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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2018.0-0. Møde den 7.3.2018. Dagsordenspunkt 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 Bor-

gerrepræsentationens medlemmer. 
 

 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning, valgmåde og kompetence fremgår af Ved-
tægten for bestyrelsen ved Københavns Kommunes Ungdomsskole (2015). Ungdoms-
skolebestyrelsen består af 9 medlemmer med 3 repræsentanter valgt blandt Borgerre-
præsentationens 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 besty-
relsesmøderne uden stemmeret. Ungdomsskolelederen og souschef/områdeleder delta-
ger i bestyrelsens møder uden stemmeret og varetager sekretariatsfunktionen. Bestyrel-
sen kan tillade andre at deltage i møderne uden stemmeret. 
 
 
LØSNING 
 
Efter vedtægtens § 4 stk. 1 vælger bestyrelsen sin formand og næstformand blandt med-
lemmerne valgt af og blandt Borgerrepræsentationens medlemmer. 
 
 
BILAG 
Virksomhedsplan med Vedtægt for bestyrelsen ved Københavns Kommunes Ungdoms-
skole  
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2018.0-0. Møde den 7.3.2018. Dagsordenspunkt 3 
 
Repræsentation i bestyrelsen for E2C Europe og Folkeoplysningsudvalget  
 
Bestyrelsen drøfter repræsentation i bestyrelsen for Den Europæiske Forening for Se-
cond 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 repræsentant for 
ungdomsskolen til Folkeoplysningsudvalget (FOU). 

 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
E2C Europe 
Københavns Kommune har siden 2002 været medlem af Den Europæiske Forening for 
Second Chance Education (E2C Europe). Medlemskabet varetages 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 af-
holdes valg til foreningens bestyrelse hvert andet år. 
 
Folkeoplysningsudvalget  
Efter Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København skal Københavns Kom-
munes Ungdomsskole udpege en tilforordnet til Københavns Kommunes Folkeoplys-
ningsudvalg for perioden 2018-2021. I den seneste periode har funktionen som tilfor-
ordnet været varetaget af en fuldmægtig i ungdomsskolens sekretariat med ungdoms-
skolens leder som suppleant. 
 
 
LØSNING 
 
E2C Europe 
E2C Europe arbejder for at fremme uddannelsesmæssige initiativer i Europa, som skal 
give unge uden uddannelse og unge uden for arbejdsmarkedet nye muligheder for ud-
dannelse og arbejde. Foreningen blev startet i 1999 som en forening af byer og regioner 
på initiativ fra EU Kommissionen. Siden har også skoler, foreninger og institutioner fået 
adgang til foreningen. Aktuelt er 8 byer medlem af foreningen (Malmö, Norrköping, 
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Linköping, Tyresö, Gijón (Spanien), Matosinhos (Portugal), Sopot (Polen) og Køben-
havn. 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, ungemøder og bedre information til 
unge. Både ungdomsskolen og erhvervsgrunduddannelsen i København indgår i det 
dette arbejde. Foreningen afholder et europæisk ungemøde om året, et lærerseminar og 
konferencer. Bestyrelsen holder 2-3 møder om året. Foreningens budget er ca. 30.000€ 
årligt. I praksis varetager ungdomsskolens administrationsleder arbejdet som forenin-
gens kasserer. 
 
Folkeoplysningsudvalget 
Folkeoplysningsudvalget varetager en række opgaver inden for det frivillige forenings-
liv. Folkeoplysningsudvalget har ansvar for udvikling og tilskudsfordeling på folkeop-
lysningsområdet og sætter retningen for byens fritidstilbud til såvel børn som voksne.  
Udvalget består af 7 medlemmer fra Borgerrepræsentationen, 7 repræsentanter for den 
folkeoplysende voksenundervisning og 7 repræsentanter for det frivillige folkeoplysen-
de foreningsarbejde. Dertil kommer tilforordnede fra ungdomsskolen og handikapområ-
det. 
 
 
BILAG 
Ingen 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2018.0-0. Møde den 7.3.2014. Dagsordenspunkt 4 
 
Bestyrelsens kompetence, opgaver og arbejde samt forslag til forretningsorden 
 
Bestyrelsens formelle kompetence er fastsat i ungdomsskoleloven og i Vedtægt for be-
styrelsen ved Københavns Kommunes Ungdomsskole. Bestyrelsen skal endvidere fast-
sætte 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. 
 

 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Grundlaget for ungdomsskolebestyrelsens virke er fastsat i lovbekendtgørelse 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 be-
styrelsen kompetencen til  
 
 at fastlægge de overordnede principper for ungdomsskolens virksomhed 

 
 at udmønte de årlige budgetter for ungdomsskolen og herigennem fastlægge ung-

domsskolens 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 be-
styrelsen på mødet den 29. marts 2006 har uddelegeret denne kompetence til ung-
domsskolens leder 

 



 

 
 

Side 2 af 2
 

 at udpege et medlem til bedømmelsesudvalg ved ansættelse i lederstillinger 
 
 at afgive udtalelser og stille forslag til Borgerrepræsentationen / Børne- og Ung-

domsudvalget om alle spørgsmål, der vedrører ungdomsskolen 
 
 at træffe beslutning om godkendelse af konkrete undervisningstilbud, der forudsætter 

dispensation fra de generelle aldersgrænser. 
 
Ungdomsskolens leder har overfor Borgerrepræsentationen og ungdomsskolebestyrel-
sen ansvar for den økonomiske, administrative, personalemæssige og pædagogiske le-
delse. 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 strate-
gier 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 lovgiv-
ningen om ungdomsskoler fastsat nærmere krav til form eller indhold. Bestyrelsen ud-
øver sine beføjelser på møderne. Forretningsorden regulerer bestyrelsens mødevirksom-
hed og beslutningsdygtighed. Der afholdes møde så ofte formanden eller tre af med-
lemmerne finder det fornødent. Dog holdes møde mindst 4 gange om året. Mellem be-
styrelsesmøderne kan formanden afgøre sager, der ikke tåler opsættelse eller ikke giver 
anledning til tvivl. 
 
Forslag til forretningsorden foreslås at træde i kraft straks. 
 
 
BILAG 
 
Forslag til forretningsorden for bestyrelsen ved Københavns Kommunes Ungdomssko-
le. 



 
FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 

FOR BESTYRELSEN VED KØBENHAVNS KOMMUNES UNGDOMSSKOLE 
 

VEDTAGET 7. MARTS 2018 
 
Efter § 4 stk. 6 i Vedtægt for bestyrelsen ved Københavns Kommunes Ungdomsskole fastsætter bestyrel-
sen selv sin forretningsorden.  
 
