorisont 3-5 år.

4

KKU

Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger
1. Beregningerne er foretaget på baggrund af en antagelse om, at 

lokaleudgifterne vil være de samme, som de er i dag.
2. Gennemsnitslønnen for ledere i heltidsundervisningens er 

660.755 kr. om året.
3. Gennemsnitslønnen for ledere i heltidsundervisningens fem 

ledere er 378.516 kr. om året.
4. Der blev i 2017 udbetalt tillæg på 6.000 kr. årligt til seks 

lærere for arbejde på flere lokationer.
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Forslag 5. Tilpasning af adgang til almenundervisning

Der er et potentiale på op til 2,7 mio. kr. ved at harmonisere adgangen til almenundervisning 
til ikke længere at omfatte 13-årige.

Harmonisering af adgang til almenundervisning til lovens minimumkrav

Forslagstype Servicereduktion

Forslag Det kan overvejes at tilpasse adgangen til almenundervisning til lovens minimumkrav om at tilbyde 
almenundervisning til unge mellem 14 og 18 år. 

Motivation Loven kræver almenundervisning til unge mellem 14 og 18 i kommunen, mens Københavns 
Kommune også har tilbud om almenundervisning til 13-årige, med henblik på at ligestille alle 
elever på 7. klassetrin. I 2017 udgjorde 13-årige 20 procent af de elever, der var indmeldt i 
ungdomsskolen.

Der er forskellig praksis i kommunerne, og Ungdomsskoleforeningen oplyser, at der umiddelbart er 
15 kommuner, som ikke har udvidet målgruppen ned til 13 år for deltagelse i almenundervisning.

Målgruppe 13-årige i Københavns Kommune.

Potentiale 1,4 – 2,7 mio. kr.

Konsekvenser for 
borgerne

Forslaget indebærer, at 13-årige ikke længere har gratis adgang til kommunale fritidstilbud i 
Københavns Kommune. Målgruppen kan alternativt anvende tilsvarende fritidstilbud gennem 
medlemskab til relevante fritidsforeninger i kommunen. 

Snitflader Forslaget har ikke snitflader til de øvrige bydækkende enheder. 

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Forslagets effektiviseringspotentiale overlapper med forslag 6, som også omhandler tilpasninger af 
adgangen til almenundervisning. 

Opmærksomheds-
punkter

• Det er ikke muligt at analysere, om de 13-åriges deltagelse er holdudløsende, hvorfor 
potentialet forudsætter, at man tilpasser antallet af hold tilsvarende ændringen i målgruppens 
størrelse.

• Fritidstilbud kan fungere som introduktion til foreningslivet, og forslaget kan påvirke 
foreningernes rekrutteringsgrundlag.

Tidshorisont 1 år.

5

KKU

Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger
1. I 2017 var 882 (20 procent) af de 3.960 indmeldte elever 13 

år.
2. Besparelsen er beregnet på baggrund af en identisk enhedspris 

på tværs af aldersgrupper.
3. Maksimumpotentialet er beregnet ud fra en reduktion af 

omkostningsbasen for almenundervisning, eksklusive ledelse, 
svarende til andelen af elever i 2017, der var 13 år (20 
procent).
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Forslag 6. Fokusering af almenundervisning

Loven fastsætter ikke krav til omfanget af almenundervisning, hvilket åbner for muligheden for 
at fokusere de kommunale fritidstilbud.

Fokusering af almenundervisning

Forslagstype Servicereduktion

Forslag Det kan overvejes på forskellig måde at fokusere KKU’s almenundervisning, for eksempel boglige 
tilbud, som understøtter videre uddannelse.

Motivation Loven kræver, at kommunen udbyder et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. I 2017 tilbød 
KKU 654 hold på tværs af kommunen, som dækker boglige fag, kreative fag, it- og mediefag, 
samfundsorienterede fag og sportsaktiviteter. Lovgivningen stiller ikke krav om omfanget af 
fritidstilbud, og Københavns Kommune kan således beslutte at reducere omfanget af 
almenundervisningen, for eksempel ved at prioritere boglige fag, ved at stille højere krav til 
holdstørrelse eller ved at justere antallet af timer på de enkelte forløb.

Forslaget kan ses i sammenhæng med, at BUF har identificeret en række overlappende tilbud i 
kommunen, hvoraf man i KKU kan undlade at oprette hold, hvor tilsvarende tilbud findes andre 
steder vedrørende eksempelvis sportsturneringer og personlig udvikling for unge.

Målgruppe Unge mellem 14 og 18 år i Københavns Kommune.

Potentiale 0 – 10 mio. kr.

Konsekvenser for 
borgerne

Forslaget vil reducere adgangene til kommunale fritidstilbud for 14- til 18-årige. 

Snitflader Forslaget har ikke snitflader til de øvrige bydækkende enheder.

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Forslagets effektiviseringspotentiale overlapper med forslag 5 og 6, som også omhandler 
tilpasninger af adgangen til almenundervisning.

Opmærksomheds-
punkter

KKU bemærker, at deltagelse i KKU’s almenundervisning kan have en præventiv effekt på unge 
mennesker i forhold til kriminalitet og uddannelsesparathed. En servicereduktion på området kan 
derfor drive omkostninger på et senere tidspunkt andre steder i kommunen.

KKU har peget på, at det vil være hensigtsmæssigt at undtage de faglige fritidstilbud, for eksempel 
ekstra matematik, dansk og engelsk, for fokuseringen af den fagsammensætning, der besluttes.

Til budgettet i 2019 har KKU reduceret omfanget af almenundervisning svarende til 0,5 mio. kr.

Tidshorisont 1 år.

6

KKU

Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger
1. Beregningerne er foretaget ud fra en antagelse om en identisk 

enhedsomkostning per hold.
2. Maksimumpotentialet svarer til en reduktion i antal hold fra 

cirka 650 hold til cirka 170 hold.
3. Potentialet er estimeret ud fra en antagelse om, at en reduktion 

i antallet af hold vil have effekt på både lønomkostninger og 
driftsomkostninger.
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Holdkategorier i sæsonen 2016/2017

KKU afholdt i skoleåret 2016/2017:
• 203 boglige fag, humanistiske fag eller naturfag med i 

alt 4.383 deltagere.
• 211 kreative, musiske eller håndværksmæssige fag med 

i alt 2.768 deltagere.
• 50 hold indenfor it og medie med 762 deltagere.
• 43 indenfor samfund, kultur og menneske med i alt 378 

deltagere.
• 147 sports- og friluftslivshold med i alt 2.595 deltagere. 
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Forslagskatalog

Der er identificeret seks forslag til at reducere omkostningerne i KKU, der indebærer et samlet 
potentiale på op til 21,3 mio. kr.

Forslag, ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Forslag
Omkostnings-

base 2020 2021 2022 2023
Fuldt indfaset 

potentiale

Justering af antal lærere i henhold til elevtal i heltidsundervisning 30,1 0,8 - 1,7 0,8 - 1,7 0,8 - 1,7 0,8 - 1,7 0,8 - 1,7

Tilpasning af klassekvotient i heltidsundervisning 30,1 1,0 - 4,4 1,0 - 4,4 1,0 - 4,4 1,0 - 4,4 1,0 - 4,4

Harmonisering af lærernes konfrontationstid i heltidsundervisning 30,1 0,6 - 2,0 0,6 - 2,0 0,6 - 2,0 0,6 - 2,0 0,6 - 2,0

Samlokalisering af lokaler til heltidsundervisning 38,7 – 0,5 - 1,0 0,5 - 1,0 0,5 - 1,0 0,5 - 1,0

Tilpasning af adgang til almenundervisning i forhold til lovkrav 15,5 1,4 - 2,7 1,4 - 2,7 1,4 - 2,7 1,4 - 2,7 1,4 - 2,7

Fokusering af almenundervisning 13,0 0 - 10,0 0 - 10,0 0 - 10,0 0 - 10,0 0 - 10,0

Korrektion for overlap i forslag ~0,5 ~0,5 ~0,5 ~0,5 ~0,5

Samlet potentiale for KKU 3,3 – 20,3 4,1 – 21,3 4,1 – 21,3 4,1 – 21,3 4,1 – 21,3

KKU
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Uddannelsescenter UiU

Kortlægning

UiU
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Overblik

UiU’s kerneydelse og mission er at bringe unge med særlige behov videre i livet – fra ungeliv til 
voksentilværelse.

Om UiU
Uddannelsescenter UiU tilbyder ungdomsuddannelse, klub, botræning
og jobformidling til unge med særlige behov i og udenfor København. 

Uddannelsescenter UiU drives efter lov 564 om STU – særlig tilrettelagt 
ungdomsuddannelse.

Målgruppen er unge mellem 16 og 25 år, som er udviklingshæmmede 
eller har andre særlige behov, herunder unge med:

• Autisme spektrum forstyrrelser

• Tidligt udviklingstrin

• Multiple funktionsnedsættelser

• Moderat udviklingshæmning

• Generelle indlæringsvanskeligheder og sent udviklede.

UiU tilbyder desuden 10. klasse i henhold til folkeskoleloven, der giver 
mulighed for, at unge kan deltage i særligt tilrettelagte forløb.

UiU har de seneste år gennemført en række effektiviseringstiltag og 
budgettilpasninger. I 2019 er det forventede budget 50,9 mio. kr., 
hvilket er udgangspunktet for realisering af forslagene.

Budgettiltag 2016-2019

Det seneste år har UiU gennemført budgettiltag og tilpasninger svarende til 4,1 mio. 
kr.:

• Efter indførelse af den nye bevillingsmodel for STU i Københavns Kommune 
reducerede UiU sine omkostninger svarende til 3,1 mio. kr. til budgettet for 2018.

• UiU har gennemført en tværgående fokusering af vedligeholdelsesarbejde, rengøring 
og administration, hvilket har medført en effektivisering af en tredjedel årsværk 
svarende til 200.000 kr. i 2018.

• Efter harmonisering af serviceniveauet på kategori 4-specialskoler i Københavns 
Kommune, hvor UiU’s 10. klasse hører under, blev der foretaget effektiviseringer 
svarende til 771.853 kr. i 2018.

Tiltagene på de følgende sider fremsættes til realisering i forbindelse med budgettet for 
2020. Omkostningsbasen for analyserne er beregnet på baggrund af det faktiske 
ressourceforbrug i 2017.

UiU

Kilde: Kilde: BUF’s budget- og regnskabstal, UiU’s egne opgørelser samt Deloittes beregninger.

0,00,9

B2017

50,9

0,0

B2019

14,4

55,9

B2016

0,0
50,9

41,5

B2018

4,1

Effektiviseringer

Budgetregulering

Udvikling i UiU’s budget, 2016-2019
Mio. kr.
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Organisation

UiU er én samlet organisation, hvis opgaveportefølje fordeler sig på fire hovedopgaver.

Organisation

UiU er administrativt forankret i Børne- og 
Ungdomsforvaltningen under området Skole 
og Ungdom.

UiU er én samlet organisation med en ledelse, 
der refererer til en bestyrelse med ti 
medlemmer, herunder elevrepræsentanter, 
medarbejderrepræsentanter og medlemmer 
af Borgerrepræsentationen.

Den overordnede ledelse i UiU, som refererer 
til bestyrelsen, består af:

• Forstanderen

• To afdelingsledere fra skoledelen (STU og 
10. klasse)

• En afdelingsleder fra ungdomsklubben

• En administrativ leder.

Udover STU, 10. klasse og ungdomsskolen 
har UiU to medarbejdere beskæftiget i Den
Særlige Jobformidling.

UiU har i alt 99 medarbejdere, hvoraf nogle er
på fuldtid, mens andre er på nedsat tid.

Antal medarbejdere

99

Antal årsværk

85

Medarbejdere per leder

20

UiU

Organisationsdiagram

Bestyrelse

Teknik og 

administration

~7 ÅV

10. Klasse

Spor A

Spor B

Spor D

Spor C

~6 ÅV

Ungdomsklub

Team 1

Team 2

Team 3

~21 ÅV
Den Særlige 

Jobformidling

~2 ÅV

STU

Spor A

Spor B

Spor D

Spor C

~44 ÅV

Ledelse

~5 ÅV
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Beskrivelse
Aktivitetstal 
2016/2017 Ressourceforbrug, 2017 (mio. kr.)

Årsværk per
1/8-2018

STU STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge 
med særlige behov. Uddannelsen er skræddersyet 
til den enkelte unges behov og uddannelsesplan. 
UiU står ligeledes for elevkørsel til de elever, der 
deltager i ungdomsklub udenfor UiU.

Antal elever:
98

44

10. klasse 10. klasse er forløb efter folkeskoleloven, der giver 
mulighed for, at unge kan deltage i særlig 
tilrettelagte forløb enten som 10.-klassesforløb, 
eller når særlige grunde taler for, at det er til den 
unges bedste med et skoleskift til et ungemiljø.

Antal elever:
13

6

Ungdomsklub Ungdomsklubben er tilbud om ungdomsklub i
forlængelse af STU-uddannelsen. Klubtilbuddet er
for en særlig gruppe unge fra STU-delen. Det er 
unge med multiple funktionsnedsættelser og unge 
på et tidligt udviklingstrin.

Antal elever:
44

21

Den særlige
jobformidling

Den særlige jobformidling tilvejebringer tilbud til
unge med generelle indlæringsvanskeligheder om 
skånejob og praktikforløb, der relaterer sig til det 
ordinære arbejdsmarked.

2

Teknik og 
administration

UiU’s administration er ansvarlig for planlægning af 
skolens aktiviteter og skolens økonomistyring. 
Skolens tekniske medarbejdere står for rengøring 
på skolen og vedligehold af faciliteter.

7

Ledelse 5

I alt Antal elever:
111

85

Opgaver

UiU’s opgaver fordeler sig imellem ungdomsuddannelse, 10. klasse, ungdomsklub og særlig 
jobformidling for udsatte unge.

Kilde: UiU’s regnskabsdata samt Deloittes beregninger.

UiU

23,1 9,3 32,4

54,642,7 11,9

Øvrig drift

Løn

3,1

1,2
4,3

10,81,39,5

1,1

2,5

3,4
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Forslagskatalog

Det samlede potentiale for UiU udgør mellem 2,9 og 7,1 mio. kr., hvis alle forslag 
implementeres.

Forslag, ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Forslag
Omkost-

ningsbase
Fuldt indfaset 

potentiale

Tilpasning af personalesammensætning 26,1 0,8 – 2,8

Fokusering af lærernes arbejdstid i skolen 26,1 0 – 1,4

Fokusering af kompetenceudvikling 0,6 0 – 0,5

Harmonisering af antal åbningsdage i klubben 9,5 0,5 – 0,8

Konsolidering af klubtilbud til UiU’s elever 1,0 1,0

Overdragelse af Den Særlige Jobformidling 1,1 1,1

Korrektion for overlap i forslag ~0,5

Samlet potentiale for UiU 2,9 – 7,1

UiU

1

2

3

4

UiU

5

Afsæt og fokus for forslagskatalog
Deloitte har udarbejdet et forslagskatalog med seks forslag, der alle 
direkte relaterer sig til UiU’s opgaveportefølje og drift. Besparelses-
potentialet for ét af forslagene er ikke en del af UiU’s omkostningsbase.

Kortlægningen af UiU tegner samlet set et billede af en enhed, som har 
en relativt homogen opgaveportefølje og medarbejdersammensætning, 
som er samlet på én lokation. UiU’s målgruppe har dog en række 
snitflader til andre tilbud, herunder tilbud indenfor BUF (for eksempel 
klubtilbud) og tilbud i SOF (blandt andet botilbud, dagtilbud og eventuel 
førtidspension efter endt STU).

På baggrund af ovenstående har fokus for den gennemførte analyse, 
herunder det udarbejdede forslagskatalog, særligt fokus på en mere 
effektiv kapacitetsudnyttelse samt organisatorisk placering af dele af 
UiU’s opgaveportefølje.

Implementering og videre perspektiver
De første forslag for UiU har særligt karakter af effektiviseringer i 
enhedens kapacitetsudnyttelse, herunder medarbejdernes tidsforbrug 
og opgaveprioritering. Forslagene bør understøttes af øget transparens i
medarbejdernes tidsanvendelse og udvikling af gode planlægnings-
værktøjer. 