 
Medlemmer og konstituering m.v. 
 
§ 1.   
Stk. 1. Bestyrelsen består af følgende medlemmer: 
 
 3 medlemmer valgt af og blandt Borgerrepræsentationens medlemmer 
 
 2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejds-

markedets parter 
 
 2 repræsentanter for medarbejderne i ungdomsskolen 
 
 2 repræsentanter for eleverne 
 
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer har alle stemmeret.  
. 
Stk. 3. Folkeoplysningsudvalget i Københavns Kommune kan udpege en repræsentant til bestyrelsen. 
Endvidere kan en eller flere repræsentanter fra Børne- og Ungdomsforvaltningen deltage i bestyrelsesmø-
derne. Begge repræsentanter deltager uden stemmeret. 
 
Stk. 4. Ungdomsskolechefen og dennes stedfortræder (souschef) deltager i bestyrelsens møder uden 
stemmeret og varetager sekretariatsfunktionen. 
 
Stk. 5. Bestyrelsen kan tillade andre at deltage i møderne uden stemmeret. 
 
Stk. 6. Ungdomsskolebestyrelsens formand og næstformand vælges blandt medlemmerne valgt af og 
blandt Borgerrepræsentationens medlemmer. 
 
Bestyrelsens mødevirksomhed m.v. 
 
§ 2 
Stk. 1. Bestyrelsen udøver sin virksomhed gennem møderne.  
 
Stk. 2. Mellem bestyrelsesmøderne kan formanden afgøre sager, der ikke tåler opsættelse eller ikke giver 
anledning til tvivl. Bestyrelsen orienteres efterfølgende om disse sager. 
 
Stk. 3. Ved afgivelse af høringssvar m.v. kan en sag afgøres efter cirkulation blandt udvalgets medlemmer, 
når der er enighed herom. Såfremt der ikke er enighed herom, skal bestyrelsen indkaldes ekstraordinært. 
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Stk. 4. Under særlige omstændigheder, fx. når et høringssvar skal afgives med meget kort frist, overlades 
det til bestyrelsens formand at udarbejde høringssvar. Bestyrelsen orienteres efterfølgende herom.  
  
Stk. 5. Ungdomsskolebestyrelsen holder møde så ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det for-
nødent. Der holdes møde mindst 4 gange om året.  
 
Stk. 6. Ved årets begyndelse fastsættes en årsplan med angivelse af dato og tidspunkt for bestyrelsesmø-
derne. Årsplanen udgør et arbejdsgrundlag for planlægningen af ungdomsskolebestyrelsens arbejde.   
 
Stk. 7. Bestyrelsen kan afholde ekstraordinære møder, når formanden skønner det nødvendigt, eller når 
mindst 3 medlemmer fremsætter anmodning herom. 
 
Dagsorden m.v. 
 
§ 3 
Stk. 1. Forud for bestyrelsens møder udsendes en dagsorden. Forslag til dagsordenspunkter skal være for-
manden / bestyrelsens sekretær i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse.  
 
Stk. 2. Dagsorden udsendes til bestyrelsens medlemmer 7 dage før mødets afholdelse med angivelse af de 
sager, der vil komme til behandling på mødet. Ekstraordinære møder kan indkaldes med kortere varsel. 
Sammen med dagsorden udsendes sagsindstillinger og andet materiale, der er nødvendigt for bestyrelsens 
behandling af sagerne. Eventuelt yderligere materiale kan rekvireres i ungdomsskolens sekretariat.  
 
Stk. 3. Der kan ikke træffes beslutning om emner, som ikke er angivet på dagsordenen til det pågældende 
møde, med mindre samtlige tilstedeværende medlemmer samtykker i, at punktet skal optages på dagsor-
denen. 
 
Mødeledelse 
 
§ 4  
Stk. 1. Formanden, og i dennes fravær næstformanden, leder møderne og sørger for, at beslutningerne 
indføres i en beslutningsprotokol. Ethvert medlem kan forlange at få sin mening indført i beslutningspro-
tokollen.  
 
Beslutningsdygtighed m.v. 
 
§ 5 
Stk. 1. Ungdomsskolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede 
medlemmer er til stede.  
 
Stk. 2. Et medlem som er forhindret i at møde, skal give bestyrelsens formand eller sekretær besked her-
om. 
 
Stk. 3. Elevrepræsentanterne må ikke overvære behandling af sager vedrørende enkeltpersoner og har ikke 
stemmeret i disse sager. 
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Stk. 4. Formanden formulerer de punkter, der skal træffes beslutning om. Hvis ingen forlanger afstemning, 
kan formanden erklære punktet for afgjort i overensstemmelse med den afgivne opfattelse. 
 
Stk. 5. Beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgiven-
de. 
 
Stk. 6. Bestyrelsens tavshedspligt følger af forvaltningslovens § 27. 
 
 
Beslutningsprotokol 
 
§ 6 
Stk. 1. Formanden drager omsorg for at der føres en beslutningsprotokol, hvor følgende fremgår: 
 tid og sted for mødet 
 hvem der har meldt afbud til mødet, og hvem der har været fraværende uden afbud 
 medlemmers fravær under behandlingen af enkelte punkter 
 dagsorden for mødet  
 bestyrelsens beslutning ledsaget af en beskrivelse af sagen  
 
Stk. 2. Ethvert medlem har ret til at få sit standpunkt ført til protokols med en kort begrundelse. 
 
Stk. 3. Beslutningsprotokollen underskrives af formanden. Herefter udsendes beslutningsprotokollen til 
bestyrelsens medlemmer og til ungdomsskolens ledergruppe inden 7 dage efter mødet.  
 
Stk. 4. Endelig godkendelse af beslutningsprotokollen sker på førstkommende ordinære møde.  
 
Dialog m.v. 
 
§ 7 
Stk. 1. Ungdomsskolebestyrelsen kan nedsætte ad-hoc udvalg. 
 
Stk. 2. Til belysning af enkelte sager eller forhold vedrørende enkelte undervisningsområder eller speci-
fikke aktivitetsområder, kan ungdomsskolebestyrelsen indkalde lærer- og lederrepræsentanter eller andre 
sagkyndige rådgivere. 
 
Ændringer og ikrafttræden m.v. 
 
§ 8 
Stk. 1. Ændringer i og til ungdomsskolebestyrelsens forretningsorden skal behandles på et ordinært besty-
relsesmøde.  
 
Vedtaget på ungdomsskolebestyrelsens møde den 7. marts 2018 med umiddelbar ikrafttrædelse. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2018.0-0. Møde den 7.3.2018.  Dagsordenspunkt 5 
 
Introduktion til ungdomsskolens virksomhed, indsatsområder og udfordringer 
 
Under punktet præsenterer ungdomsskolens områdeledere Kasper Jannæs, Frank Størup 
og Gunver Moll Biering virksomheden, aktiviteter og udfordringer.  
 
INDSTILLING 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Ungdomsskolens formål og indhold er fastsat i ungdomsskoleloven. Organisatorisk er 
ungdomsskolen bygget op som én skole med en bestyrelse, en ledelse og decentral op-
gavevaretagelse. Organisationen er strukturelt forankret i Børne- og Ungdomsforvalt-
ningens Fagligt Center og indgår i områdets prioriteringer, opgaveløsning samt kvali-
tets- og supportaftaler.  
 
Ungdomsskolens organisatoriske opbygning afspejler ungdomsskolens tre hovedaktivi-
tetsområder: Almenundervisning, heltidsundervisning og 10. klasse.  
 
 
LØSNING 
 
Overordnet formål og indhold 
Ungdomsskolens formål og indhold er fastsat i ungdomsskoleloven, hvor det overord-
nede 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 medvirken i et demokratisk samfund.  
 
Ifølge loven skal ungdomsskoletilbuddet omfatte 
 Almen undervisning, specialundervisning, prøveforberedende undervisning og un-

dervisning 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) 
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 Undervisning i folkeskolens fag på 7.-10. klassetrin 
 Klub og anden fritidsaktivitet 

 
I København varetager ungdomsskolen de opgaver, som loven giver mulighed for, und-
tagen danskuddannelse for nyankomne udlændinge mellem 18 og 25 år og klubaktivite-
ter. I 6-byssammenhæng er det alene København som ikke har klubvirksomhed integre-
ret i ungdomsskolens virksomhed. 
 
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 forskydninger i 
målgrupperne 

 
 10. klasseområdet, som organiseres i tæt samarbejde med folkeskolerne, UU-

København, heltidsundervisningen og ungdomsuddannelserne 
 
Grafisk set ser ungdomsskolens organisation sådan ud: 
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Almen undervisning (fritidsundervisning) 
Ungdomsskolens almene undervisning udspringer af den folkeoplysende tradition i 
Danmark. Det bygger på den grundlæggende værdi, at unge aktivt og frivilligt vælger at 
gå til noget i deres fritid, som de anser som meningsfuld og som giver dem mulighed for 
at uddybe deres kundskaber og bidrager til demokratisk medborgerskab og dannelse. 
Det samlede fritidstilbud skal orientere sig bredt i forhold til behov og interesser i unge-
gruppen, og undervisningen skal bidrage til at styrke unges personlige, faglige og socia-
le kompetencer. Området skal også støtte op om og indbefattes i et forpligtende samar-
bejde 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 samar-
bejde 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 ungdomsuddannelse. Eleverne visiteres via Ungdommens Uddannelsesvejledning. 
Der er løbende optag. 
 
Heltidsundervisningen i ungdomsskolen organiseres fleksibelt efter opgaver og for-
skydninger i målgrupperne og indgår i realiseringen af ungeområdets strategiske mål-
sætninger. Den er led i Københavns Kommunes indsats for at nå målsætningen om, at 
95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.  Heltidsun-
dervisningen skal også bidrage til kommunens uddannelsesmål om, at 50 procent af de 
udsatte 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. Undervisningsbudgettet er på 37,8 mio. 
kr. 
  
Til heltidsområdet hører også Kombineret Ungdomsuddannelse, som er en erhvervsret-
tet ungdomsuddannelse finansieret via statstaxameter. Kombineret Ungdomsuddannelse 
indgår i regeringsudspillet om Bedre veje til uddannelse og job, som indebærer at ud-

                     
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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dannelsen fra 2019 løftes over i den ny uddannelseskonstruktion Forberedende Grund-
uddannelse (FGU). 
  
 
10. klasse 
10. klasse er et undervisningstilbud til unge, som efter grundskolen har brug for yderli-
gere faglig opkvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en 
ungdomsuddannelse. 10. klasse kan frit vælges af de elever, der ønsker det. Elever bo-
siddende i kommunen har retskrav på en plads. Der er løbende optag. Med regeringsud-
spillet 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 ung-
domsskolen selv i 3 kommunale 10. klassecentre og af 4 erhvervsskoler. Erhvervssko-
lerne har indgået kontrakt med Københavns Kommune om 3 former for 10.klassetilbud: 
10. klasse efter folkeskoleloven, EUD10 og 20/20-forløb. 
 
Undervisningen i 10. klasse skal ligesom heltidsundervisningen bidrage til strategiske 
målsætninger på ungeområdet: at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en 
ungdomsuddannelse, og at 25 procent unge vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 
9. eller 10. klasse.  
 
I skoleåret 2016-17 gik 370 elever i 10. klasserne i ungdomsskolen og 404 på en er-
hvervsskole. Undervisningsbudgettet for 10. klasse i ungdomsskolen er på ca.17 mio. 
kr. Området finansieres via taxameterbevilling og justeres pr. 5. september baseret på 
det faktiske elevtal, men 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 organisatio-
nen.  
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Faktaark om ungdomsskolen, februar 2018 
 

 
 
 
Ungdomsskolen generelt 
 
Ungdomsskolen er en bydækkende enhed forankret i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Fagligt 
Center.  
 
Ungdomsskolens mission er at give den enkelte unge en håndsrækning i tilegnelsen af faglige, soci-
ale og personlige kompetencer, som skal til for at kunne være en aktiv medborger i et åbent og de-
mokratisk samfund. Visionen er, at ungdomsskolen vil gå forrest i udviklingen af de nødvendige og 
relevante skole-, fritids- og kulturtilbud til alle unge. 
 
Lovgrundlag 
Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte 
 Almen undervisning, specialundervisning, prøveforberedende undervisning og undervisning 

for unge indvandrere i alderen 14-18 år. For at sidestille elever på 7. klassetrin har Borger-
repræsentationen 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 Kombi-

neret Ungdomsuddannelse (KUU) 
 Undervisning i folkeskolens fag på 7.-10. klassetrin 
 Klub og anden fritidsaktivitet 
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Organisation og struktur – de tre ben 
 
Ungdomsskolen er strukturelt forankret i BUF’s Fagligt Center og indgår i områdets prioriteringer 
og opgaveløsning, kvalitets- og supportaftaler.  
 