På tværs af forslagene kan det være relevant at koordinere hele STU-
området i Københavns Kommune, herunder den forestående udbygning 
af UiU’s faciliteter.

Der er ligeledes perspektiver i at gentænke STU-området i Københavns 
Kommune i forbindelse med det kommende udbud af STU i 2019, hvor 
der eksempelvis vil være mulighed for at konsolidere dele af området.

Implementering af forslagene skal derfor også ses i sammenhæng med 
forslagene til CSV og UU, som ligeledes kan indgå i en gentænkning af 
området.

6
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Uddannelsescenter UiU

Forslagskatalog

UiU
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Forslag 1. Tilpasning af personalesammensætning i STU og 10. klasse

Ved at justere medarbejdersammensætningen med flere pædagoger i UiU’s STU og 10. klasse 
vil omkostningerne kunne reduceres med op til 2,8 mio. kr.

1

UiU

Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger
1. Der er 28 lærere ansat hos UiU (25,9 årsværk).
2. Årslønnen per pædagog (årsværk) hos UiU er 426.912 kr., 

hvilket var gennemsnittet for pædagogernes løn i 2017 på 
baggrund af overenskomst med LFS.

3. Årslønne per lærer (årsværk) hos UiU er 567.249, hvilket var 
gennemsnittet for lærernes løn i 2017.

4. Lønomkostningerne for UiU reduceres med 140.338 kr. per 
stilling, der omlægges fra lærer til pædagog.

5. Det maksimale potentialeskøn afspejler en 
personalesammensætning med cirka fire pædagoger for hver 
lærer i hele årsværk.

6. Hvis der omlægges seks stillinger fra lærer til pædagog, kan 
omkostningsbasen reduceres med 0,8 mio. kr.

51,8

Ledelse 3,4

2,5

Jobformidling

10,8

10. klasse 4,0

0,3
29,9STU

I alt 2,8

Administration

1,1

Klub

2,5 32,4

4,3

54,6

PotentialeNy omkostningsbase

Tilpasning af personalesammensætning i STU og 10. klasse

Forslagstype Effektivisering

Forslag Det kan overvejes at tilpasse medarbejdersammensætningen og i højere grad anvende pædagoger, 
som er uddannet til at arbejde med målgruppen, fremfor lærere i uddannelsen på UiU.

Motivation Målgruppen for UiU’s undervisning er unge udviklingshæmmede, som ofte har et nedsat kognitivt 
niveau. Pædagoger er uddannet i at arbejde med og sikre progression hos målgruppen, og det kan 
derfor overvejes at lade pædagoger overtage en større del af uddannelsen. I dag anvender UiU 
primært lærere i undervisningen, og der er i alt 28 lærere ansat. 
En medarbejdersammensætning med færre lærere og flere pædagoger er blandt andet praktiseret 
på UUC Maglemosen, der er et sammenligneligt STU uddannelsescenter for unge 
udviklingshæmmede. Her har man 7 lærere og cirka 20 pædagoger, der afholder undervisning 
sammen med social- og sundhedsfagligt personale.
Gevinsten ved at tilpasse medarbejdersammensætningen består i, at pædagoger har en lavere løn 
end læreruddannede og er en mere fleksibel faggruppe i forhold til arbejdstid og -tilrettelæggelse.

Målgruppe Alle elever UiU’s ungdomsuddannelse og 10. klasse.

Potentiale 0,8 – 2,8 mio. kr. afhængigt af den valgte sammensætning af lærere og pædagoger.

Konsekvenser for 
borgerne

Forslaget vil medføre, at eleverne på UiU vil modtage undervisning fra flere forskellige faggrupper. 

Snitflader Forslaget har ikke snitflader til øvrige bydækkende enheder.

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Forslaget har sammenhæng med forslag 2 om at øge lærernes konfrontationstid, det vil sige tid 
sammen med eleverne. En øget konfrontationstid vil mindske behovet for lærere og dermed 
påvirke potentialet ved at anvende pædagoger i stedet for lærere.

Opmærksomheds-
punkter

10. klasse skal gennemføres i henhold til folkeskoleloven, som kræver, at undervisning 
gennemføres af en lærer. I dag er UiU’s elever i 10. klasse fordelt på tværs af klasser på baggrund 
af individuelle behov, hvorfor forslaget kan forudsætte en reorganisering af eleverne.

Realiseres besparelsen via en tilpasning af takstniveauet, vil tilpasningen have konsekvenser på 
tværs af kommunens 10. klasser på børnespecialskoler og andre STU-skoler med kategori 3-elever.

Pædagoger må ikke udfylde undervisningsplaner for eleverne eller udføre uddannelsesvejledning, 
hvorfor der skal frigives tid hos de tilbageværende lærere til denne opgave.

UiU vurderer, at færre lærere kan påvirke undervisningens effekt, da pædagoger ikke har samme 
undervisningsbaggrund og kompetencer indenfor didaktik som læreruddannede. 

Tidshorisont 3 år.
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Forslag 2. Fokusering af lærernes arbejdstid i STU og 10. klasse

Ved at reducere omfanget af mødevirksomhed og arbejde udenfor undervisning vil UiU kunne 
reducere omkostningerne med op til 1,4 mio. kr.

Fokusering af lærernes arbejdstid

Forslagstype Effektivisering

Forslag Det kan overvejes at frigøre tid til undervisning eller elevsamvær gennem mere struktureret 
planlægning og mødeafholdelse samt fokusering af forberedelsestiden.

Motivation I 2017 brugte lærerne i UiU i gennemsnit cirka 600 timer årligt på mødevirksomhed, forberedelse 
og efterbehandling ud af en estimeret disponibel arbejdstid på cirka 1.450 timer. Andelen af tid til 
møder og forberedelse mv. vil naturligt afhænge af målgruppe og undervisningens indhold.  
Erfaringer fra andre gennemførte analyser vedrørende målgruppen af udsatte unge på eksempelvis 
botilbud har vist, at mere strukturerede møder med faste dagsordener og bestemte rammer for 
faglige drøftelser om borgerne kan nedbringe den samlede mødeaktivitet betragteligt. 
Samtidig viser erfaringer fra eksempelvis UU, sprogcentre og andre undervisningsinstitutioner, at 
transparens i og effektiv planlægning af arbejdstid kan frigøre mere tid til de direkte borgerrettede 
opgaver. 

Målgruppe Alle elever i UiU’s ungdomsuddannelse og 10. klasse.

Potentiale 0 – 1,4 mio. kr.

Konsekvenser for 
borgerne

Forslaget vil medføre, at lærerne hos UiU samlet set får mindre tid til undervisningsforberedelse, 
opfølgning, efterbehandling, mødevirksomhed og pauser. Det kan påvirke undervisningen på UiU.

Snitflader Forslaget har ikke snitflader til de øvrige bydækkende enheder.

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Forslaget har en sammenhæng med forslag 1 om at reducere andelen af lærere i 
medarbejderstaben. Færre lærere hos UiU som konsekvens af forslag 1 vil reducere potentialet ved 
at øge lærernes tid sammen med de unge.

Opmærksomheds-
punkter

Undervisere må undervise op til 840 timer årligt, jævnfør lærernes overenskomst. I Københavns 
Kommune er lærernes arbejdstid ved såvel almene lærere og speciallærere gennemsnitligt planlagt 
med 734 undervisningstimer årligt, mens der ikke er fastsat en norm for omfanget af elevsamvær.  

Det fremgår af TRIO, at UiU planlægger med ca. 745 undervisningstimer for alle lærere med 
undtagelse af medarbejdere med særlige forpligtelser eller nedsat tid.

Nogle ansatte hos UiU er ansat på særlige vilkår eller er på nedsat tid, hvorfor særlige 
ansættelsesforhold bør afklares inden implementering af forslaget.

Tidshorisont 2 år.

2

UiU

Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger
1. UiU har 28 lærere (25,9 årsværk), som i gennemsnit underviser 

741 timer årligt per årsværk.

2. UiU leverer i alt 19.212 undervisningstimer årligt.

3. UiU skønner, at lærerstaben i gennemsnit anvender 609 timer 
på mødevirksomhed, forberedelse og efterbehandling.

4. Overkantskønnet svarer til, at tiden på mødevirksomhed, 
forberedelse og efterbehandling reduceres med 99 timer om 
året svarende til cirka 16 procent, som i stedet bruges til 
undervisning. Det vil reducere antallet af lærere fra de 
nuværende 25,9 årsværk til 22,9 årsværk. 

5. Gennemsnitslønnen for en fuldtidslærer i 2017 hos UiU er 
567.249 kr.

6. Én lærer skal modtage tillæg på 134,41 kr. per 
undervisningstime udover 680 undervisningstimer årligt, hvilket 
reducerer det økonomiske potentiale, ved at lærerne underviser 
mere.

7. Reduceres lærerstaben fra 25,9 til 22,9 årsværk vil det 
medføre en reduktion i UiU’s lønomkostninger med 1,4 mio. kr.

53,2

4,1

Administration

32,431,2

Ledelse

54,6

1,2

3,4
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STU

I alt
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Klub
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1,4

1,1
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Forslag 3. Fokusering af kompetenceudvikling på lovbestemte aktiviteter

Ved at fokusere midlerne til kompetenceudvikling kan UiU reducere omkostningsbasen 
med 0,5 mio. kr.

Fokusering af kompetenceudvikling på lovbestemte aktiviteter

Forslagstype Effektivisering

Forslag Det kan overvejes at fokusere UiU’s kompetenceudvikling på de lovbestemte aktiviteter.

Motivation Gældende lovgivning kræver, at alle medarbejdere har gyldigt førstehjælpskursusbevis. Udover de 
lovpligtige udviklingsaktiviteter afholder UiU én årlig pædagogisk dag for alle medarbejdere og fire 
årlige sessioner af 2 timers varighed for faguddannede medarbejdere.

Udover den pædagogiske dag og de fire årlige sessioner modtager hver medarbejder en halv dags 
individuel kompetenceudvikling, herunder førstehjælpskursus og uddannelse i konflikthåndtering, 
til hvilket UiU samlet set har omkostninger på 119.500 kr.

Fokusering af midlerne til kompetenceudvikling kan frigive timer, som medarbejderne bruger på 
kompetenceudvikling, til anden brug, for eksempel undervisning og andet samvær med eleverne.

Målgruppe Alle elever på UiU.

Potentiale 0 – 0,5 mio. kr.

Konsekvenser for 
borgerne

Forslaget kan have en effekt på kompetenceniveauet hos de ansatte og dermed på serviceniveauet.

Snitflader Forslaget har ikke snitflader til de øvrige bydækkende enheder.

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Forslaget har ikke relevant sammenhæng med øvrige forslag.

Opmærksomheds-
punkter

Det er lovpligtigt, at alle medarbejdere har gennemført førstehjælpskursus, og omkostningerne til 
de lovbestemte aktiviteter er ikke medregnet i potentialet. UiU er ikke bekendt med, hvor stor en 
andel af de øvrige driftsmidler der går til uddannelse i førstehjælp. UiU oplyser, at kursus i 
konflikthåndtering er en forudsætning for at kunne udføre arbejdet med målgruppen. Ligeledes 
indikerer historiske data, at mindre kompetenceudvikling kan påvirke antallet af magtanvendelser 
og arbejdsskader.
UiU bemærker, at forslaget vil påvirke medarbejdertrivslen på skolen.

Tidshorisont 1 år.

3

UiU

Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger
1. I 2017 havde UiU direkte driftsomkostninger på 119.5000 kr. 

til kompetenceudvikling af deres medarbejdere: 
ungdomsklubbens ansatte (34.500 kr.) og skolens ansatte 
(85.000 kr.).

2. Udgifter til obligatorisk førstehjælpskursus udgjorde cirka 
30.000 kr.

4. Cirka 780 timer bruges på kompetenceudvikling i skoledelen:
• Lærere: 502 timer
• Andre faguddannede: 155 timer
• Pædagogmedhjælpere: 122 timer.

4. Cirka 200 timer bruges på kompetenceudvikling i klubben:
• Faguddannede: 136 timer
• Pædagogmedhjælpere: 67 timer.

4. UiU kan reducere medarbejderstaben i skoledelen med cirka 
0,54 lærerårsværk, hvis det er muligt at erstatte de timer, der 
bruges på kompetenceudvikling, med undervisningsrelateret 
arbejde.

5. UiU kan reducere medarbejderstaben i klubben med cirka 0,14 
årsværk.

6. Gennemsnitslønnen for fuldtidslærere i 2017 er 567.249 kr. og 
416.656 kr. for pædagogmedhjælpere og faguddannede i 
klubben.

7. Det maksimale potentialeskøn afspejler afvikling af uddannelse 
udover den obligatoriske uddannelse i førstehjælp.
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Forslag 4. Harmonisering af antal åbningsdage i ungdomsklubben

UiU kan harmonisere antallet af åbningsdage i ungdomsklubben med normalområdet, hvor der 
kan være op til 10 lukkedage.

Harmonisering af antal åbningsdage i ungdomsklubben

Forslagstype Servicereduktion

Forslag Det kan overvejes at harmonisere antallet af åbningsdage i ungdomsklubben med almindelige 
klubber, hvor der kan være op til 10 lukkedage om året.

Motivation Ungdomsklubben på UiU har åbent alle dage på nær weekender og helligdage.

I Københavns Kommune kan daginstitutioner/fritidsinstitutioner på normalområdet have op til 10 
lukkedage om året.

Målgruppe Medlemmer af ungdomsklubben på UiU.

Potentiale 0,5 – 0,8 mio. kr.

Konsekvenser for 
borgerne

Flere lukkedage vil begrænse adgangen til klubtilbud for UiU’s elever.

Snitflader Forslaget har ikke snitflader til de øvrige bydækkende enheder, men aflastningsbehovet for de 
unges pårørende eller ansatte i alternative tilbud hænger sammen med ungdomsklubbens 
åbningsdage.

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Forslaget har ikke relevant sammenhæng med øvrige forslag.

Opmærksomheds-
punkter

Ungdomsklubbens medlemmer skal i nogle tilfælde have et alternativt tilbud, hvis klubben ikke er 
åben, da de unge enten opholder sig i botilbud eller passes hjemme. Alternative ordninger vil drive 
omkostninger andre steder i forvaltningen eller andre steder i kommunen.

I Københavns Kommune kan daginstitutioner/fritidsinstitutioner på normalområdet afholde op til 10 
lukkedage om året, mens det er vedtaget på politisk niveau, at specialinstitutioner ikke er omfattet 
af lukkedage. Derfor forudsætter forslaget, at der indgås en ny politisk aftale, der går på tværs af 
specialområdets organisationer.

UiU har på nuværende tidspunkt 12 ud af 110 elever som bor på bosteder – 11 af disse elever går i 
klubben på UiU.

Tidshorisont 1 år.

4

UiU

Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger
1. Driftsomkostningerne antages at være faste omkostninger, der 

ikke påvirkes af antal åbningsdage. Lønomkostningerne på 9,5 
mio. kr. er variable.

2. Ungdomsklubben har åbent 250 dage om året, og skolen er 
åben 200 dage om året.

3. Klubben har åbent 3 timer på skoledage og 8,5 timer på 
skolefridage. I alt har klubben åbent 1.025 timer om året.

4. En åbningsdag i ungdomsklubben på en skolefridag (8,5 timer) 
koster 78.501 kr.

5. Indføres syv årlige lukkedage i ungdomsklubben, reduceres 
omkostningerne samlet med 549.507 kr.

6. Indføres 10 årlige lukkedage i ungdomsklubben, reduceres 
omkostningerne samlet med 785.012 kr.

53,8

32,4

Klub

3,4

Administration

10,0

10. klasse

I alt

4,3

STU

1,1

0,8

Ledelse

Jobformidling

0,8

2,5

10,8

54,6

Ny omkostningsbase Potentiale



45© Deloitte 2018

Forslag 5. Konsolidering af klubtilbud til UiU’s elever

Konsolidering af klubtilbud til unge med særlige behov på UiU fjerner behovet for transport i 
løbet af dagen, hvilket indebærer et økonomisk potentiale på 1,0 mio. kr.

Konsolidering af klubtilbud til UiU’s elever

Forslagstype Opgaveomlægning

Forslag Det kan overvejes at konsolidere Københavns Kommunes klubtilbud til udviklingshæmmede unge 
eller unge med særlige behov på UiU. Det indebærer, at eleverne i klubtilbuddet hos Lavuk og 
Sjælør Ungdomsklub ikke skal transporteres fra undervisningen på UiU til klubtilbuddet hver dag.

Motivation Københavns Kommune afholder en transportudgift på cirka 1 mio. kr. årligt ved at transportere 43 
unge fra undervisning på UiU til klubtilbud i Lavuk eller Sjælør Ungdomsklub hver dag.

Udover udgifter til befordring vil der være en mulig besparelse, der svarer til det overhead, der i 
dag betales til Lavuk og Sjælør Ungdomsklub. Flere elever i UiU’s ungdomsklub kan også medføre 
mulighed for afledte gevinster ved bedre planlægning og bedre udnyttelse af skolens faciliteter.

UiU’s ledelse oplyser, at UiU har kompetencerne og kapaciteten til at afholde ungdomsklub for såvel 
nuværende elever som de elever, der i dag går i ungdomsklub et andet sted.

Målgruppe Unge, der modtager undervisning på UiU og går i klubtilbud i Lavuk og Sjælør Ungdomsklub.

Potentiale 1,0 mio. kr.* 

Konsekvenser for 
borgerne

Det vil påvirke elevernes omgivelser.

Snitflader Forslaget har ikke snitflader til de øvrige bydækkende enheder, men har snitflader til både Lavuk
og Sjælør Ungdomsklub.

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Forslaget har ikke relevant sammenhæng med øvrige forslag.

Opmærksomheds-
punkter

I dag er der 42 elever, der går i ungdomsklub på UiU. Konsolideres klubtilbuddet for UiU’s elever, 
vil dette tal stige til 85 elever. Det er nødvendigt at opnormere bemandingen i ungdomsklubben til 
at kunne varetage det stigende antal elever, der vil være i UiU’s ungdomsklub. Det er også 
nødvendigt at overføre midler fra omkostningerne til Lavuk og Sjælør Ungdomsklub til UiU. 
Forslaget kan medføre utilfredshed hos unge og forældre, der er tilfredse med tilbuddet i Lavuk og 
Sjælør Ungdomsklub. Utilfredsheden kan imødegås ved en gradvis indfasning for nye elever.

Tidshorisont 3-4 år.

5

UiU

Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger
1. Kilometertakst på 19,74 kr. til befordring.
2. Elever, der skal fra UiU til Lavuk for at deltage i ungdomsklub: 

37 elever.
3. Elever, der skal fra UiU til Sjælør Ungdomsklub for at deltage i 

ungdomsklub: 6 elever.
4. Afstand til Lavuk: 5,9 km.
5. Afstand til Sjælør Ungdomsklub: 7,3 km.
6. 200 skoledage årligt, hvor eleverne skal transporteres efter 

endt skolegang.
7. Befordring fra UiU til Lavuk udgør samlet set cirka 1,03 mio. kr.
8. Den reducerede udgift til befordring ligger udenfor UiU’s budget 

og forbrug.

54,6

32,4

Ledelse

Klub

I alt

3,4

2,5

Jobformidling 1,1

Administration

10,8

4,310. klasse

STU

PotentialeNy omkostningsbase

* Den reducerede udgift til befordring ligger udenfor 
UiU’s budget og forbrug.



46© Deloitte 2018

Forslag 6. Overdragelse af ansvaret for Den Særlige Jobformidling

Ved at overdrage jobformidlingen for målgruppen til Borgercenter Handicap vil UiU kunne 
reducere medarbejderstaben med to ansatte.

Overdragelse af Den Særlige Jobformidling til Jobcenter Handicap

Forslagstype Opgaveomlægning

Forslag Det kan overvejes at overdrage Den Særlige Jobformidling til Borgercenter Handicap i Københavns 
Kommune, der har det formelle ansvar for opgaven.

Motivation Socialforvaltningen har det lovmæssige ansvar for jobformidling til borgerne, og således er der tale 
om en ekstraservice og dobbeltopgave, når UiU tilbyder særlig jobformidling til unge mellem 18 og 
15 år, der har afsluttet en STU.

Jobcentre til unge i STU er placeret i UU-centre i flere andre kommuner.

Målgruppe Den Særlige Jobformidling omfatter unge, der har afsluttet eller er ved at afslutte STU, og som har 
potentiale til at arbejde i job med løntilskud på det ordinære arbejdsmarked på skånevilkår.

Potentiale 1,1 mio. kr.

Konsekvenser for 
borgerne

Forslaget begrænser den direkte kontakt mellem de unge og jobkonsulenterne, hvis Den Særlige 
Jobformidling rykkes til et andet sted end UiU. Det kan påvirke vejledernes mulighed for at vurdere 
den enkelte unges evner og dermed finde relevant beskæftigelse til vedkommende.

Snitflader Forslaget har ikke snitflader til de øvrige bydækkende enheder, men vil medføre behov for, at 
Socialforvaltningen løfter opgaven.

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Forslaget har ikke relevant sammenhæng med øvrige forslag.

Opmærksomheds-
punkter

Den Særlige Jobformidling er placeret på UiU på baggrund af en politisk beslutning i Børne- og 
Unge-udvalget. Det er nødvendigt at afdække forslagets afledte konsekvenser for Borgercenter 
Handicap, da overdragelsen af opgaven kan medføre meromkostninger. Borgercenter Handicap er 
placeret under Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Målgruppen har i medfør af gældende lov krav om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der er for nylig indgået en politisk aftale om Den Særlige Jobformidlings placering på UiU, hvorfor 
forslaget forudsætter en ny politiske aftale.

Tidshorisont 1 år.

6

UiU

Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger
1. UiU afholder lønomkostninger til to ansatte (1,8 årsværk) i Den 

Særlige Jobformidling for 1.093.817 kr.

54,6

32,4

4,310. klasse

1,1

STU

I alt

Ledelse

10,8

3,4

Administration 2,5

Jobformidling

Klub

PotentialeNy omkostningsbase
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Forslagskatalog

Der er i alt identificeret seks forslag med et samlet potentiale på 2,9 – 7,1 mio. kr., hvis alle 
forslag implementeres.

Forslag, ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Forslag
Omkostnings-

base 2020 2021 2022 2023
Fuldt indfaset 

potentiale

Tilpasning af personalesammensætning i STU og 10. klasse 26,1 0,4 – 1,4 0,8 – 2,8 0,8 – 2,8 0,8 – 2,8 0,8 – 2,8

Fokusering af lærernes arbejdstid i STU og 10. klasse 26,1 0 – 1,4 0 – 1,4 0 – 1,4 0 – 1,4 0 – 1,4

Fokusering af kompetenceudvikling i henhold til lovkrav 0,6 0 – 0,5 0 – 0,5 0 – 0,5 0 – 0,5 0 – 0,5

Harmonisering af antal åbningsdage i ungdomsklubben 9,5 0,5 - 0,8 0,5 - 0,8 0,5 - 0,8 0,5 - 0,8 0,5 - 0,8

Konsolidering af klubtilbud til UiU’s elever* 1,0 0,3 0,6 1,0 1,0 1,0

Overdragelse af ansvaret for Den Særlige Jobformidling 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Korrektion for overlap i forslag ~0,5 ~0,5 ~0,5 ~0,5 ~0,5

Samlet potentiale for UiU 1,8 – 5,0 2,5 – 6,7 2,9 – 7,1 2,9 – 7,1 2,9 – 7,1

UiU

1

2

3

4

5

6

UiU

* Den reducerede udgift til befordring ligger udenfor UiU’s budget og forbrug.
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Center for Specialundervisning for Voksne

Kortlægning

CSV
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Overblik

Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) er et kommunikationscenter, der udover 
specialundervisning tilbyder STU.

Om Center for Specialundervisning for Voksne
Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) er et 
kommunikationscenter, der tilbyder specialundervisning for voksne, 
synskonsulentfunktion for børn samt afprøvning og rådgivning om 
tekniske hjælpemidler til at underststøtte kommunikation. Herudover 
tilbyder CSV STU for 18-25-årige, som ikke er i stand til at gennemføre 
en ungdomsuddannelse på almindelige vilkår.

Udover at tilbyde kommunikationsydelser til københavnske borgere 
løser CSV udredningsopgaver og specialundervisningsopgaver for 
kommuner i Region Hovedstaden (særligt Tårnby, Dragør og 
Frederiksberg).

CSV har jævnfør figuren nedenfor et samlet budget på cirka 53 mio. kr. 
i 2018. Budgettet for CSV afhænger, udover de budgetreducerende 
tiltag, af aktiviteten på området – dels fordi STU’en er takstfinansieret, 
dels fordi CSV sælger kommunikationsydelser til andre kommuner. Det 
forventede budget for 2019 er udgangspunktet for realiseringen af 
potentialerne fra de effektiviseringsforslag, der præsenteres i 
forslagskataloget.

Budgettiltag 2016-2019

CSV har i perioden fra 2016 til 2019 gennemført budgetreducerende tiltag for 2,6 mio. 
kr. Tiltagene omfattede:

• Generelle effektiviseringer vedrørende ledelse, administration og service i 2016 for 
1,6 mio. kr. 

• Generelle effektiviseringer vedrørende ledelse, administration og service for 1,0 mio. 
kr. i 2018.

Budgetudvikling fra 2016 til 2019
Mio. kr.

CSV

Kilde: CSV’s budget- og regnskabstal og Deloittes beregninger.

50,4

B2016

0,0

B2017

1,5

B2018

0,0
52,1

1,7

52,6
0,0

Forventet 
B2019

52,6

1,0

Budgetreducerende tiltag

Budgettilpasning



50© Deloitte 2018

Organisation

CSV er én organisatorisk enhed med to lokationer i København. 

Organisation
CSV er en bydækkende enhed forankret i Fagligt Center i 
Børne- og Ungdomsforvaltningen.

CSV er organiseret i tre forskellige faglige enheder, en service-
og rengøringsenhed samt en administrativ enhed. De tre 
faglige enheder er herudover organiseret i mindre fagområder.

Den overordnede ledelse i CSV, som refererer til bestyrelsen, 
består af:

• Én centerchef

• Tre afdelingsledere 

• Én servicechef.

CSV har cirka 112 medarbejdere ansat, som tilsammen udgør 
85 årsværk, inklusive ledelsen. 

Medarbejderne i CSV er hovedsageligt ansat som lærere eller 
skolekonsulenter, men omfatter også psykologer, 
hørevejledere og optikere.

Selvom CSV er én organisatorisk enhed, er den placeret på to 
lokationer i Brønshøj og på Amager. STU’en er udelukkende 
placeret i Brønshøj, men flere af de andre fagområder har 
tilstedeværelse på begge lokationer. Dette betyder, at flere af 
lederne og medarbejdere har to arbejdspladser.

CSV’s to lokationer råder tilsammen over knap 6.000 
kvadratmenter, hvormed der i 2017 var cirka 70 kvadratmeter 
per årsværk.

Der er på nuværende tidspunkt planer om at samle CSV på én 
lokation i Valby. Den konkrete plan for samlokaliseringen 
udarbejdes i 2018 med henblik på en flytning i 2023.

CSV

Kilde: Center for Specialundervisning for Voksne og løndata for 2017.

Organisationsdiagram

Antal ansatte

90

Antal årsværk

85

Årsværk per leder

17

Centerchef Bestyrelse

Administration

Afasi/hjerneskade, 

stemme-

vanskeligheder/ 

stammen

Hørevanskeligheder,

syn, teknologi

STU, ADHD, psykiske 

vanskeligheder, 

udviklingshæmning

21 ÅV 21 ÅV 23 ÅV

9 ÅV

Service og rengøring

10 ÅV
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Beskrivelse Aktivitetstal 2017 Ressourceforbrug 2017 (mio. kr.) Årsværk 2017

Specialundervisning
for voksne

Specialundervisning for voksne indenfor 
følgende fagområder:
• Afasi/hjerneskade
• Stemmevanskeligheder
• Hørevanskeligheder
• Synsvanskeligheder
• Børnesynsvanskeligheder
• Udvikling og læring
• Teknologi

Antal registrerede
borgere: 4.028

Antal afholdte 
lektioner: 28.665

Andel af aflysninger/ 
udeblivelser/afbud: 8 
procent.

46

Særligt Tilrettelagt 
Ungdomsuddannelse 
(STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 
(STU) for unge mellem 16 og 25 år, der 
efter undervisningspligtens ophør ikke kan 
gennemføre en ordinær 
ungdomsuddannelse. STU’en på CSV er 
målrettet unge med generelle 
indlæringsvanskeligheder (kategori 1).

Gennemsnitligt antal 
elever: 58

Heraf antal 
udenbyselever: 5. 

16

Service og rengøring
9

Administration
9

Ledelse
5

I alt
85

Opgaver

CSV har to kerneopgaver i form af specialundervisning for voksne og STU.

CSV

6,0 33,827,9

Øvrig drift

Løn

8,97,5 1,4

53,145,7 7,4

2,6

4,0

3,7

Kilde: Center for Specialundervisning for Voksne, regnskab for 2017 og løndata for 2017.
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Forslagskatalog

Der er identificeret ni forslag til at reducere omkostningsniveauet hos CSV med et samlet 
potentiale på op til 13 mio. kr. 

Forslag, ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Forslag
Omkostnings

-base
Fuldt indfaset 

potentiale

Højere konfrontationstid i voksenspecialundervisningen 27,9 2,1 - 3,1

Højere anvendelse af holdundervisning 27,9 0,9 – 3,2

Genberegning af takster 42,0 0,5 – 4,4

Reduktion af udgifter til kompetenceudvikling 0,9 0,1 - 0,5

Konsolidering af rengørings- og servicefunktioner 2,6 0,9

Optimering af lokaleanvendelse 2,1 0,2 - 0,9

Reduktion af antallet af køretøjer 0,4 Ikke opgjort

Konsolidering af IBOS og CSV 53,1 0,9 - 2,2

Konsolidering af kommunikationscentre i regionen 53,1 0,9 - 2,2

Korrektion for overlap i forslag ~1,9 - 4,2

Samlet potentiale for CSV 53,1 4,6 – 13,2

CSV

1

2

3

4

CSV

5

6

7

8

9

Afsæt og grundlag for forslagskatalog
Deloitte har udarbejdet et forslagskatalog med ni direkte forslag 
vedrørende CSV samt to tværgående forslag, der også berører enheden.

Forslagskataloget tager udgangspunkt i den præsenterede kortlægning 
og fem workshops, der er afholdt med CSV’s ledelse. Kortlægningen 
tegner et billede af CSV som en relativt lille, men sammensat, enhed, 
som løser to forskellige kerneopgaver i form af kommunikations-
undervisning og STU, som er spredt på to forskellige lokationer i 
København, og som er præget af en relativt bred målgruppe. 

Det gælder desuden, at CSV’s økonomi i høj grad er en timeøkonomi, 
hvor 86 procent af enhedens samlede udgifter i 2017 består af løn. 
Det betyder, at fokus for analysen og det endelige forslagskatalog i 
høj grad er at identificere forslag, der kan optimere 
arbejdstidstilrettelæggelsen, kapacitetsudnyttelsen og serviceniveau.

Dermed vedrører forslagene i mindre grad serviceadgangen til 
voksenspecialundervisningen, da det ikke har været muligt at 
tilvejebringe et kvantitativt grundlag for serviceadgangen på CSV.

Implementering og videre perspektiver
De forslag for CSV, der vedrører arbejdstidstilrettelæggelse, 
serviceniveau og indtægter for specialundervisningen for voksne, skal 
ses som en samlet helhed i forhold til en implementering.

Herudover vedrører en række af forslagene CSV’s fysiske rammer i 
form af biler og lokaler. Disse forslag bør sammen med forslaget om 
konsolidering rengørings- og servicefunktioner ses i tæt 
sammenhæng med den planlagte samlokalisering af CSV’s to 
lokationer i 2023, hvor der vil være en oplagt anledning til 
implementering.

Forslagskataloget for CSV vedrører specialundervisning for voksne 
samt støttefunktioner, administration og ledelse, hvormed det ikke 
berører STU-delen. Derfor vil det i forbindelse med et genudbud af 
STU-området i 2019 eller 2020 være relevant at betragte det 
samlede STU-område i Københavns Kommune, hvis den nuværende 
organisering af området skal gentænkes. Det har ikke været muligt 
indenfor rammerne af denne analyse at kortlægge eller analysere 
effektiviseringspotentialerne på tværs af de kommunale og private 
aktører på STU-området i kommunen.