Ungdomsskoleloven fastsætter bestyrelsens opgaver og kompetencer. Medlemstallet og den nærme-
re sammensætning af ungdomsskolebestyrelsen fastsættes af Borgerrepræsentationen.  
 
I København varetager ungdomsskolen de opgaver, som loven giver mulighed for undtagen dansk-
uddannelse for nyankomne udlændinge mellem 18 og 25 år og klubaktiviteter. I 6-byssammenhæng 
er det alene København og Esbjerg som ikke har klubvirksomhed integreret i ungdomsskolens virk-
somhed 
 
Organisation 
 

 
.  
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Ungdomsskolen – kit og brobygger til ungdomsuddannelse 
 
Ungdomsskolens virkefelt ligger mellem folkeskolens udskoling og ungdomsuddannelserne. 
 

 
 
 
Figuren ovenfor illustrerer ungdomsskolens virkefelt. Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) 
indgår i regeringens udspil til den ny Forberedende Grunduddannelse.  
 
Udvikling i elevtal 
                       2015-2016                               2016-2017 
Antal unge i målgruppen 22.043 24.527 
Almenundervisningen 
CPR-elever 6.051 6.038 
Holdelever 11.233 11.584 
CPR-elever i almen i procent af målgruppen 27,5 24,6 
Heltidsundervisningen  
Elever i heltid 556 538 
Elever i heltid i procent af målgruppen 2,5 2,2 
10. klasse  
Elever i 10. klasse kommunal 431 370 
Elever i 10. klasse EUD 422 404 
Elever i 10. klasse i procent af målgruppen 2,0 1,5 
Indmeldte elever i alt 7.038 6.946 
 
Tabellen ovenfor viser en stigning i målgruppen som hænger sammen med befolkningstilgangen 
generelt i Københavns Kommune. 
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Antal medarbejdere 
 
Årsværk 2015/2016 2016/2017 
Almenundervisning  19,93* 
Heltidsundervisning 47,96 48,85 
10. klasse 34,20 23,67 
*Antal årsværk i almenundervisningen er fordelt på 336 ansatte 
 
Tabellen ovenfor viser alle ansatte i ungdomsskolen, omregnet til hele årsværk. En del af de ansatte 
i ungdomsskolen varetager undervisning indenfor flere af ungdomsskolens virksomhedsområder. 
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Almenundervisningen 
 
 
Link til film om almenundervisningen https://www.youtube.com/watch?v=1-
mnqHclI_s&feature=youtu.be (70 sek.) 
 
Ungdomsskolens almenundervisning udspringer af den folkeoplysende tradition i Danmark. Det 
bygger på den grundlæggende værdi, at unge aktivt og frivilligt vælger at gå til noget i deres fritid, 
som de anser som meningsfuld og som giver dem mulighed for at uddybe deres kundskaber og bi-
drager til demokratisk medborgerskab og dannelse. Almenundervisningen bidrager til at gøre de 
unge til aktive fritidsproducenter frem for fritidskonsumenter. Der er tale om aktiviteter, der typisk 
foregår om aftenen og om eftermiddagen med to til tre timer om ugen. 
 
Ungdomsskolen udsender i august et katalog over ca. 450 hold lige fra dansk, tysk, fransk, spansk, 
japansk, musik, dansk, drama, sport og friluftsliv, it og medier og ungepanel. I sæsonen 2016-2017 
gjorde godt 6.000 unge brug af tilbuddet og gik i gennemsnit på ca. 2 hold. Aktiviteterne foregår 
spredt over kommunen, aktuelt på lidt over 55-60 lokationer, heraf 25 folkeskoler. 
 
 

 
 
Budget: ca. 15,9 mio. kr. 
Målgruppe: 13-18 årige i Københavns Kommune samt 10-12 årige på Østerbro 
Lokationer: 55-60  

https://www.youtube.com/watch?v=1-
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Antal elever  

2015-2016           CPR-elever             Holdelever             Antal hold 
Amager 1.350  1.933 103 
Nørrebro/Østerbro  2.079 5.537 190 
Vesterbro / Valby / Kgs. Enghave  1.517 2.184 113 
Vanløse / Brønshøj  1.783 2.579 126 
Færdselslære og knallertkørekort  180 300 34 
10-12 årige Østerbro  343 656 46 
I alt  7.252 13.189 612 
 
2016-2017            CPR-elever             Holdelever             Antal hold 
Amager 1.410 1.937 97 
Nørrebro/Østerbro  2.692 4.774 160 
Vesterbro / Valby / Kgs. Enghave  2.042 2.786 126 
Vanløse / Brønshøj  844 942 55 
Færdselslære og knallertkørekort  250 411 30 
10-12 årige Østerbro  354 720 36 
I alt  7.592 11.570 504 
 
Tabellerne ovenfor viser antal elever og hold fordelt på afdelinger i skoleårene 2015-2016 og 2016-
2017. Antallet af CPR-elever viser, hvor mange unge (CPR-numre), der har været tilmeldt ung-
domsskolen. Antallet af holdelever viser, hvor mange elever, der har været tilmeldt på holdene. 
Hvis en elev er tilmeldt flere hold, vil eleven tælle flere gange. 
 
Der noteres en stigning i antallet af CPR-elever i almenundervisningen på 4,6 pct. fra skoleåret 
2015-2016, men et fald i antallet af holdelever på 12,3 pct. som følge af at færre elever tilmelder sig 
flere hold. 
 
Udviklingen i elevtal og elevpris 

                               2015-2016                               2016-2017 
13-17 årige 22.043 24.527 
CPR-elever 6.051 6.038 
CPR-elever i procent 27,5 24,6 
Holdelever 11.233 11.584 
Antal hold pr. elev i gennemsnit  1,91 
Elevpris pr. CPR-elev 1.228,18 1.523,99 
Elevpris pr. holdelev 643,52 820,94 
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Åben skole-forløb 
 
Ungdomsskolen har en lang tradition for at samarbejde med folkeskoler om særlige indsatser, der 
kan bidrage til elevernes læring. Med folkeskolereformen og ændringer i ungdomsskoleloven er der 
blevet sat blus på dette samarbejde, idet ungdomsskolen og folkeskolen nu er forpligtet til at 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, anvendelsesorienterede og varierede læringsformer.  
 

Tabellen ovenfor viser åben skole samarbejder på tværs af byen.  
 
I skoleåret 2016-2017 indgik ungdomsskolen 40 samarbejder med 14 folkeskoler om workshops i 
performance lab og uddannelsesparathed og mental styrketræning for elever på 8. klassetrin samt 45 
valgfagshold med 8 folkeskoler. I 2017-18 indleder ungdomsskolen samarbejder med Niels Brock 
Handelshøjskole og fire gymnasier om valgfag, der skal fastholde eleverne i uddannelse. 
 