Endeligt rækker to af forslagene udover BUF’s og Københavns 
Kommunes område, da de består af konsolideringer med andre 
kommunikationscentre i og udenfor kommunen. Dermed vil en 
implementering af disse forslag afhænge af en række aktører udenfor 
BUF.
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Center for Specialundervisning for Voksne

Forslagskatalog

CSV
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Forslag 1.Højere konfrontationstid i voksenspecialundervisningen

En forøgelse af normtiden i voksenspecialundervisningen med to eller tre lektioner om ugen 
kan reducere lønomkostningerne med mellem 2,1-3,1 mio. kr.

Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger

1. Et gennemsnitligt effektivt årsværk i CSV udgør 1.376 timer.

2. Normtiden for alle fagområder hæves med to-tre timer om 
ugen svarende til:

Afasi/hjerneskade: Fra 23 til 25-26 lektioner

Stemmevanskeligheder: Fra 25 til 27-28 lektioner

Hørevanskeligheder: Fra 22 til 24-25 lektioner

Synsvanskeligheder: Fra 17 til 19-20 lektioner

Børnesynsvanskeligheder: Ingen normtid

Udvikling og læring: Fra 25 til 27-28 lektioner

Teknologi: Fra 17 til 19-20 lektioner.

3. Lønomkostningerne per fagområde er opgjort på baggrund af 
lønnen til de konkrete medarbejdere per fagområde.

Højere normer for konfrontationstid i voksenspecialundervisningen

Forslagstype Effektivisering

Forslag Det kan overvejes at hæve undervisningsnormerne for undervisere i voksenspecialundervisningen 
med to eller tre lektioner om ugen på tværs af alle fagområder.

Motivation Der eksisterer ikke et politisk eller en på anden måde fastsat norm for konfrontationstid på 
voksenspecialområdet. En rundspørge hos tilsvarende kommunikationstilbud i andre kommuner har 
også tilkendegivet, at det er op til de enkelte tilbud at fastsætte konfrontationstiden.  

CSV har fastsat normer for konfrontationstiden for de forskellige fagområder i 
voksenspecialundervisningen, der spænder mellem 17 og 25 lektioner per uge for en fuldtidsansat, 
hvilket svarer til mellem 34 og 51 procent af en arbejdsuge på 37 timer. Normerne er fastsat med 
hensyntagen til transporttid, administrativt arbejde, forberedelse og efterbehandling.

Målgruppe Alle borgere i voksenspecialundervisningen hos CSV.

Potentiale En højere konfrontationstid i voksenspecialundervisningen vil medføre lavere lønomkostninger 
svarende til:
2,1 - 3,1 mio. kr.

Konsekvenser for 
borgerne

Forslaget vil medføre flere undervisningstimer per underviser og indebærer dermed mindre tid til 
administrativt arbejde, forberedelse, efterbehandling og kurser.

Snitflader Forslaget har ikke umiddelbare konsekvenser for de andre bydækkende enheder eller resten af 
Københavns Kommune.

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Forslaget har ikke en relevant sammenhæng med øvrige forslag.

Opmærksomheds-
punkter

Der kan være udfordringer med at realisere potentialet for nogle af de enkelte fagområder, da 
antallet af årsværk og medarbejdere er relativt lave.

Tidshorisont 1 år.

1

CSV

50,0

33,8

Ledelse 3,7

Administration

I alt 3,1 53,1

Service og 
rengøring

2,6

STU

4,0

8,9

30,7 3,1
Specialundervisning

for Voksne

PotentialeNy omkostningsbase
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Forslag 2. Højere anvendelse af holdundervisning

En højere anvendelse af holdundervisning på udvalgte fagområder kan reducere 
lønomkostningerne med op til 3,2 mio. kr.

Højere anvendelse af holdundervisning

Forslagstype Effektivisering

Forslag Det kan overvejes at øge anvendelsen af holdundervisning på udvalgte fagområder, så den 
samlede andel af holdundervisning øges fra 23 procent af lektionerne til mellem 25 og 30 procent.

Motivation CSV anvender allerede holdundervisning på en række fagområder, men vurderer, at ikke alle 
fagområder og undervisningssituationer er egnede til holdundervisning. 
Gældende lovgivning for specialundervisning for voksne tillader både ene- og holdundervisning, og 
CSV arbejder allerede med mulighederne for at anvende holdundervisning. I 2017 er 77 procent af 
alle timer, som borgerne har modtaget, eneundervisning, mens de resterende 23 procent er 
holdundervisning.
Gevinsterne ved i højere grad at anvende holdundervisning fremfor eneundervisning består i:
• En reduktion af lønomkostninger, da flere borgere kan undervises på en gang
• At borgerne på nogle fagområder har mere gavn af holdundervisning end af eneundervisning.

Målgruppe Alle borgere i voksenspecialundervisningen hos CSV.

Potentiale 0,9 – 3,2 mio. kr.

Konsekvenser for 
borgerne

Forslaget vil betyde, at flere af borgerne i voksenspecialundervisningen skal gå på hold fremfor at 
modtage eneundervisning på CSV.

Snitflader Forslaget har ikke umiddelbare konsekvenser for de andre bydækkende enheder eller resten af 
Københavns Kommune.

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Forslaget har ikke en relevant sammenhæng med øvrige forslag.

Opmærksomheds-
punkter

Generelt er underviserne på CSV positivt stemte overfor holdundervisning, hvor det kan give 
mening, hvilket blandt andet omfatter afasi/hjerneskade og udvikling og læring. Til gengæld er der 
en række fagområder, såsom talevanskeligheder, der ikke er egnede til holdundervisning.

Tidshorisont 1 år.

2

CSV

Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger

1. CSV havde 4.028 borgere i 2017. Disse borgere modtager 
tilsammen 28.665 lektioner, hvoraf 23 procent blev leveret som 
holdundervisning, og 77 procent blev leveret som 
eneundervisning.

2. Udgifterne per eneundervisningslektion og per 
holdundervisningslektion udregnes på baggrund af antal 
leverede lektioner og den gennemsnitlige holdstørrelse på 5 
borgere.

3. Minimumpotentialet beregnes som potentialet ved at øge 
andelen af holdundervisningslektioner til 25 procent.

4. Maksimumpotentialet beregnes som potentialet ved at øge 
andelen af holdundervisningslektioner til 30 procent.
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Forslag 3. Genberegning af takster

Genberegning af CSV’s takster kan øge de samlede indtægter fra udenbysborgere med mellem 
0,5 og 4,4 mio. kr.

Genberegning af takster

Forslagstype Effektivisering

Forslag Genberegning af CSV’s takster for specialundervisning for voksne.

Motivation Forslaget om genberegning af CSV’s takster for specialundervisning for voksne har til formål at 
sikre omkostningsdækning for de udenbysborgere, der benytter CSV. CSV’s takster for 
specialundervisning for voksne har ikke været pris-/lønreguleret eller genberegnet siden 2011. CSV 
anvender de samme takster for henholdsvis ene- og holdundervisning på tværs af de forskellige 
fagområder og opkræver kun betaling for konfrontationstiden. Til sammenligning beregner de to 
andre kommunikationscentre i regionen priser på bagrund af både konfrontationstid og 
forberedelse. Sammenligningen viser samlet set, at taksten per time hos CSV er lavere end taksten 
for kommunikationscentrene i Hillerød og Hellerup, når der korrigeres for, om der opkræves 
betaling for forberedelsestid.

Målgruppe Alle kommuner, der køber ydelser til borgere i voksenspecialundervisningen hos CSV.

Potentiale 0,5 – 4,4 mio. kr.

Konsekvenser for 
borgerne

Forslaget kan betyde, at nogle af de kommuner, der i dag anvender CSV, vælger at benytte et af 
de to andre kommunikationscentre i Region Hovedstaden.

Snitflader Forslaget har ikke umiddelbare konsekvenser for de andre bydækkende enheder eller resten af 
Københavns Kommune.

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Potentialet ved dette forslag afhænger af, om de tre forslag, der vedrører tilrettelæggelsen af 
specialundervisningen for voksne, gennemføres, da det vil påvirke omkostningsbasen, der skal 
dækkes af indtægter fra udenbysborgere.

Opmærksomheds-
punkter

Øgede takster kan have betydning for efterspørgslen fra udenbysborgere. 

Tidshorisont 1 år.

3

CSV

Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger

1. CSV’s indtægter for voksenspecialundervisning udgør 4,0 mio. 
kr. i 2017.

2. Taksterne for specialundervisning hos CSV er:

• Eneundervisning: 775 kr. per lektion

• Holdundervisning: 520 kr.

• Tillæg for hjemmebesøg: 775 kr. per gang.

3. Minimumpotentialet beregnes som en pris-/lønregulering af de 
nuværende takster svarende til en stigning på 12 procent fra 
2011 til 2018.

4. Maksimumpotentialet beregnes som en fuld 
omkostningsdækning af specialundervisningen til voksne for 
udenbysborgere, der benytter CSV. I beregningerne indgår 
følgende forudsætninger:

• 28.665 lektioner per år

• Bruttoomkostninger på 46,5 mio. kr., eksklusive befordring.
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Forslag 4. Reduktion af udgifter til kompetenceudvikling

En reduktion af CSV’s udgifter til kompetenceudvikling på 10-50 procent udgør et potentiale på 
op til 0,5 mio. kr.

Reduktion af udgifter til kompetenceudvikling

Forslagstype Effektivisering

Forslag Det kan overvejes at reducere budgettet til kompetenceudvikling i CSV med mellem 0 og 50 
procent.

Motivation CSV anvendte i 2017 0,9 mio. kr. på kompetenceudvikling i form af kurser, efteruddannelse og 
konferencer, hvilket svarer til 11.200 kr. per årsværk. Det bemærkes, at budgettet til 
kompetenceudvikling i 2018 udgør 0,6 mio. kr. svarende til 7.100 kr. per årsværk. Til 
sammenligning udgjorde de direkte udgifter til kompetenceudvikling i gennemsnit 6.000 kr. per 
årsværk i de fem bydækkende enheder i 2017. CSV har altså relativt høje udgifter til 
kompetenceudvikling.

Målgruppe Alle borgere i voksenspecialundervisningen og elever på STU’en hos CSV.

Potentiale 0,1 - 0,5 mio. kr.

Konsekvenser for 
borgerne

Forslaget vil udover at frigive driftsmidler også frigive medarbejdertid, der kan anvendes på direkte 
borgerrettede aktiviteter.

Snitflader Forslaget har ikke umiddelbare konsekvenser for de andre bydækkende enheder eller resten af 
Københavns Kommune.

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Forslaget har ikke konsekvenser for de øvrige forslag, men skal ses i sammenhæng med forslaget, 
der vedrører konfrontationstiden i voksenspecialundervisningen.

Opmærksomheds-
punkter

Der er ingen særlige opmærksomhedspunker.

Tidshorisont 1 år.

4

CSV

Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger

1. Udgifter til kompetenceudvikling udgør 949.000 kr. i 2017.

2. Minimumpotentialet beregnes som 10 procent af udgifterne i 
2017.

3. Maksimumpotentialet beregnes som 50 procent af udgifterne i 
2017.
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Forslag 5. Konsolidering af rengørings- og servicefunktioner

I forbindelse med en fremtidig samlokalisering af CSV kan der realiseres et potentiale på cirka 
0,9 mio. kr. ved at konsolidere de nuværende rengørings- og servicefunktioner.

Konsolidering af rengørings- og servicefunktioner

Forslagstype Effektivisering

Forslag I forbindelse med den planlagte samlokalisering i 2023 kan det overvejes at reducere antallet af 
årsværk til service og rengøring med 3 årsværk.

Motivation Der er planer om at samle CSV på én lokation i Valby med forventet flytning i 2023. I forbindelse 
med samlokaliseringen kan CSV konsolidere de nuværende dobbeltfunktioner for rengøring og 
service. Forslaget vil reducere CSV’s lønomkostninger og antal årsværk, men vil ikke have nogle 
konsekvenser for kerneydelsen. Ledelsen på CSV vurderer, at der i forbindelse med en 
samlokalisering kan reduceres med 3 årsværk i rengørings- og servicefunktioner.

Målgruppe Ikke relevant.

Potentiale 0,9 mio. kr.

Konsekvenser for 
borgerne

Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne på CSV.

Snitflader Forslaget har ikke umiddelbare konsekvenser for de andre bydækkende enheder eller resten af 
Københavns Kommune.

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Forslaget har ikke en relevant sammenhæng med øvrige forslag.

Opmærksomheds-
punkter

Forslaget afhænger af, at der udarbejdes og aftales en konkret plan for samlokaliseringen af CSV 
med henblik på en flytning i 2023.

Tidshorisont 1 år.

5

CSV

Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger
1. Antallet af årsværk, der kan elimineres i forbindelse med en 

samlokalisering, er estimeret til 3 årsværk af CSV.
2. De gennemsnitlige lønomkostningerne per årsværk er opgjort 

på baggrund af de samlede omkostninger til service og 
rengøring i 2017.
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Forslag 6. Optimering af lokaleanvendelse

En optimering af lokaleanvendelsen hos CSV kan frigive kvadratmeter til andre funktioner i 
Københavns Kommune og reducere CSV’s driftsomkostninger med op til 0,9 mio. kr.

Optimering af lokaleanvendelse

Forslagstype Effektivisering

Forslag Det kan overvejes at reducere antallet af kvadratmeter per årsværk fra 70 til 40 kvadratmeter. 
Forslaget består af to delforslag:
1) En reduktion af antallet af kvadratmeter på de nuværende to lokationer ved at afgive 

overskydende kvadratmeter til eksempelvis Koncernservice
2) En reduktion af antallet af kvadratmeter per medarbejder efter samlokaliseringen i 2023.

Motivation En sammenligning af CSV med relevante og sammenlignelige institutioner i Deloittes 
overheaddatabase viser, at CSV har et relativt højt antal kvadratmeter per årsværk. Dette skyldes 
blandt andet, at CSV både har kontorer og undervisningslokaler (til trods for at 77 procent af alle 
lektioner er eneundervisning), at nogle medarbejdere har en arbejdsplads på begge lokationer, at 
CSV har en del udekørende medarbejdere, der også har et kontor, og at CSV er begrænset af de 
nuværende ruminddelinger. Forslaget indebærer, at flere medarbejdere skal dele kontor, at 
dobbeltarbejdspladser afskaffes, og at der anvendes flere fleksible 
arbejdspladser/undervisningslokaler.

Målgruppe Alle borgere i voksenspecialundervisningen og elever på STU’en hos CSV.

Potentiale 0,2 – 0,9 mio. kr.

Konsekvenser for 
borgerne

Forslaget kan medføre færre kvadratmeter per borger på CSV.

Snitflader Forslaget har ikke umiddelbare konsekvenser for de andre bydækkende enheder. Forslaget kan 
have konsekvenser for andre funktioner i Københavns Kommune, som kan udnytte de 
kvadratmeter, der frigives.

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Forslaget har ikke en relevant sammenhæng med øvrige forslag.

Opmærksomheds-
punkter

Planen er, at CSV skal samlokaliseres i Valby i 2023. CSV er på deres nuværende lokationer relativt 
begrænsede af de fysiske rammer. Det vil kræve en analyse af lokalefordelingen at estimere det 
eksakte potentiale.

Tidshorisont 1-4 år.

6

CSV

Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger

1. CSV’s direkte udgifter til husleje, eksklusive forbrug og 
vedligehold, udgør 2,1 mio. kr.

2. CSV’s samlede lokationer udgør 5.992 kvadratmeter, hvilket 
svarer til 70 kvadratmeter per årsværk.

3. Minimumpotentialet er beregnet som en reduktion til 63 
kvadratmeter per årsværk, hvilket svarer til en reduktion af 
antallet af kvadratmeter på 10 procent.

4. Maksimumpotentialet er beregnet på baggrund af Deloittes 
overheaddatabase, hvor det gennemsnitlige antal kvadratmeter 
for sammenlignelige institutioner udgør 40 kvadratmeter per 
årsværk.
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Forslag 7. Reduktion af antallet af køretøjer

Kommunens samlede omkostninger til CSV’s køretøjer kan reduceres.

Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Forudsætninger

1. CSV’s køretøjer har tilsammen kørt 27.022 kilometer i 2017 
fordelt på:

• Fire personbiler: 10.438 kilometer

• En Varevogn: 9.341 kilometer

• To minibusser: 3.707 kilometer.

2. CSV’s direkte driftsudgifter til bilparken udgør i 2017 0,4 mio. 
kr., eksklusive afskrivninger og elektricitet til elbiler.

3. Potentialet ved forslaget kan opgøres på baggrund af de årlige 
kapitalomkostninger for kommunen per bil.

Reduktion af antallet af køretøjer

Forslagstype Effektivisering

Forslag Det kan overvejes at reducere antallet af CSV’s køretøjer. Forslaget kan realiseres gennem mindre 
transportforbrug, ved at gå over til kørselsgodtgørelse for kørsel i egne biler eller ved at leje/lease 
køretøjer til eksempelvis ekskursioner og lejrskoler.

Motivation Tidligere analyser af kommunale bilparker har vist, at det ud fra et totaløkonomisk perspektiv 
generelt ikke er effektivt med egne biler på specialinstitutioner. 
CSV har syv køretøjer, hvoraf fire hovedsageligt anvendes til hjemmebesøg samt 
personaletransport mellem CSV’s to lokationer. Herudover har CSV en varevogn til varetransport og 
to minibusser, der anvendes til ekskursioner, lejrskoler og til indkøb af større materialer til 
undervisningen. CSV har fået en del af bilparken af Københavns Kommune uden afregning, hvorfor 
driftsudgifterne til bilparken hos CSV ikke afspejler kommunens reelle omkostninger til bilparken.

Målgruppe Alle borgere i voksenspecialundervisningen og elever på STU’en hos CSV.

Potentiale Potentialet er ikke beregnet, da det vil kræve en analyse på tværs af BUF og TMF.

Konsekvenser for 
borgerne

Forslaget kan have konsekvenser for eleverne på STU’en, hvis reduktionen omfatter minibussen, da 
det kan påvirke mulighederne for ekskursioner.

Snitflader Forslaget har ikke umiddelbare konsekvenser for de andre bydækkende enheder eller resten af 
Københavns Kommune.

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Forslaget har ikke konsekvenser for de øvrige forslag, men skal ses i sammenhæng med forslaget, 
der vedrører konfrontationstiden i voksenspecialundervisningen, da færre biler kan påvirke 
undervisernes transporttid.

Opmærksomheds-
punkter

Dele af potentialet ved en reduktion af antallet af køretøjer hos CSV kan ikke realiseres i CSV’s 
økonomi, da CSV har fået en del af bilparken af kommunen uden afregning. Dermed vil en 
beregning og realisering af potentialet for Københavns Kommune også afhænge af TMF og dermed 
kræve en videre analyse.

Tidshorisont 1 år.
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Forslag 8. Konsolidering af IBOS og CSV

En konsolidering af synsindsatsen på tværs af SOF og BUF kan reducere kommunens 
omkostninger til ledelse og administration med op til 2,2 mio. kr. årligt.

Konsolidering af IBOS og CSV

Forslagstype Opgaveomlægning

Forslag Det kan overvejes at sammenlægge Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS) og CSV. 

Motivation IBOS er et nationalt kompetence- og rehabiliteringscenter for mennesker med nedsat syn, der 
drives af Socialforvaltningen (SOF) i Københavns Kommune. Dermed eksisterer der to 
kommunikationstilbud på synsområdet i Københavns Kommune. Målgruppen deles mellem CSV og 
IBOS således, at CSV løser opgaven for de 0-17-årige og de +65-årige københavnske borgere, 
mens IBOS løser opgaven for de 18-64-årige københavnske borgere. Dermed er der overlap 
mellem en af CSV’s og IBOS’ målgrupper.
Konsekvenserne af en sammenlægning består af:
• Lavere lønomkostninger til ledelse på tværs af de to enheder
• Lavere lønomkostninger til administration og service på tværs af de to enheder
• Lavere lønomkostninger som følge af bedre kapacitetsudnyttelse på synsområdet.

Målgruppe Alle borgere med synsvanskeligheder, der modtager kommunikationsundervisning hos CSV og 
IBOS.

Potentiale 0,9 – 2,2 mio. kr.

Konsekvenser for 
borgerne

Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne på CSV.

Snitflader IBOS er placeret i SOF, hvormed forslaget vil have organisatoriske og økonomiske konsekvenser, 
der rækker udover Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Potentialet afhænger af, om forslaget om en konsolidering af kommunikationscentre i Region 
Hovedstaden gennemføres.

Opmærksomheds-
punkter

Forslaget om en konsolidering af synsindsatsen i Københavns Kommune og en eventuel 
sammenlægning af CSV og IBOS har senest været til drøftelse i forvaltningerne i 2015. SOF og BUF 
nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle belyse den fremtidige organisering af synsindsatsen, som 
resulterede i et øget samarbejde mellem de to institutioner.
Dansk Blindesamfund kan modsætte sig en sammenlægning af IBOS og CSV, da IBOS udover de 
kommunale opgaver også løfter nationale opgaver.

Tidshorisont 2 år.

8

CSV

Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger

1. Potentialeberegningen forudsætter, at der hos enten CSV eller 
IBOS kan reduceres, hvad der svarer til: 

• En centerchef

• En afdelingsleder

• Et administrativt årsværk.

2. Potentialeberegningen omfatter dermed ikke eventuelle effekter 
af samlokalisering og andre synergieffekter samt effekterne for 
service- og rengøringsfunktioner.
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Forslag 9. Konsolidering af kommunikationscentre i regionen

En konsolidering af kommunikationscentrene i regionen kan reducere de samlede omkostninger 
til ledelse og administration på tværs af de tre centre og medføre stordriftsfordele.

Konsolidering af kommunikationscentre i regionen

Forslagstype Opgaveomlægning

Forslag Det kan overvejes at konsolidere de tre kommunikationscentre i Region Hovedstaden til to centre.

Motivation Der er tre kommunikationscentre i Region Hovedstaden, og der kan ifølge CSV være 
stordriftsfordele ved at konsolidere de nuværende tre til to kommunikationscentre, der kan dække 
hele regionen. Kommunikationscentrene i regionen er på nuværende tidspunkt placeret i 
henholdsvis København, Hellerup og Hillerød.
Konsekvenserne af en sammenlægning består af:
• Lavere lønomkostninger til ledelse på tværs af de nuværende kommunikationscentre
• Lavere lønomkostninger til administration og service på tværs af de nuværende 

kommunikationscentre
• Bedre kapacitetsudnyttelse som følge af øget volumen.

Målgruppe Alle borgere, der serviceres af kommunikationscentre i Region Hovedstaden.

Potentiale 0,9 – 2,2 mio. kr.

Konsekvenser for 
borgerne

Nogle af borgerne, der serviceres af kommunikationscentre i Region Hovedstaden, vil få længere 
transporttid i forbindelse med kommunikationsundervisning, hvis et af de tre centre lukkes.

Snitflader Forslaget har ikke umiddelbare konsekvenser for de andre bydækkende enheder eller resten af 
Københavns Kommune.

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Potentialet ved forslaget afhænger af, om forslaget om en konsolidering af IBOS og CSV 
gennemføres.

Opmærksomheds-
punkter

Forslaget om en konsolidering af kommunikationscentrene i Region Hovedstaden fra tre til to centre 
har senest været behandlet af KKR i 2015/2016. Forslaget kan ikke gennemføres af Københavns 
Kommune på egen hånd. En beslutning om forslaget vil skulle forhandles, i forbindelse med at der 
forhandles en ny social rammeaftale mellem kommunerne i hovedstadsregionen og Region 
Hovedstaden i 2019. 

Tidshorisont 3-4 år.

9

CSV

Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger

1. Potentialeberegningen forudsætter, at der ved sammenlægning 
af to kommunikationscentre kan reduceres, hvad der svarer til: 

• En centerchef

• En afdelingsleder

• Et administrativt årsværk.

2. Potentialeberegningen omfatter dermed ikke eventelle effekter 
af samlokalisering, stofdriftsfordele og andre synergieffekter 
samt effekterne for service- og rengøringsfunktioner.
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Forslagskatalog

Der er identificeret ni forslag til at reducere omkostningsniveauet hos CSV med et samlet 
potentiale op til 13 mio. kr.

Forslag, ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Forslag
Omkostnings-

base 2020 2021 2022 2023
Fuldt indfaset 

potentiale

Højere konfrontationstid i voksenspecialundervisningen 27,9 2,1 - 3,1 2,1 - 3,1 2,1 - 3,1 2,1 - 3,1 2,1 - 3,1

Højere anvendelse af holdundervisning 27,9 0,9 – 3,2 0,9 – 3,2 0,9 – 3,2 0,9 – 3,2 0,9 – 3,2

Genberegning af takster 42,0 0,5 – 4,4 0,5 – 4,4 0,5 – 4,4 0,5 – 4,4

Reduktion af udgifter til kompetenceudvikling 0,9 0,1 - 0,5 0,1 - 0,5 0,1 - 0,5 0,1 - 0,5 0,1 - 0,5

Konsolidering af rengørings- og servicefunktioner 2,6 0,9 0,9

Optimering af lokaleanvendelse 2,1 0,1 - 0,2 0,1 - 0,2 0,1 - 0,2 0,2 - 0,9 0,2 - 0,9

Reduktion af antallet af køretøjer 0,4 Ikke opgjort

Konsolidering af IBOS og CSV 53,1 0,9 - 2,2 0,9 - 2,2 0,9 - 2,2 0,9 - 2,2

Konsolidering af kommunikationscentre i regionen 53,1 0,9 - 2,2 0,9 - 2,2 0,9 - 2,2

Korrektion for overlap i forslag ~1,0 ~1,9 - 3,2 ~1,9 - 3,2 ~1,9 - 4,2

Samlet potentiale for CSV 53,1 3,2 – 7,0 3,6 – 12,1 3,6 – 12,1 4,6 – 13,2 4,6 – 13,2

CSV
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Ungdommens Uddannelsesvejledning

Kortlægning

UU
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Overblik

UU har en mission om, at alle københavnske unge efter gennemfører en ungdomsuddannelse.

Om UU
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er en serviceinstitution under 
Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. I henhold til 
vejledningsloven og en række bekendtgørelser, der er udstedt i medfør 
af vejledningsloven, vejleder UU unge mellem 13 og 25 år om 
uddannelse.

UU København dækker alle Københavns Kommunes folkeskoler, 
privatskoler, 10. klasse-centre, dagbehandlingstilbud og specialskoler. 
UU’s vejledere er desuden til stede på UU’s egne fire bydelsdækkende 
vejledningskontorer.

UU vejleder også unge, der er i gang med individuelt tilrettelagte 
ungdomsuddannelser: EGU og STU. UU samarbejder med 
ungdomsuddannelser, uddannelsesforberedende tilbud, udbydere af 
specialtilbud, Socialforvaltningen og jobcentret i Københavns Kommune, 
hvor der også sidder medarbejdere fra UU og mange andre private og 
offentlige aktører.

UU har i de seneste år gennemført en række effektiviseringstiltag og 
budgettilpasninger. I 2019 er det forventede budget cirka 88 mio. kr., 
hvilket er udgangspunktet for beregningerne i forslagskataloget.

Budgettiltag 2016-2019

UU har i 2018 gennemført budgetreducerende tiltag for 2,5 mio. kr. Tiltagene 
omfattede:

• Ophør af medfinansiering af uddannelsesmessen i Bellacenteret, hvorfor budgettet 
blev reduceret med 0,6 mio. kr.

• Lukning af webportalen Genvej.nu grundet et overlap med den statslige portal 
Uddannelsesguiden, hvormed budgettet blev reduceret med 100.000 kr.

• Reduktion i enkeltfag i 9.-10. klasse (AVU-kurser) svarende til en budgetreduktion 
på 1,8 mio. kr. på grundet mindre behov. 

Udover ovenstående budgettiltag oplyser UU, at de har gennemført en 
omkostningsreduktion svarende til 1,1 mio. kr., som endnu ikke er effektueret i deres 
budgetramme.

Udvikling i UU’s budget fra 2016 til 2019
Mio. kr.

UU

Kilde: BUF’s budget- og regnskabstal samt Deloittes beregninger.

87,7

4,7

94,9

89,9

0,0 0,0
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B2017 B2019B2016

0,0

87,7

5,0

B2018

Effektiviseringer

Budgettilpasning
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Organisation

UU er én samlet organisatorisk enhed med en central ledelse, et sekretariat og tre 
vejledningsområder.

Organisation

UU er én samlet organisatorisk enhed med en central 
ledelse, et sekretariat og tre vejledningsområder:

• Grundskolen og 10. klasse (7.-10. klasse)

• Ungeområdet (unge mellem 15 og 24 år, der har 
afsluttet 9. klasse)

• EGU og STU (unge, der er i gang med individuelt 
tilrettelagte ungdomsuddannelser)

Den overordnede ledelse i UU består af:

• Centerlederen

• Én administrationschef

• To områdeledere for grundskolen og 10. klasse

• En områdeleder for ungeområdet

• En områdeleder for EGU og STU.

UU har cirka 130 medarbejdere fordelt på deres seks 
forskellige afdelinger. Cirka 100 af de 130 
medarbejdere er UU-vejledere.

Af de årsværk, der fremgår i organisations-
diagrammet, har UU en række ansatte, der 
finansieres udenfor UU’s budget. I alt er der frikøbt 
medarbejdere for 4,2 mio. kr. svarende til 10 
årsværk. Disse fordeler sig særligt på ungeområdet, 
hvor der er frikøbt cirka 7 årsværk.

Organisationsdiagram

Antal medarbejdere

132

Antal årsværk

119

Medarbejdere per leder

~22

Centerleder

Sekretariat

Unge EGU og STUGrundskole

Grundskole Vest

Grundskole Øst

10. klasse

~47 ÅV ~36 ÅV ~23 ÅV

~13 ÅV

UU
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Beskrivelse
Aktivitetstal 
2016/2017 Ressourceforbrug 2017 (mio. kr.) Årsværk*

Grundskole Grundskoleområdet omfatter alle unge, som går i skole i 
København, inklusive 10. klasse. Alle unge får vejledning 
i grundskolen af deres UU-vejleder. Vejledningen foregår 
både kollektivt og individuelt. UU står desuden for 
samarbejde og koordinering med skolerne og deltager i 
en række eksterne samarbejder omkring de unge.

~9.000 unge i 
målgruppen.

45

Unge Ungeområdet omfatter vejledning til de unge, der ikke er 
i gang med eller ikke har ikke afsluttet en
ungdomsuddannelse.

Vejledningen er for unge mellem 18 og 24 år.

~28.000 unge i 
målgruppen. 

35

STU STU-området omfatter vejledning til de unge, der 
potentielt skal i gang med eller er i gang med en særligt 
tilrettelagt uddannelse. Den unge får også en personlig 
STU-vejleder, som bidrager til udarbejdelse af en 
personlig uddannelsesplan, og vejlederen følger løbende 
den unge.

~700 unge i 
målgruppen.

9

EGU EGU-området omfatter vejledning til unge, der er i gang 
med eller overvejer en erhvervsgrunduddannelse.

EGU-området flyttes ud af UU’s opgaveportefølje i 2019, 
hvorfor der ikke er udarbejdet driftsrelaterede forslag for 
området.

13

Sekretariat 11

Ledelse 6

I alt … 119

Opgaver

UU’s vejledningsopgave omfatter fire kerneområder: grundskole, unge, STU og EGU.

Kilde: UU’s regnskabsdata samt Deloittes beregninger. * 9,8 af de 119 årsværk er frikøbte: grundskole (1,8), STU (0,5), EGU (0,1), unge (7,3) og sekretariat (0,1).

UU

63,0 22,9 85,9

4,7

23,6 26,73,1

20,317,7 2,6
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Forslagskatalog 1/2

Det samlede potentiale for UU udgør mellem 11,8 og 21,6 mio. kr., hvis alle forslag 
gennemføres.

UU

Afsæt og fokus for forslagskatalog
Deloitte har udarbejdet et forslagskatalog med i alt otte forslag, der 
samlet set har et besparelsespotentiale på mellem 11,8 og 21,6 mio. kr. 