 
Tværgående aktiviteter forankret i almenundervisningen 
 
Street soccer i samarbejde med Street Society og DBU København  
Ungdomsskole har i samarbejde med Street Society etableret Futsal (fodbold på lille bane) i hele Kø-
benhavn. Med samarbejdet ønsker ungdomsskolen at understøtte unge i udsatte boligområder, så de 
dyrker sport og motiveres til at gøre det i en forening. DBU København understøtter træneruddan-
nelse og stævneafvikling. 
 
Etablering af hold på ungdomsuddannelser   
Ungdomsskolen etablerer hold på ungdomsuddannelser for 9. kl. - 1.g’ere med tre mål: 
 
For det første at være med til at understøtte brobygningen fra folkeskole til ungdomsuddannelserne, 
således at eleverne fra 9. og 10. klasserne får indblik i livet og udfordringerne på ungdomsuddan-
nelserne.  
 
For det andet et ønske om at fastholde eleverne på det første år på ungdomsuddannelserne og på den 
måde være med til at styrke løfteevnen på de pågældende uddannelser. Herunder tilbyder ungdoms-

                      2015-2016                                        2016-2017 
Amager 0 1 
Østerbro / Indre By 4 2 
Vesterbro / Valby / Kgs. Enghave 31 0 
Vanløse / Brønshøj 54 35 
Nørrebro / Bispebjerg 29 7 
Workshops under Åben Skole 0 40 
I alt  118 85 
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skolen også lektiehjælp for alle ungdomsuddannelsernes årgange samt vejledning i forbindelse med 
større opgaver til elever visiteret fra studievejlederne.  
 
For det tredje har ungdomsskolen haft svært ved at fastholde den ældre del af deres målgruppe. Ved 
at nå eleverne på deres skoler med tilbud relevante for deres skolegang når ungdomsskolen i langt 
højere grad denne målgruppe.  
 
Samarbejde med boligsociale helhedsplaner 
Ungdomsskolen har etableret samarbejder med helhedsplaner i de 6 udsatte områder, som  Køben-
havns Kommune har identificeret. Samarbejdet har overordnet til formål at få flere udsatte unge til 
at deltage i allerede etablerede tilbud, men mange steder vil der kommer særlige tilbud til de unge i 
områderne. Når afstanden til de udsatte områder øges må ungdomsskolen komme til dem. Disse 
tilbud er mangeartede og er fx fokuserede på opkvalificering således at de unge kan varetage fritids-
jobs i helhedsplanerne eller fokuserede på at få de unge til at blive uddannelsesparate.  
 
Ungedemokrati 
Ungdomsskolen vil efter jul etablere 5 baggrundsgrupper til Københavns Kommunes Ungeråd. Dis-
se skal sikre en øget repræsentativitet for Ungerådet. Ungerådets repræsentanter deltager alle i en 
baggrundsgruppe. Desuden skal grupperne have fokus på uddannelse i demokrati samt etablere ini-
tiativer for unge i deres lokalområde. Ungdomsskolen vil også tilbyde workshops i fx journalistik, 
podcast mm., som Ungerådets medlemmer vil deltage og blive videreuddannet i.   
 
Åben skole 
Ungdomssskolen tilstræber at åben skole-forløben bliver skabt i samarbejde med eksterne samar-
bejdspartnere, for at kunne tilbyde autentiske læringsmiljøer og give adgang til undervisere med 
fagspecifikke kompetencer, det kan f.eks. være: 
 
Erhvervsuddannelser 
Teatersamarbejde 
Private firmaer 
Yogahuse 
Street Society 
Idrætsprojektet 
Dansekapellet 
Fagligt Center 
 
UngAkademi 
I UngAkademi tilbyder ungdomsskolen hvert år en række udfordrende, spændende og unikke un-
dervisningsforløb, hvor elever, der har særlige forudsætninger eller er særligt interesseret i et fag-
område, kan få undervisning på et fagligt højt niveau. Underviserne kommer fra en bred vifte af 
uddannelses- og forskningsmiljøer. Eleverne møder fx. astrofysikere, politikere fra Christiansborg 
eller førende mentaltrænere fra idrættens verden.  UngAkademi har engagerede og inspirerende 
undervisere med stor faglighed. 
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UngAkademi arrangeres i samarbejde mellem Frederiksberg Ungdomskole, Lyngby-Tårbæk Ung-
domskole, Gentofte Ungdomsskole, Ungfredensborg, Dragør Ungdomsskole, GXU – Gladsaxe 10. 
Klasse og Ungdomsskole, Ung i Hørsholm og Ung i Rudersdal. 
 
Vårsalong 
Vårsalong er Danmarks største censurerede kunstudstilling for unge mellem 13 og 19 år. Udstillin-
gen er arrangeres af ungdomsskolen i samarbejde med ungdomsskolerne i Odense og Århus. 
 
Udstillingen har været afholdt i gennem en årrække, oftest på Københavns Rådhus i marts/april 
måned. 
 
Link til Vårsalong på Facebook: https://www.facebook.com/UngdommensVaarsalong/ 
 

 
 
Ungdommens Folkemøde 
Ungdomsskolen er igen i år repræsenteret på Ungdommens Folkemøde sammen med UU Køben-
havn. Ungdommens Folkemøde foregår den 6.-8. september i Søndermarken og er en demokratisk 
ungefestival, der sætter unges stemme i centrum. Ungdomsskolen og UU dykker i løbet af to dage 
ned i, hvordan unge anno 2018 kan søge indflydelse i samfundet, i deres by eller i deres eget liv.  
 
Læs mere om Ungdommens Folkemøde her http://www.ufm18.dk.  
Se eksempel på et af ungdomsskolens events under folkemødet http://bit.ly/2rqx3Ul  
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/UngdommensVaarsalong/
http://www.ufm18.dk.
http://bit.ly/2rqx3Ul
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Læringslokomotivet (intensive læringsforløb) 
Ungdomsskolen udbyder i 2017 og 2018 et intensivt 3-ugers læringsforløb – Læringslokomotivet. 
Målgruppen er 20 unge 7.-8.klasses elever, der er vurderet foreløbigt ikke-uddannelsesparate og 
som har faglige udfordringer i dansk og matematik.  