Forslagskataloget tager afsæt i UU’s aktuelle situation, herunder 
Deloittes indtryk af styringsmæssige udfordringer. Analysen tager 
desuden afsæt i indikationer på, at UU’s omkostningsniveau per borger i 
målgruppen alt andet lige er relativt højt sammenlignet med tilsvarende 
store kommuner (Odense, Aalborg og Aarhus). Forskellen kan skyldes 
såvel et højere serviceniveau som mindre effektiv styring og 
tilrettelæggelse af arbejdsopgaver og kapacitetsudnyttelse. 

Det har i forbindelse med den gennemførte analyse ikke været muligt at 
opnå dækkende kvantitativ indsigt i arbejdsbelastningen og 
arbejdstilrettelæggelsen hos UU, hvorfor fokus for analysen – og 
dermed det endelige forslagskatalog – er etablering af bedre 
styringsgrundlag og mere struktureret arbejdstilrettelæggelse.

Det valgte fokus på styring og tilrettelæggelse har ligeledes baggrund i 
tidligere analyser på området, som blandt andet arbejder hen imod:

• Mere konfrontationstid for vejledere

• Fokuseret vejledningsindsats omkring de unge med størst behov

• Bedre tilrettelæggelse og planlægning af opgaveløsningen

Derudover er UU en timeøkonomi, hvor langt størstedelen af 
omkostningsbasen afholdes til lønudgifter. I en sådan organisations-
økonomi vil arbejdstilrettelæggelse naturligt være er et centralt element 
i optimering og effektivisering.

Udover styring og arbejdstilrettelæggelse indeholder forslagskataloget 
analyser af STU- og ungeområdet.

For STU-området omhandler potentialerne om procesoptimering og 
placering af STU-vejledningen. På ungeområdet stilles der forslag om 
UU’s involvering i de nuværende samarbejdsindsatser på området.

Således vedrører forslagene ikke yderligere analyse af den faktiske 
omkostningsforskel på tværs af kommuner, en afdækning af årsagerne 
til det højere omkostningsniveau eller en vurdering af serviceniveauet 
hos UU i forhold til andre kommuner.

I det videre arbejde med UU kan det være gavnligt at se nærmere på 
serviceniveauet for UU-området i Københavns Kommune for at kunne 
vurdere, om niveauet er tilsvarende andre kommuner, og om 
serviceniveauet bør justeres.

Kilde: UU’s egne beregninger og Danmarks Statistik. * UU vurderer på baggrund af egne opgørelser, at det korrekte omkostningsniveau til sammenligningen er 510 kr. per ung. 
Omkostningsniveauet for de resterende kommuner er baseret på opgørelser fra Danmarks Statistik.
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Forslagskatalog 2/2

Det samlede potentiale for UU udgør mellem 11,8 og 21,6 mio. kr., hvis alle forslag 
gennemføres. 

UU

Implementering og videre perspektiver

De tilvejebragte forslag kan implementeres ved forskellige tilgange, 
afhængigt af hvordan det i samarbejdet med UU vurderes mest 
hensigtsmæssigt.

Til realisering af bedre økonomistyring, tilrettelæggelse og opgave-
prioritering kan der indledningsvist investeres i etableringen af et 
tilstrækkeligt styringsgrundlag, der vil gøre det muligt, at opnå bedre og 
mere effektiv arbejdstilrettelæggelse. Det kan for eksempel omfatte:

• Investering i styringsværkstøjer til ansvarlige medarbejdere

• Kompetenceopbygning og overvejelser omkring arbejdsdeling mellem 
BUF og UU

• Styrket arbejde med normer for arbejdstimer

• Faste faglige rammer for vejledernes dialog omkring eleverne.

Mere systematisk styring kan tilvejebringe muligheder for bedre 
koordinering på tværs af store medarbejdergrupper og fokusering af 
tidsforbrug omkring kerneopgaven, herunder mindre tid til forberedelse 
og transport.

En tættere styring kan ligeledes øge transparensen i forhold til 
vejledernes tidsforbrug for UU’s ledelse og heraf øge muligheden for en 
mere underbygget opgaveprioritering, for eksempel prioritering af 
mødevirksomhed og kompetenceudvikling.

Det har i forbindelse med analysens gennemførsel været en udfordring 
at få tilstrækkelig indsigt i UU’s tilrettelæggelse og aktiviteter, og det er 
derfor Deloittes vurdering, at der kan være behov for yderligere analyse 
og mere systematisk indsigt i vejledernes arbejde, før det vil være 
muligt at realisere eventuelle potentialer på området.

På ungeområdet vil det være hensigtsmæssigt at koordinere eventuelle 
ændringer med den forestående fælles indsats for unge på tværs af 
kommunen.

Ligeledes kan der være perspektiver i en samtænkning af STU-området i 
København, herunder en større gennemgang af visitation i kommunen.

Forslag, ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Forslag
Omkostnings

-base
Fuldt indfaset 

potentiale

Optimeret arbejdstilrettelæggelse og styring 45,6 4,6 – 9,1

Reduktion af udgifter til kompetenceudvikling 2,6 0,5 – 1,8

Tilpasning af administration 6,0 0,5 – 2,2

Reduktion af indsatsen på ungeområdet 4,2 0 – 1,0

Højere medfinansiering på ungeområdet 4,2 0 – 0,4

Optimeret proces for visitation til STU 4,8 0,2 – 0,5

Flytning af STU-vejledning 4,8 1,0 – 1,4

Reduktion af budget ift. mindreforbrug 8,9 5,9

Korrektion for overlap i forslag ~0,9

Samlet potentiale for UU 5,9 – 21,4

UU
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Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forslagskatalog

UU
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Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger

1. Lønomkostningerne til grundskoleområdet er 23,6 mio. kr.

2. Lønomkostningerne til ungeområdet er 14,7 mio. kr.

3. Lønomkostningerne til STU-området er 4,3 mio. kr.

4. Maksimumpotentialet er beregnet på baggrund af en reduktion 
i omkostningerne til løn på 20 procent.

Forslag 1. Optimeret arbejdstilrettelæggelse og styring af UU

Forbedret styring og arbejdstilrettelæggelse på tværs af UU’s opgaveportefølje kan reducere 
omkostningsbasen med op til 9,1 mio. kr.

Optimeret arbejdstilrettelæggelse og styring af UU

Forslagstype Effektivisering

Forslag Det kan overvejes at styrke enhedens fokus på ressourcestyring og etablere et bedre 
styringsgrundlag i form af data for opgavefordeling og tidsforbrug.

Motivation På baggrund af UU’s overordnede omkostningsniveau i forhold til sammenlignelige kommuner, som 
illustreret indledningsvist, og indikationer fra den gennemførte analyse kan det være relevant at 
undersøge, i hvilket omfang UU har etableret en struktureret indsigt i vejledernes tidsforbrug og en 
systematisk tilgang til fordeling og optimering af opgaveløsningen imellem vejlederne.

UU har 132 medarbejdere, hvoraf cirka 100 udfører vejledningsopgaver og arbejder på forskellige 
lokationer og med forskellig arbejdsbelastning. På baggrund af tidligere analyser af tilsvarende 
organisationer, herunder sprogcentre, hjemmepleje og botilbud, er det Deloittes erfaring, at der 
med implementering af en mere struktureret og datadrevet ressourcestyring i organisationer af 
UU’s størrelse og type vil kunne realiseres en reduktion af lønomkostningerne på 10-20 procent. En 
mere effektiv styring vil tillade bedre koordinering på tværs af store medarbejdergrupper og 
fokusering af tidsforbrug omkring kerneopgaven, så der for eksempel bruges mindre tid på 
mødevirksomhed og transport.

Målgruppe Alle unge i UU’s vejledningstilbud. 

Potentiale 4,6 – 9,1 mio. kr.

Konsekvenser for 
borgerne

Forslaget vil effektivisere vejledningen og medføre et reduceret behov for vejledere. Dette 
medfører, at der samlet set vil blive færre vejledere til at dække skolerne i Københavns Kommune, 
og at antallet af elever per vejleder vil stige.

Snitflader Forslaget har ikke snitflader til de øvrige bydækkende enheder.

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Forslaget har snitflader til forslag 3 om konsolidering af UU’s administration. Øget styring og 
planlægning kan medføre et øget ressourcetræk på UU’s administration, hvorfor dette forslag vil 
begrænse muligheden for at tilpasse administrationen. Derfor bør dette forslag indgå i en eventuel 
tilpasning af administrationen, som det er foreslået i forslag 6.

Opmærksomheds-
punkter

Forslaget forudsætter en investering i udvikling af grundlag og fremgangsmåde for bedre styring og 
arbejdstilrettelæggelse. Ligeledes kan forslaget påvirke ressourcetrækket på UU’s administration til 
øget arbejdstilrettelæggelse og økonomistyring.

Tidshorisont 1-3 år.

76,8

EGU

STU 4,1 0,9

22,4

I alt

Ledelse 4,7

Sekretariat 6,8

9,1

Unge 16,8 3,5

Grundskole 26,7

85,9

4,722,0

20,3
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Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger

1. UU bruger i alt 3.000 timer om året på afholdelse af månedlige 
udviklingsmøder af 2,2 timers varighed med 100 
medarbejdere. Det svarer til 2,2 årsværk.

2. UU har en gennemsnitlig lønomkostning per årsværk på 
573.587 kr.

3. De samlede lønomkostninger relateret til udviklingsmøder er 
1,3 mio. kr.

4. UU har direkte driftsomkostninger til kompetenceudvikling, der 
svarer til 1,3 mio. kr.

• Diplomuddannelser: 276.000 kr.

• Fælles: 243.000 kr.

• Masteruddannelser: 35.000 kr.

• Øvrig uddannelse: 805.000 kr.

5. Maksimumpotentialet består af:

• Reduktion af de direkte driftsomkostninger til 
kompetenceudvikling med 50 procent (eksklusive 
obligatorisk diplomuddannelse)

• Omprioritering af medarbejdernes tid ved afskaffelse af 
månedlige udviklingsmøder.

Forslag 2. Fokusering af kompetenceudvikling på lovbestemte aktiviteter

Ved at fokusere midlerne til kompetenceudvikling kan UU reducere omkostningsbasen 
med 1,8 mio. kr.

Fokusering af kompetenceudvikling på lovbestemte aktiviteter

Forslagstype Effektivisering

Forslag Det kan overvejes at fokusere UU’s kompetenceudvikling på de lovbestemte aktiviteter.

Motivation Vejledningen fra UU skal varetages af personer, der har en uddannelse som uddannelses- og 
erhvervsvejleder, der er godkendt af Undervisningsministeriet, eller som kan dokumentere et 
tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau.

UU har en række udviklingsaktiviteter udover det obligatoriske, herunder både ekstern uddannelse 
og en del mødeaktivitet vedrørende intern kompetenceudvikling. Bedre tidsstyring og indsigt i 
vejledernes tidsforbrug vil kunne bidrage til bedre indsigt i det nøjagtige omfang af disse 
aktiviteter.

Det kan overvejes at fokusere UU’s kompetenceudvikling på de obligatoriske 
uddannelsesaktiviteter, hvorved midlerne til andre udviklingsaktiviteter reduceres.

Målgruppe Alle unge, der modtager vejledning i regi af UU.

Potentiale 0,5 – 1,8 mio. kr.

Konsekvenser for 
borgerne

Forslaget vil reducere omfanget af kompetenceudvikling i UU og dermed kompetenceniveauet for 
de vejledere, der arbejder med målgruppen.

Snitflader Forslaget har ikke snitflader til de øvrige bydækkende enheder.

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Forslaget har ikke en relevant sammenhæng med øvrige forslag.

Opmærksomheds-
punkter

Det er lovpligtigt, at vejledningen varetages af personer, der har en uddannelse som uddannelses-
og erhvervsvejleder, der er godkendt af Undervisningsministeriet, eller som kan dokumentere et 
tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau.

Tidshorisont 1 år.
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Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger

1. KKU, UiU og BUT afholder i gennemsnit lønudgifter for 13.924 
kr. per årsværk til administration, eksklusive planlægning af 
kerneopgaven:

• KKU: 15.571 kr. per årsværk

• UiU: 18.759 kr. per årsværk

• BUT: 7.440 kr. per årsværk.

1. UU afholder i alt lønudgifter for 3.9 mio. kr. til administrative 
opgaver, eksklusive planlægning af kerneopgaven, svarende til 
32.773 kr. per årsværk

2. Opgørelserne er inklusive enhedernes administrative leder.

3. Udgifter til rengøringspersonale er trukket ud af 
omkostningsbasen for UiU, da det er den eneste organisation, 
der selv står for rengøring.

4. Maksimumpotentialet afspejler, at UU tilpasser 
administrationen i et omfang, der nedbringer omkostningerne 
per årsværk til de bydækkende enheders gennemsnit. Det vil 
medføre en besparelse på 2,2 mio. kr.

Forslag 3. Tilpasning af administrationen til de andre enheder

Ved at tilpasse administrationen i UU, så den bliver tilsvarende de andre bydækkende enheder, 
vil UU realisere en besparelse på op til 2,2 mio. kr.

Tilpasning af administrationen til de andre enheders omkostningsniveau

Forslagstype Effektivisering

Forslag Det kan overvejes at optimere driften af UU’s administration, så udgifterne til administrative 
opgaver harmoniseres i henhold til de resterende bydækkende enheder.

Motivation UU har et højere omkostningsniveau vedrørende administrative opgaver end de øvrige bydækkende 
enheder, hvorfor der kan realiseres en besparelse ved at tilpasse administrationen til niveauet for 
de andre enheder.

En del af de relativt høje administrative omkostninger kan henføres til, at UU har 3,5 årsværk og 5 
studentermedhjælpere ansat i sekretariatet til drift og service, herunder reception, mødeservice og 
vedligehold, på lokationen i Korsgade. Samlet set afholdes der omkostninger for 1,8 mio. kr. om 
året til dette.

Målgruppe -

Potentiale 0,5 – 2,2 mio. kr.

Konsekvenser for 
borgerne

Forslaget vil ikke have konsekvenser for målgruppen.

Snitflader Forslaget har ikke snitflader til de øvrige bydækkende enheder.

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Forslaget har snitflader til forslag 1 vedrørende optimering af UU’s styring og 
arbejdstilrettelæggelse. Hvis UU implementerer mere omfattende styring og planlægning, kan det 
medføre et øget ressourcetræk på UU’s administration, hvorfor en eventuel tilpasning af 
administrationen bør koordineres med niveauet for styring og planlægning.

Forslaget har ligeledes en naturlig sammenhæng med det tværgående forslag om en konsolidering 
af de bydækkende enheders administration i én enhed under forvaltningen.

Opmærksomheds-
punkter

Reduceres midlerne til administration, vil det ikke være muligt for administrationen at løfte de 
samme opgaver som i dag. Derfor vil det være nødvendigt at prioritere administrationens opgaver 
og optimere driften.

De administrative opgaver varierer betragteligt på tværs af enhederne, hvorfor det vurderes 
hensigtsmæssigt at analysere UU’s administrative opgaveportefølje ved eventuel realisering af 
forslaget.
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Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger

1. UU vurderer, at de muligvis vil træde ud af samarbejderne 
Borgercenter Handicap og Jobcenter København – Ungecentret.

2. UU kan undlade at fortsætte følgende aftaler, når de udløber:

• Vores Kvarter (2019)

• Boligsociale Helhedsplaner (2020)

• Helhedsorienteret Indsats (2020).

3. UU afholder i alt omkostninger for cirka 1 mio. kr. til 
indsatserne:

• Borgercenter Handicap: 0,1 årsværk, svarende til 65.000 
kr.

• Jobcenter København – Ungecentret: 0,5 årsværk, 
svarende til 325.000 kr.

• Vores Kvarter: 0,2 årsværk, svarende til 130.000. kr.

• Boligsociale Helhedsplaner: 0,6 årsværk, svarende til 
390.000 kr.

• Helhedsorienteret Indsats: 0,2 årsværk, svarende til 
130.000 mio. kr.

Forslag 4. Reduktion af indsatsen på ungeområdet

Ved at reducere UU’s indsats på ungeområdet vil der kunne realiseres en besparelse på 
cirka 1 mio. kr.

Reduktion af indsatsen på ungeområdet

Forslagstype Servicereduktion

Forslag Det kan overvejes at reducere antallet af UU’s indsatser på ungeområdet.

Motivation UU indgår i 15 forskellige indsatser på ungeområdet i samarbejde med eksterne samarbejdsparter 
og en række andre forvaltninger i Københavns Kommune, herunder BIF og SOF. UU afholder 
samlet set lønomkostninger for 4,3 mio. kr. til indsatserne.

UU er ikke lovmæssigt forpligtet til at deltage i indsatserne, da en række indsatser er baseret på 
beslutninger i Borgerepræsentationen eller andre politiske aftaler, hvorfor UU’s involvering på 
ungeområdet kan reduceres. UU har i den sammenhæng peget på en række konkrete samarbejder, 
som de potentielt kan træde ud af.

Målgruppe Alle borgere i målgruppen for UU’s ungeområde.

Potentiale 0 – 1,0 mio. kr.

Konsekvenser for 
borgerne

Forslaget vil reducere tilgængeligheden af vejledning og andre indsatser for unge i Københavns 
Kommune. Konkret indebærer forslaget, at UU enten reducerer deltagelsen eller slet ikke deltager i 
en række tværgående indsatser med andre enheder, herunder samarbejdsaftalerne Borgercenter 
Handicap, Jobcenter København – Ungecentret, Vores Kvarter og Boligsociale Helhedsplaner.

Snitflader Forslaget har ikke snitflader til de øvrige bydækkende enheder, men vil have snitflader til de 
forvaltninger, hvor UU har samarbejder om ungeindsatsen.

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Forslaget har en relevant sammenhæng med forslag 5, der handler om at sikre højere 
medfinansiering til de indsatser, som UU udfører i samarbejde med andre parter. Fokuseres 
indsatsen på ungeområdet, hvoraf UU begrænser sin involvering i de nuværende samarbejder, 
reduceres potentialet i forbindelse med genforhandling og øget medfinansiering fra 
samarbejdspartnere. Det skyldes, at antallet af aftaler, der kan genforhandles, bliver mindre.

Opmærksomheds-
punkter

UU gennemfører indsatserne i samarbejde med andre forvaltninger i Købehavns Kommune, og det 
er nødvendigt at afdække, om mindre involvering fra UU vil drive omkostninger i andre 
forvaltninger. Desuden understøtter nogle af indsatserne samarbejder på tværs af forvaltningen.

En række indsatser er vedtaget på baggrund af politiske aftaler, hvorfor det kræver en ny politisk 
beslutning for, at ændre eller at UU kan træde ud af aftalerne.
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Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger

1. UU kan opnå fuld finansiering af Ungeprojektet, Borgercenter 
Handicap og Jobcenter København – Ungecentret.

2. UU afholder i alt omkostninger for cirka 0,4 mio. kr. til 
indsatserne:

• Ungeprojektet: 0,05 årsværk, svarende til 30.000. kr.

• Borgercenter Handicap: 0,1 årsværk, svarende til 65.000 
kr. 

• Jobcenter København – Ungecentret: 0,5 årsværk, 
svarende til 325.000 kr.

Forslag 5. Højere medfinansiering af indsatsen på ungeområdet

Ved at genforhandle nuværende samarbejdsaftaler på ungeområdet kan UU øge 
medfinansieringen med op til 0,4 mio. kr.

Højere medfinansiering af indsatsen på ungeområdet

Forslagstype Opgaveomlægning

Forslag Det kan overvejes at genforhandle de igangværende aftaler om indsatser på ungeområdet for at 
øge medfinansieringen fra UU’s samarbejdspartnere. Ved indgåelse af nye aftaler om samarbejde 
på ungeområdet kan aftalerne med fordel indeholde en højere grad af finansiering fra 
samarbejdspartnere end i nuværende aftaler.

Motivation UU indgår i 15 forskellige samarbejder om indsatser på ungeområdet. Aftalerne er indgået med en 
række eksterne samarbejdsparter og andre forvaltninger i Københavns Kommune, herunder BIF og 
SOF. UU er ikke lovmæssigt forpligtet til at deltage i indsatserne, da en række indsatser er baseret 
på beslutninger i Borgerepræsentationen eller andre politiske aftaler, hvorfor UU’s involvering og 
samarbejdsaftaler på ungeområdet kan reduceres eller omstruktureres i forhold til finansiering.

I de gældende aftaler finansieres 48 procent af udgifterne af UU’s samarbejdspartnere, så UU 
finansierer 52 procent. UU afholder samlet set omkostninger for 4,3 mio. kr. til indsatserne.

Målgruppe Alle borgere i målgruppen for UU’s ungeområde.

Potentiale 0 – 0,4 mio. kr.

Konsekvenser for 
borgerne

Genforhandling og eventuel udtrædelse af samarbejder på ungeområdet kan påvirke indsatsen for 
målgruppen i Københavns Kommune, herunder indsatserne under Ungeprojektet, Borgercenter 
Handicap og Jobcenter København – Ungecentret.

Snitflader Forslaget har ikke snitflader til de øvrige bydækkende enheder, men vil have snitflader til de 
forvaltninger, hvor UU har samarbejder om ungeindsatsen.

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Forslaget har relevant sammenhæng med forslag 4, der omhandler reduktion af UU’s engagement 
på ungeområdet. Hvis UU fokuserer indsatsen på ungeområdet og dermed begrænser involveringen 
i de nuværende samarbejder, reduceres antallet af aftaler, hvor der kan forhandles om øget 
finansiering.

Opmærksomheds-
punkter

UU gennemfører de berørte indsatser i samarbejde med andre forvaltninger i Købehavns Kommune, 
og det er nødvendigt at afdække, om mindre involvering fra UU vil drive omkostninger i andre 
forvaltninger.
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Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger

1. Det nuværende ressourceforbrug på udarbejdelse af 
indstillinger til STU er estimeret til at udgøre mellem 1,5 og 2,3 
årsværk. Ressourceforbruget er estimeret i samarbejde med 
UU med udgangspunkt i følgende antagelser for STU-afdelingen

• Antal indstillinger per år: 140

• Sagsbehandlingstid per indstilling i UU: 14-20 timer

• Effektivt årsværk: 1.350 timer per år

• Lønomkostninger per årsværk: 528.000 kr.

2. Potentialet ved administrativ visitation er estimeret på 
baggrund af følgende antagelser:

• Antal indstillinger egnet til administrativ visitation per år: 
74 (svarende til kategori 1 og kategori 3)

• Sagsbehandlingstid per administrativ visitation: 8-14 timer.

3. Potentialeberegningen omfatter udelukkende potentialet i UU 
og dermed ikke i FAC og visitationsudvalget.

Forslag 6. Optimeret proces for visitation til STU

Administrativ visitation af over halvdelen af de årlige indstillinger til STU kan reducere UU’s 
lønomkostninger med op til 0,5 mio. kr., svarende til 0,9 årsværk.

Optimeret proces for visitation til STU

Forslagstype Effektivisering

Forslag Det kan overvejes at omlægge en del af visitationen til STU til administrativ visitation i UU. 
Forslaget omfatter den del af indstillingerne til STU, der vedrører børneskolerne i Københavns 
Kommune og børn og unge i kategori 1 og 3.

Motivation Ved visitation til STU udarbejder STU-vejlederne i UU en indstilling til visitationsudvalget eller FAC. 
Arbejdet med udarbejde af indstilling og foreløbig uddannelsesplan er relativt omfattende, hvormed 
der er et potentiale for effektivisering, hvis en del af indstillingerne udelukkende behandles 
administrativt i UU. Aarhus Kommune har indført administrativ visitation til STU for tilbud under en 
bestemt beløbsgrænse, hvormed der er præcedens for at anvende administrativ visitation på STU-
området. Gevinsterne ved forslaget omfatter:
• Lavere lønomkostninger i UU, da antallet af indstillinger, der skal udarbejdes til 

visitationsudvalget og FAC, reduceres med mere end 50 procent.
• Lavere ressourceforbrug på visitation til STU i FAC.
• Lavere ressourceforbrug på visitation til STU i visitationsudvalget i andre kommuner. 

Målgruppe Unge mellem 16 og 25 år, der efter undervisningspligtens ophør ikke kan gennemføre en ordinær 
ungdomsuddannelse. Forslaget vedrører særligt unge med særlige indlæringsvanskeligheder 
(kategori 1) og unge med udviklingshæmning (kategori 3).

Potentiale 0,2 – 0,5 mio. kr.

Konsekvenser for 
borgerne

Forslaget vil ikke have direkte konsekvenser for målgruppen.

Snitflader Blandt de bydækkende enheder kan forslaget påvirke CSV og UiU, da processen for visitation af 
STU-elever til disse institutioner omlægges. Herudover vil forslaget have direkte konsekvenser for 
ressourceforbruget i FAC og visitationsudvalget, da de skal behandle færre indstillinger.

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Potentialet afhænger af, om forslaget om flytning af STU-vejledningen gennemgøres.

Opmærksomheds-
punkter

Det bemærkes, at UU fortsat vil have et ressourceforbrug i forbindelse med elever, der visiteres til 
STU på baggrund af en administrativ visitation, dokumentation og møder med unge og forældrene.
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Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger

1. Potentialeberegningen forudsætter, at der i UU kan reduceres, 
hvad der svarer til:

• En afdelingsleder, svarende til 0,8 mio. kr.

2. Potentialeberegningen forudsætter, at arbejdstiden i forbindelse 
med vejledningen af STU-elever kan reduceres med 20 procent 
som følge af mindre ressourceforbrug på følgende aktiviteter 
mellem vejledningen og STU-enheden:

• Koordinering

• Møder

• Transport

• Dobbeltfunktioner i forhold til at læse materiale

• Dobbeltfunktioner i forbindelse med uddannelses- og 
undervisningsplan.

3. Potentialeberegningen omfatter ikke visitationsopgaven.

4. Minimumpotentialet er beregnet som potentialet ved kun at 
flytte vejledningsopgaven til de kommunale STU-institutioner.

5. Maksimumpotentialet er beregnet som potentialet ved at flytte 
vejledningsopgaven til både private og kommunale STU-
institutioner.

Forslag 7. Flytning af STU-vejledningen

Flytning af STU-vejledningen til STU-institutionerne kan reducere lønomkostninger til ledelse 
og til vejledningen på området med op til 1,4 mio. kr.

Flytning af STU-vejledningen

Forslagstype Opgaveomlægning

Forslag Det kan overvejes at flytte vejledningsopgaven for STU-området fra UU til STU-institutionerne.

Motivation Det fremgår af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, at kommunalbestyrelsen 
kan bemyndige en offentlig institution eller efter udbud en selvejende institution eller en privat 
virksomhed til at varetage en eller flere opgaver, der efter loven varetages af Ungdommens 
Uddannelsesvejledning. Gevinsterne ved forslaget omfatter:
• Lavere lønomkostninger til ledelse af STU-området i UU
• Lavere lønomkostninger til vejledning af STU-elever som følge af eliminering af 

dobbeltfunktioner, koordination, møder, transport mv. mellem STU-institutionerne og UU.

Målgruppe Unge mellem 16 og 25 år, der enten indstilles til eller er indskrevet på en STU.

Potentiale 1,0 – 1,4 mio. kr.

Konsekvenser for 
borgerne

Forslaget vil ikke have direkte konsekvenser for målgruppen.

Snitflader Blandt de bydækkende enheder kan forslaget have konsekvenser for CSV og UiU, da disse vil 
overtage vejledningsopgaven for deres elever. Herudover vil forslaget have konsekvenser for de 
private leverandører på STU-området, der efter et nyt udbud vil overtage vejledningsopgaven.

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Potentialet afhænger af, om forslaget om optimeret proces for visitation til STU gennemføres. I 
beregningen af potentialet ved flytning af STU-vejledningen indgår ikke en flytning af STU-
visitationen. I forbindelse med udbuddet af STU-området i 2019 eller 2020 skal snitfladerne på 
dette området defineres klart. Herudover afhænger potentialet af, om forslaget om optimeret 
arbejdstilrettelæggelse og styring gennemføres, da dette forslag blandt andet vil påvirke 
lønomkostningerne til STU-vejledningen.

Opmærksomheds-
punkter

En flytning af vejledningsopgaven for hele STU-området kan først gennemføres efter et nyt udbud 
af STU-opgaven i Københavns Kommune. Udbuddet er planlagt til 2019, men kan udskydes et år. 
Flytning af vejledningsopgaven til de kommunale leverandører kan gennemføres uafhængigt af 
dette udbud. Der udestår en endelig afklaring af gældende lov, i forhold til om det er muligt at 
flytte vejledningsopgaven fra UU, hvilket er en forudsætning for forslagets realisering. 
Bemyndigelse til at træffe forvaltningsafgørelser i enkeltsager kan ikke gives til en selvejende 
institution eller en privat virksomhed.
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Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger

1. Mindreforbruget på 3,0 mio. kr. på UU-området bestod af:

• Manglende afregning af afsluttede projekter for eksterne 
midler, svarende til 0,7 mio. kr.

• Mindreforbrug af EGU-midler til UU’s ramme på 0,6 mio. 
kr.

• Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. af tildelte AVU-midler fra 
BUF

• Fejlberegning af refusionsniveau i ny refusionsmodel på 
0,8 mio. kr.

• Mindreforbrug på diverse driftsaktiviteter, svarende til 0,4 
mio. kr., herunder lavere leasingudgift til KS og udskudt 
kompetenceudvikling.

2. Mindreforbruget på UU-området blev vurderet til at være ikke 
varigt.

3. Mindreforbruget på 5,9 mio. kr. på EGU-området blev vurderet 
til at være et varigt mindreforbrug.

Forslag 8. Budgetreduktion svarende til mindreforbrug

Det er muligt at reducere budgettet til EGU svarende til det varige mindreforbrug på 5,9 mio. 
kr.

Budgetreduktion svarende til mindreforbrug

Forslagstype Effektivisering

Forslag Det kan overvejes at reducere budgettet for EGU tilsvarende det varige mindreforbrug på cirka 5,9 
mio. kr., som UU havde i 2017.

Motivation UU havde i 2017 samlet set et mindreforbrug på UU-området på 8,9 mio. kr.

Af ovenstående mindreforbrug kan 5,9 mio. kr. på budgetrammen til EGU betegnes som varigt 
mindreforbrug, hvorfor beløbet kan realiseres i budgetreduktionen for de kommende år.

EGU-området er ikke en del af UU’s opgaveportefølje i 2019, hvorfor de 5,9 mio. kr. skal tages ud 
af de midler, der flyttes over med opgaven.

Målgruppe -

Potentiale 5,9 mio. kr.

Konsekvenser for 
borgerne

Forslaget vil ikke have konsekvenser for UU’s arbejde, da der er tale om et opgaveområde, der ikke 
længere hører under UU fra 2019. Ligeledes er der tale om et varigt mindreforbrug, hvorfor de 
midler, der flyttes, kan reduceres svarende til mindreforbruget.

Snitflader Forslaget har ikke snitflader til de øvrige bydækkende enheder.

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Forslaget har ikke relevant sammenhæng med øvrige forslag.

Opmærksomheds-
punkter

Det varige mindreforbrug var i 2017 på EGU-området, der flyttes ud af UU’s opgaveportefølje i 
2019, hvorfor budgetrammen for UU ikke kan reduceres yderligere på baggrund af forslaget.

Det resterende mindreforbrug på cirka 3 mio. kr. på UU-området er blevet undersøgt, og det 
vurderes, at dette mindreforbrug ikke kan betragtes som varigt.
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Forslagskatalog

Det samlede potentiale for UU udgør mellem 11,8 og 21,6 mio. kr., hvis alle forslag 
gennemføres.