Læringslokomotivet virker som supplement til Københavnerakademiet og der samarbejdes med 
skoler i BUF område Vesterbro/Valby/Kgs. Enghave om indsatsen. Læringslokomotivet er en del af 
en landsdækkende indsats for unge ikke-uddannelsesparate i kommunerne og er forankret i de 
kommunale ungdomsskoler. Projektet er støttet finansielt af Egmont Fonden og der er tilknyttet 
såvel læringsforløb for lærerne samt lokale og nationale evalueringsaktiviteter. 
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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 folkesko-
len uden afgangsprøver. Eleverne visiteres via Ungdommens Uddannelsesvejledning. Forløbene er i 
princippet etårige med folkeskolens afgangsprøver for øje og med fokus på at gøre dem uddannel-
sesparate til en ungdomsuddannelse. 
 
Heltidsundervisningens mål og opgaver er at styrke elevernes faglige, sociale og personlige kompe-
tencer og modvirke frafald samt føre eleverne til afgangsprøve i 9. og 10. klasse. Heltidsundervis-
ning har endvidere fokus på at give de unge en ”ny chance” og bygge bro mellem grundskole og 
ungdomsuddannelserne. 
 
Heltidsundervisning - elevdata  2015-2016 2016-2017 
Andel elever, der har en kontaktperson  26 pct. 28 pct. 
Andel elever, der er udeboende i institutionel sammenhæng 7 pct. 8 pct. 
Andel af elever, der har en diagnose  27 pct. 29 pct. 
Andel elever med minimum 3 skoleskift  31 pct. 34 pct. 
Andel elever med perioder uden reel skolegang  

 Gennemsnit antal måneder uden reel skolegang 
50 pct. 
8 måneder 

51 pct. 
8 måneder 

Andel elever med et kendt forbrug af rusmidler 12 pct. 10 pct. 
Andel elever, hvor der er kendskab til begået kriminalitet 16 pct. 13 pct. 
Andel elever uden FP91 eller FP102 i dansk 59 pct. 53 pct. 
Andel elever uden FP9 eller FP10 i matematik 60 pct. 53 pct. 
 
Tabellen ovenfor viser data for elever i heltidsundervisningen i skoleårene 2015-2016 og 2016-2017 
og illustrerer, hvilke udfordringer eleverne typisk kommer med. 
 
Lovgrundlag: Lov om ungdomsskoler samt folkeskoleloven 
Budget: ca. 37,8 mio. kr. 
Målgruppe: Ikke undervisningspligtige unge, der ikke er parat til at påbegynde en ungdomsuddan-
nelse samt elever på 8. og 9. klassetrin (Second chance) 
Lokationer: 7  
 

 

 

                                            
1 FP9 er Folkeskolens Afgangsprøve på 9. klassetrin. 
2 FP10 er Folkeskolens Afgangsprøve på 10. klassetrin 
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Heltidsundervisningen - elevpladser og pladspris 
 
 2015-2016 2016-2017 
Afdeling        Elevpladser         Elevpris kr.       Elevpladser         Elevpris kr. 
Byhøjskolen 80 74.697 80 76.245 
Dagkursus 48 73.394 48 74.914 
10. Puls 16 100.000 16 92.016 
Ungdomsskolen i Hindegade  140 51.744 140 52.695 
U-Turn 12 37.241 12 38.265 
Spydspidsen 24 18.952 24 19.750 
Nye Veje 46 69.616 46 71.059 
Ungdomsskolens 8+9. klasse op til 76 79.682 0p til 76 81.240 
I alt  442  442  
 
 
Heltidsundervisningen - uddannelsesparathedsvurdering skoleåret 2016-17  
 
Uddannelsesparathedsvurderingerne udarbejdes af ungdomsskolens vejledere i samarbejde med UU 
København. 
 
 
 

Ja til gymnasiale udd.  Ja til erhvervsudd. Nej 

Ungdomsskolens 8+9. kl. – 8.klasse 0 % 15 % 85 % 
Ungdomsskolens 8+9. kl. – 9.klasse 0 % 25 % 75 % 
UIH – 9. klasse* 5 % 59 % 41 % 
Heltid – 10. klasse* 31 % 64 % 32 % 
* UIH, Ungdomsskolen i Hindegade inkluderer her kun de elever der modtager undervisning på 9. klasses niveau.  
**Heltid 10. klasse dækker over tilbuddene: Byhøjskolen, Dagkursus og 10. Puls 
 
 
Data er trukket fra vejledningssystemet UnoUng og inkluderer 204 elever indskrevet i heltidsunder-
visningen på 8., 9. eller 10. klassetrin pr. 1.6.2017. De angivne procenter giver ikke nødvendigvis 
100 % til sammen, da eleverne kan være vurderet uddannelsesparate til både gymnasiale og er-
hvervsuddannelser. Eleverne på Nye Veje er ikke inkluderet, da de ikke bliver uddannelsesparat-
hedsvurderet. 
 
Heltidsundervisningen skoleåret 2015-16 – placering efter 3 måneder 
 
Omstående diagram viser de elever, der afsluttede deres forløb i heltidsundervisningen ved skole-
årets afslutning 2016 og deres placering 3 måneder efter. I alt afsluttede 209 elever deres forløb i 
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heltidsundervisningen ved skoleårets afslutning 20163. 3 måneder efter er der data på 172 elever. De 
resterende elever er der ikke kommunalt data på. Data er trukket fra UnoUng. 
 

 
 
*Heltid 10. klasse dækker over tilbuddene: Byhøjskolen, Dagkursus og 10. Puls 
 
Kategorierne for elevernes placering er hovedkategorier, der dækker over en række forskellige un-
derkategorier. ”Andre ungdomsuddannelser” dækker over uddannelserne: Kombineret ungdomsud-
dannelse og STU. ”Grundskolen” dækker over skoletilbuddene kommunal ungdomsskole, kommu-
nal 10. klasse, 10. klasse på erhvervsskolerne, efterskole, intern skole på socialpædagogisk opholds-
steder samt folkeskolens 9. klasse. ”Forberedende og udviklende aktiviteter” dækker over aktivite-
terne produktionsskole, VUC-AVU niveau, arbejde samt andre udviklende og forberedende aktivi-
teter aftalt med UU. ”Midlertidige aktiviteter” dækker over offentlig forsørgelse, foranstaltning på 
fuld tid efter serviceloven og sygdom.   