Forslag, ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Forslag
Omkostnings-

base 2020 2021 2022 2023
Fuldt indfaset 

potentiale

Optimeret arbejdstilrettelæggelse og styring af UU 45,6 4,6 – 9,1 4,6 – 9,1 4,6 – 9,1 4,6 – 9,1 4,6 – 9,1

Reduktion af udgifter til kompetenceudvikling 2,6 0,5 – 1,8 0,5 – 1,8 0,5 – 1,8 0,5 – 1,8 0,5 – 1,8

Tilpasning af administration 6,0 0,5 – 2,2 0,5 – 2,2 0,5 – 2,2 0,5 – 2,2 0,5 – 2,2

Reduktion af indsatsen på ungeområdet 4,2 0 – 0,5 0 – 1,0 0 – 1,0 0 – 1,0 0 – 1,0

Højere medfinansiering af indsatsen på ungeområdet 4,2 0 – 0,4 0 – 0,4 0 – 0,4 0 – 0,4 0 – 0,4

Optimeret proces for visitation til STU 4,8 0,2 – 0,5 0,2 – 0,5 0,2 – 0,5 0,2 – 0,5 0,2 – 0,5

Flytning af STU-vejledningen 4,8 0,2 – 0,3 1,0 – 1,4 1,0 – 1,4 1,0 – 1,4 1,0 – 1,4

Reduktion af budgetramme i henhold til mindreforbrug* 8,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9

Korrektion for overlap i forslag ~0,9 ~0,9 ~0,9 ~0,9 ~0,9

Samlet potentiale for UU (eksklusive EGU) 11,0 – 19,8 11,8 – 21,4 11,8 – 21,4 11,8 – 21,4 11,8 – 21,4

UU

1

2

3

4

5

6

UU

7

8

* Mindreforbruget, og dermed potentialet, er indenfor EGU-opgaven, der ikke er en del af UU’s opgaveportefølje fra 2019.
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De fem bydækkende enheder

Forslagskatalog

BUF
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Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger

1. De bydækkende enheder har samlet set lønudgifter svarende til 
25,1 mio. kr. til administrative opgaver, hvoraf enhederne har 
lønomkostninger for 7,7 mio. kr. til økonomi, indkøb, løn og 
personaleadministration:

• BUT: 1,4 mio. kr.

• CSV 0,9 mio. kr.

• KKU: 2,2 mio. kr.

• UiU: 1,1 mio. kr.

• UU: 2,1 mio. kr.

2. Maksimumpotentialet afspejler en besparelse på 25 procent af 
omkostningerne til økonomi, indkøb, løn og 
personaleadministration, inklusive administrativ ledelse.

Forslag 1. Konsolidering af administration for bydækkende enheder

En fælles administration for de fem bydækkende enheder vil medføre en mere effektiv 
administration og understøtte bedre styring.

Konsolidering af administration for bydækkende enheder

Forslagstype Effektivisering

Forslag Det kan overvejes at etablere en fælles administrations- og styringsenhed, der varetager de fem 
bydækkende enheders administrative opgaver, herunder økonomistyring og løn- og 
personaleadministration.

Motivation De bydækkende enheder har alle forskellig organisering og fremgangsmåde til håndtering af 
administrative opgaver og styring. Ved etablering af en fælles enhed vil forvaltningen og enhederne 
opnå stordriftsfordele, øget omkostningsbevidsthed og bedre administrativ kompetence- og 
metodeudvikling. En konsolidering af de administrative opgaver vil ligeledes frigive ressourcer til 
kerne- og ledelsesopgaven i de enkelte enheder.

I en analyse gennemført af Implement om administrative arbejdsfællesskaber for skoler og klynger 
under BUF vurderes potentialet til lige over 50 procent af omkostningsbasen.

Målgruppe -

Potentiale 1,0 – 1,9 mio. kr.

Konsekvenser for 
borgerne

Én samlet administrativ enhed kan påvirke fleksibiliteten i administrationen af de enkelte enheder, 
der har forskellig organisering og opgaver. Central styring kan ligeledes påvirke medarbejdernes 
indsigt i administrationen, ligesom én samlet administration stiller krav til enhedernes evne til at 
levere og bestille opgørelser.

Snitflader Forslaget går på tværs af alle de bydækkende enheder og kan have organisatoriske og økonomiske 
konsekvenser for forvaltningen.

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Forslaget skal ses i sammenhæng med det tværgående forslag om konsolidering af 
kommunikationsopgaven og de enhedsspecifikke forslag, der vedrører de bydækkende enheders 
administration.

Opmærksomheds-
punkter

Enhedernes administrative funktioner varierer betydeligt i organisering, omfang og modenhed. 
Derfor vil etablering af en fælles enhed forudsætte en længere implementeringsperiode.

Tidshorisont 3 år.
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Ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Beregningsforudsætninger

1. I 2017 afholdt de bydækkende enheder omkostninger svarende 
til 2,6 mio. kr. til kommunikation, herunder udarbejdelse af 
kommunikationsmateriale og vedligehold af hjemmesider:

• KKU afholdt 0,5 mio. kr. til lønomkostninger (1 årsværk) 
og 0,7 mio. kr. til drift.

• UiU afholdt 36.000 kr. til drift.

• UU afholdt 0,5 mio. kr. til lønomkostninger (1 årsværk) og 
80.000 kr. til drift.

• BUT afholdt 7.500 kr. til drift.

• CSV afholdt (2018-tal) 0,7 mio. kr. til lønomkostninger 
(0,7 årsværk) og 7.000 kr. til drift. CSV har i 2018 ansat 
en webredaktør til udvikling af hjemmeside, hvorfor disse 
omkostninger indgår.

2. Maksimumpotentialet tager udgangspunkt i en besparelse på 
15 procent af den samlede omkostningsbase.

Forslag 2. Konsolidering af kommunikationsopgaver centralt i BUF

En central enhed, der er ansvarlig for de bydækkende enheders kommunikation, vil muliggøre 
stordriftsfordele og frigøre midler i de enkelte enheder.

Konsolidering af kommunikationsopgaver centralt i BUF

Forslagstype Effektivisering

Forslag Som del af en administrativ konsolidering kan det overvejes at etablere én samlet enhed i BUF, der 
er ansvarlig for kommunikationsopgaverne, herunder for de fem bydækkende enheder. Opgaverne 
kan for eksempel omfatte udvikling og opdatering af hjemmesider og udvikling af indhold til 
markedsføring. Udover konsolidering af kommunikationsopgaverne centralt i forvaltningen kan det 
overvejes at digitalisere enhedernes markedsføringsmateriale, for eksempel KKU’s tilbudskatalog 
for almenundervisning.

Motivation De fem bydækkende enheder producerer selv kommunikationsmateriale og håndterer drift og 
vedligehold af hjemmesider. Flere af enhederne har i løbet af de seneste fire år haft midlertidige 
ressourcer (for eksempel en webredaktør) til udvikling af ny hjemmeside og målrettet 
kommunikation til målgrupperne.

Gevinsten ved konsolidering af kommunikationsopgaven centralt i forvaltningen omfatter blandt 
andet:
• Reduktion af omkostninger til kommunikation på tværs af enhederne som følge af 

stordriftsfordele og professionalisering af kommunikationsopgaven
• Frigørelse af kommunikationsopgaver fra faglige og administrative medarbejdere i enhederne
• Generel professionalisering af kommunikationen i BUF.

Målgruppe -

Potentiale 0,2 – 0,4 mio. kr.

Konsekvenser for 
borgerne

Der vurderes ikke at være direkte konsekvenser for de bydækkende enheders brugere.

Snitflader Forslaget går på tværs af BUF og de bydækkende enheder og kan have organisatoriske og 
økonomiske konsekvenser for forvaltningen.

Sammenhæng med 
øvrige forslag

Forslaget har ikke relevant sammenhæng med øvrige forslag.

Opmærksomheds-
punkter

Enhederne påpeger, at en central enhed til udvikling af kommunikation kan risikere at være for 
langt fra enhedernes arbejde, hvorfor medarbejderne i enhederne fortsat skal bruge ressourcer på 
udvikling af indhold.

Tidshorisont 2 år.
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Forslagskatalog

De tværgående forslag kan realisere et samlet potentiale på mellem 0,9 og 2,2 mio. kr. på 
tværs af de fem bydækkende enheder.

Forslag, ressourceforbrug og potentiale, mio. kr.

Forslag
Omkostnings-

base 2020 2021 2022 2023
Fuldt indfaset 

potentiale

Konsolidering af administration for bydækkende enheder 7,3 0,3 – 1,0 0,5 – 1,4 1,0 – 1,9 1,0 – 1,9 1,0 – 1,9

Konsolidering af kommunikationsopgaver centralt i BUF 2,6 0,2 – 0,4 0,2 – 0,4 0,2 – 0,4 0,2 – 0,4 0,2 – 0,4

Korrektion for overlap i forslag - - - - -

Samlet potentiale for BUF 0,5 – 1,4 0,7 – 1,8 1,2 – 2,3 1,2 – 2,3 1,2 – 2,3

BUF

1

2

BUF
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Side 1 af 2 
 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2018.0-0. Møde 20.06.2018.  Dagsordenspunkt 10 
 
Orientering om udviklingen i budget og regnskab 
 
Ungdomsskolen redegør for udviklingen i budget og regnskab 2018, herunder for kon-
sekvenser af faldende søgning til 10. klasse. 
 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Bestyrelsen tiltrådte på mødet den 7. marts 2018 forslag til fordeling af ungdomsskolens 
samlede budgetramme på 88.239.299 kr. Ungdomsskolens bevilling er blevet opskrevet 
med 1.249.074 kr., som primært indeholder overførte midler fra 2017 på 1.092.532 kr. 
 
Den aktuelle budgetramme er således på 89.484.373 kr. 

 
Søgningen til de kommunale 10. klasser er faldende og dette har medført at ungdoms-
skolen arbejder ud fra en prognose på 270 elever til den årlige tælledag den 5. septem-
ber 2018. Dette indeholder en nedgang på ca. 65 elever fra skoleåret 2017-18 til skole-
året 2018-19. Dette medfører en situation med arbejdsmangel for lærere og ledere i 10. 
klasse. 
 
 
LØSNING 
 
Udvikling i regnskab 2018 
Ungdomsskolen følger løbende ungdomsskolens budget og udvikling i de decentrale 
konti ved hjælp af udtræk fra Kvantum (Københavns Kommunes økonomisystem) og 
KMD-lønsystemet for at sikre balance i den samlede ramme ved regnskabsårets afslut-
ning. Ungdomsskolen fremsender kvartalsvise regnskabsprognoser til forvaltningens 
budget- og regnskabsområde.  
 
Pr. 11. juni 2018 er der et samlet forbrug i almenundervisningen på ca. 45 procent, hvil-
ket er lavere end i 2017. Dette skyldes, at ungdomsskolen har modtaget afregning for 
samarbejdet med folkeskolerne. 
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen om udviklingen i ungdomsskolens budget og 

regnskab 2018 til efterretning, og 
 

2. at bestyrelsen tager orienteringen om konsekvenser af den faldende søgning til 
10. klasse til efterretning. 



                                                    
 

 

 
 

 
 

Side 2 af 2

Heltidsundervisningen har et samlet forbrug på ca. 37 procent, hvilket er på niveau med 
2017.  
 
Endeligt er der et samlet forbrug på 10. klasse på ca. 42 procent, hvilket er på det for-
ventede niveau. Dog forventer ungdomsskolen en nedregulering af budget til 10. klasse 
fra 1. august 2018 på grund af det forventede faldende elevtal. 
 
Følgende elementer vil få indflydelse på udviklingen i regnskabet for 2018: 
 
 ungdomsskolens budget til 10. klasse reguleres på baggrund af det faktiske elevtal, 

der opgøres den 5. september 2018. Reguleringen har virkning fra 1. august 2018. 
 
 forsinket effekt af tilpasning af personalet på 10. klasseområdet, som følge af opsi-

gelsesvarsler på det personale, som afskediges på grund af situationen med arbejds-
mangel. 
 

 huslejeudgifterne i ungdomsskolen budgetreguleres af forvaltningen, så det modsva-
rer en eventuel mer- eller mindreudgift. 

 
Konsekvenser af søgningen til 10. klasse 
Søgetallet er faldet med ca. 65 elever og ungdomsskolen forventer, at elevtallet vil være 
på samme niveau pr. 5. september. Konkret betyder dette, at ungdomsskolen arbejder ud 
fra en prognose med et elevtal på 270 elever i de kommunale 10. klasser i skoleåret 
2018-19, mod 335 elever i skoleåret 2017-18.  
 
Som følge af faldet justeres taxameterbevillingen til ungdomsskolen.  Det sker pr. 5. 
september baseret på det faktiske elevtal og dækker udgifter til lærer og ledelse. Bereg-
ninger fra ungdomsskolen viser, at der er en arbejdsmangel svarende til 5-6 ansatte. 
 
Ungdomsskolen har gennemført en proces med afdækning af kompetencer samt udpeg-
ning af ansatte. I løbet af processen viste sig, at det er alene var fem ansatte som ung-
domsskolen ikke kunne finde fortsat beskæftigelse til i 10. klasse, da en ansat valgte af 
gå på pension. Efterfølgende har en ansat valgt at opsige sin stilling, hvilket betød at 
ungdomsskolen kunne trække en påtænkt opsigelse tilbage. Derfor har ungdomsskolen 
måtte sige farvel til i alt fire ansatte, hvoraf en ansat er blevet omplaceret til en folke-
skole i kommunen.  
 
LokalMED, trioen og den samlede medarbejdergruppe i 10. klasse er løbende blevet 
orienteret om situationen, tidsplanen for processen og om hvilke kriterier, der ligger til 
grund for udvælgelsen af medarbejdere. 
 
 
BILAG 
 
Ingen 



                                                    

Side 1 af 1 
 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2018.0-0. Møde den 20.6.2016.  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. De nuværende repræsentanter kommer fra 
interessegruppen for kultur og fritid under Børne- og Ungdomsforvaltningens Ungeråd. 
Ungerådets interessegrupper er forankret i ungdomsskolen. 
 
For at sikre elevrepræsentanterne mulighed for at bringe problemstillinger op til 
drøftelse i bestyrelsen, har ungdomsskolen etableret dette faste punkt på dagsordenen. 
Der kan ikke træffes beslutninger omkring sager, der bliver taget op under dette punkt, 
men de kan eventuelt sættes på dagsordenen som beslutningspunkt på et senere møde. 
 
 

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

bestyrelsen. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2018.0-0. Møde den 20.6.2018.  Dagsordenspunkt 12 
 
Meddelelser og orientering 
 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Marathon 

Ungdomsskolen havde ligesom tidligere år sin egen scene i forbindelse med 
Copenhagen Marathon, der fandt sted søndag den 13. maj. Elever fra Kom-
bineret Ungdomsuddannelse arrangerede scene, lyd og teknik, mens elever 
fra ungdomsskolens fritidsundervisning stod for underholdningen til publi-
kum og de mange løbere. Scenen var traditionen tro placeret ved Famliebo-
den i Fælledparken. 
 

2. International flagfest ved Royal Run   
Eleverne fra Kombineret Ungdomsuddannelse var med, da København fejre-
de kronprins Frederiks 50 års fødselsdag. I forbindelse med løbet Royal Run 
arrangerede eleverne i samarbejde med Sparta en international flagfest, hvor 
folk af alle nationaliteter var inviteret til at mødes og flage for prinsen og de 
mange løbere. Flagfesten fandt sted foran Den Sorte Diamant om aftenen 
den 21. maj, hvor alle havde mulighed for at komme forbi og heppe med flag 
fra deres eget hjemland.  

 
3. Besøg af Børne og Ungdomsborgmester Jesper Christensen 

Børne og Ungdomsborgmester Jesper Christensen besøgte ungdomsskolen 
torsdag den 19. april kl. 10.30-11.30. Hovedtemaet for besøget var hvordan 
ungdomsskolen bidrager til at gøre en god udskoling i folkeskolen endnu 
bedre. Ved besøget deltog bl.a. repræsentanter for almenundervisningen, 
skoleleder Mikkel Wiene fra Brønshøj Skole og uddannelsesambassadør og 
lærer ved Aalholm Skole, Tine Pinholt. 
 

4. Grøn Smiley til Ungdomsskolen i Hindegade 
Arbejdstilsynet var i marts måned på uanmeldt besøg hos Ungdomsskolen i 
Hindegade og kunne konstatere at afdelingens arbejdsmiljø er i orden. Derfor 
har Ungdomsskolen i Hindegade nu en grøn smiley på Arbejdstilsynet 
hjemmeside, hvilket betyder, at virksomheden ikke har noget udestående 
med Arbejdstilsynet. Den grønne smiley er dermed også et signal til omver-
denen om, at afdelingen har orden på sit arbejdsmiljø. 
 
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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5. Psykolog- og socialfaglig støtte og support 
På mødet den 7. marts 2018 orienterede ungdomsskolen om behovet for fast 
at kunne integrere psykolog- og socialfaglig støtte i heltidsundervisningen og 
i 10. klasse. Ungdomsskolebestyrelsens formand har rettet henvendelse til 
borgmesteren, som har tilkendegivet at sagen vil indgå i forhandlingerne om 
budget 2019. 
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