                                            
3 En del elever forsætter i de enkelte tilbud året efter og regnes derfor ikke blandt dem der afslutter. Det gør sig 
blandt andet gældende for en stor del af elever i Ungdomsskolen i Hindegade (UiH) og Ungdomsskolens 8+9. klasse, 
som har to klassetrin, men det gør sig også gælde for enkelte elever i de øvrige tilbud, hvis eleverne eksempel er star-
tet sent på skoleåret og det vurderes, at de vil profetere af endnu et skoleår i tilbuddet.   
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Heltidsundervisningen skoleåret 2014-15 – placering efter 15 måneder 
Nedenstående diagram viser de elever, der afsluttede deres forløb i heltidsundervisningen ved sko-
leårets afslutning 2015 og deres placeringen 15 måneder efter. I alt afsluttede 277 elever deres for-
løb i heltidsundervisningen ved skoleårets afslutning 20154. 15 måneder efter forefindes der data på 
207 elever. De resterende elever er der ikke kommunalt data på. Data er trukket fra UnoUng. 
 
 

 
*Heltid 10. klasse dækker over tilbuddene: Byhøjskolen, Dagkursus og 10. Puls 
 
Kategorierne for elevernes placering er hovedkategorier, der dækker over en række forskellige un-
derkategorier. ”Andre ungdomsuddannelser” dækker over uddannelserne: Kombineret ungdomsud-
dannelse og STU. ”Grundskolen” dækker over skoletilbuddene kommunal ungdomsskole, kommu-
nal 10. klasse, 10. klasse på erhvervsskolerne, efterskole, intern skole på socialpædagogisk opholds-
steder samt folkeskolens 9. klasse. ”Forberedende og udviklende aktiviteter” dækker over aktivite-
terne produktionsskole, VUC-AVU niveau, arbejde samt andre udviklende og forberedende aktivi-
teter aftalt med UU. ”Midlertidige aktiviteter” dækker over offentlig forsørgelse, foranstaltning på 
fuld tid efter serviceloven og sygdom.  
 
Blandt eleverne fra Nye Veje forventes en forholdsvis stor andel i kategorien ’uddannelsesforbere-
dende tilbud’, da tilbuddet er et afklaringstilbud med individuelt tilrettelagte forløb, der ikke er ret-
tet mod eksamen. 
 
                                            
4 En del elever forsætter i de enkelte tilbud året efter og regnes derfor ikke blandt dem, der afslutter. Det gør sig 
blandt andet gældende for en stor del af elever i Ungdomsskolen i Hindegade (UiH) og Ungdomsskolens 8+9. klasse, 
som har to klassetrin, men det gør sig også gældende for enkelte elever i de øvrige tilbud, hvis eleverne eksempel er 
startet sent på skoleåret og det vurderes, at de vil profitere af endnu et skoleår i tilbuddet.   
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Blandt eleverne fra Ungdomsskolen i Hindegade forventes ligeledes en stor andel i denne kategori. 
Tilbuddet retter sig til nytilkomne unge, mange af dem uden tidligere kendskab til det danske skole-
system. Elevgruppen er unge, der ønsker at tage Danskprøve 1 og 2 eller en af folkeskolens af-
gangsprøver.      
 
Blandt eleverne fra Dagkursus og Byhøjskolen er knapt 24 % i gang med yderligere uddannelses-
forberedende aktiviteter. Dette kan tolkes som et behov for længerevarende sammenhængende for-
løb blandt nogle i målgruppen. 
 
Eleverne fra Nye Veje indskrives og afslutter løbende igennem skoleåret.  Dette giver en udfordring 
i forhold til at vise et fuldstændigt retvisende billede af hvor de kommer hen efter endt forløb i ung-
domsskolen.  
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10. klasse  
 
 
Link til film om 10. klasse https://www.youtube.com/watch?v=pYoHMNe_8Sg (60 sek.) 
 
Ungdomsskolen står for 10. klassetilbudet i København. 10.klasse udbydes både i 3 kommunale 10 
klassecentre med en række forskellige linjer og på erhvervsskoler i form af fx EUD10 eller 20/20 – 
forløb. 
 
10. klasse er for elever, som efter at have afsluttet grundskolen, har behov for yderligere faglig kva-
lificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er 
derfor i 10. klasse fokus på, at eleven bliver parat til videre uddannelse. Langt de fleste af eleverne i 
10. klasse har valgt det fordi de ikke opfylder adgangsforudsætningerne til en ungdomsuddannelse, 
mens nogle gør det fordi de ikke selv føler sig klar. 
 
10. klasse er et afklarings- og overgangsår. Med regeringsudspillet om bedre veje til uddannelse og 
job vil der fortsat være frit optag til 10. klasse. 
 
Lovgrundlag: Lov om ungdomsskoler samt folkeskoleloven 
Budget: ca. 17 mio. kr.  
Lokationer: 3 
 
Området finansieres via taxameterbevilling og justeres pr. 5. september baseret på det faktiske elev-
tal, men 10. klasse har løbende optag gennem skoleåret. 
 
10. klassetilbud og placering                  Optag 

 5/9 2015  
                        Optag 

5/9 2016  
Optag  

5/9 2017 
Kommunal          
Amager 10 (Jemtelandsgade, PLYS) 106  129 112 
Ø10 (Kildevældsskolen) 120  127 116 
10. Vest (Vesterbro Ny Skole) 119  114 107 
Kirsebærhavens Skole* 86  0 0 
I alt  431  370 335 
     
Erhvervsuddannelser    
TEC 101 106 100 
NEXT 124 158 155 
SOPU 51 55 57 
HRS 55 85 73 
Niels Brock 91 0 0 
I alt 422 404 385 

https://www.youtube.com/watch?v=pYoHMNe_8Sg
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Tabellen ovenfor viser udviklingen i elevsøgningen på det samlede 10. klasseområde i Københavns 
Kommune, samt det aktuelle tal for tilmeldte elever i skoleåret 2017/2018 på det samlede 10. klas-
seområde. Afdelingen på Kirsebærhavens skole blev lagt sammen med Amager 10 fra 2016. 
 
 
Uddannelsesparathedsvurdering i skoleåret 2016-17 – kommunal 10. klasse  
 
Uddannelsesparathedsvurderingerne laves af skolens tilknyttede UU vejleder.  
 
 
 

Ja til gymnasiale udd.  Ja til erhvervsudd. Nej 

Kommunal 10. klasse 46 % 51 % 
 

15 % 

 
Data er trukket fra UnoUng og inkluderer 3375 elever indskrevet i 10. klasse pr. 1.6.2017. De an-
givne procenter giver ikke nødvendigvis 100 % til sammen, da eleverne kan være vurderet uddan-
nelsesparate til både gymnasiale og erhvervsuddannelser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5 Der mangler opdateret data om 9 elevers uddannelsesparathedsvurdering i Unoung.  
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Overgang fra 10. klasse 
 
Nedenstående diagram viser de elever, der afsluttede deres forløb ved skoleårets afslutning 2016 og 
deres placering 3 måneder efter. I alt afsluttede 518 elever deres forløb i kommunal 10. klasse eller 
10. klasse på erhvervsskolerne ved skoleårets afslutning 2016. 3 måneder efter er der data på 475 
elever. De resterende elever er der ikke kommunale data på. Data er trukket fra UnoUng. 
 

 
Kategorierne for elevernes placering er hovedkategorier, der dækker over en række forskellige un-
derkategorier.”Grundskolen” dækker over skoletilbuddene kommunal ungdomsskole, kommunal 
10. klasse, 10. klasse på erhvervsskolerne, efterskole, intern skole på socialpædagogisk opholdsste-
der samt folkeskolens 9. klasse. ”Forberedende og udviklende aktiviteter” dækker over aktiviteterne 
produktionsskole, VUC-AVU niveau, arbejde samt andre udviklende og forberedende aktiviteter 
aftalt med UU. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2018.0-0. Møde den 7.3.2018. Dagsordenspunkt 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. 

 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Efter bestyrelsesvedtægten afholder bestyrelsen møde mindst 4 gange om året eller så 
ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent. 
 
Af årshjulet fremgår 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 budgetfordeling og på årets sidste 
møde fastlægges principperne for budgetfordelingen for det kommende år. 
 
Bestyrelsen præsenteres også løbende for undersøgelser og data vedrørende skolens 
elever. På mødet i juni fremlægges resultater af elevtrivselsundersøgelse og kvalitets-
rapport for heltidsundervisningen og 10. klasse, som udarbejdes af Børne- og Ungdoms-
forvaltningen.  
 
På det første møde efter sommerferien fremlægger ungdomsskolen sine årsrapporter for 
de tre områder heltidsundervisning, 10. klasse og almenundervisning. Årsrapporterne 
udarbejdes med målet om at skabe størst mulige viden om resultater og effekter af ung-
domsskolens indsats. De udarbejdes i slutningen af skoleåret, så data kan anvendes i 
forbindelse med planlægning og opstart af det nye skoleår. Årsrapporterne for heltids-
undervisningen og 10. klasse rummer dels resultatdata som fx oplysninger om fremmø-
de, karakterer, uddannelsesparathedsvurdering og udslusning til videre udannelse, dels 
informationer fra ungdomsskolens effektmålingssystem, som bruges i heltidsundervis-
ningen. Årsrapporter for almenundervisningen samler op på resultater fra evalueringer 
og undersøgelser fra den almene fritidsundervisning, Åben-skoleindsatser og særlige 
indsatser. 
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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 
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 faglige temadage, 
forestillinger, Ungdommens Folkemøde m. v. Herudover inviterer ungdomsskolen be-
styrelsens medlemmer på rundtursbesøg i ungdomsskolens afdelinger i løbet af foråret. 
Bestyrelsen bedes tilkendegive dato for et sådant besøg. 
 
 
BILAG 
Årshjul 
 



 

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

Sekretariat 
 
Fredericiagade 39 
1310 København K 
 
Telefon 
33 36 44 70 
 
E-mail 
kb@buf.kk.dk 
 
www.ungdomsskolen.kk.dk 
 
 

 
 
 
Årshjul ungdomsskolens bestyrelse 
 
Ungdomsskolebestyrelsen afholder møde mindst 4 gange om året 
sædvanligvis i marts, juni, oktober og december måned. Oversigten 
viser tilbagevendende dagsordenspunkter til de enkelte møder henover 
året. Derudover vil tilkomme aktuelle punkter, der fastlægges løbende.  
 
MARTS 
 Godkendelse af forslag til fordeling af ungdomsskolens budget-

ramme 
 Udvikling i budget og regnskab 

 
 

JUNI 
 Godkendelse af ungdomsskolens almene elevprogram 
 Udvikling i budget og regnskab 
 Eksterne undersøgelser/rapporter: 

Elevtrivselsundersøgelse 
Kvalitetsrapport for 10. klasse og heltidsundervisning 

 
 
OKTOBER 
 Udvikling i budget og regnskab 
 Status på opstart af nyt skoleår 
 Udviklingen i elevstatistik 
 Interne undersøgelser/rapporter: 

Årsrapport for almenundervisningen, herunder Åben skole-
aktiviteter 
Årsrapporter 10. klasseområdet 
Årsrapporter for heltidsundervisningsområdet  

 
DECEMBER 
 Godkendelse af principper for budgetfordeling for det kommende 

år 
 Udvikling i budget og regnskab 
 Godkendelse af mødeplan for det kommende år 
 

Dato: 10.1.2018 
 
 
 

NOTAT 

mailto:kb@buf.kk.dk
http://www.ungdomsskolen.kk.dk
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2018.0-0. Møde 7.3.2018.  Dagsordenspunkt 7 

 

Kernefortælling og udviklingsplan for ungdomsskolen  

 

I denne indstilling beskrives arbejdet med en udviklingsplan for ungdomsskolen. 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 
 

Ungdomsskolen har det seneste år samarbejdet med konsulentvirksomheden Dogme-

kompagniet omkring en udviklingsplan for den samlede organisation. Udviklingspla-

nen skal udstikke kursen for ungdomsskolens udvikling frem mod 2020 på tværs af 

ungdomsskolens hovedområder. Arbejdet 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 strategiske 

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 udvik-

lingsplan, 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 byens unge skal have mulighed for uddannelse 

og fritidstilbud, der understøtter deres personlige udvikling og faglige 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 fritidsak-

tiviteter, 10. klasse og heltidsundervisning til unge, der skal have styrket deres per-

sonlige eller faglige forudsætninger for at begynde på en ungdomsuddannelse. Vi har 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender kernefortælling og indsatsområder for ungdomssko-

lens udviklingsplan. 
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undervisning på mere end 50 adresser over hele byen og udvikler løbende vores til-

bud 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 ambitio-

ner 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, sna-

rere end at eleverne bliver formet efter vores tilbud. Vores struktur 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 bygger vi den sammen med dem.   

 

Derfor er der i ungdomsskolen plads til at lære på forskellige måder, plads til at dyr-

ke forskellige interesser og til at være den, man er.  Det gør os til en helt central spil-

ler på ungeområdet i København hos både unge, forældre og samarbejdspartnere, 

som kommer til os, når der er behov for at finde nye løsninger eller skabe fundamen-

tet for at realisere unges drømme.  

 

 

Indsatsområder i udviklingsplanen  

 

1. Ungdommens skole  

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

skal passe til den unge. Unge skal i højere grad være drivkraft i ungdomsskolens ud-

vikling, og eleverne skal føle et tilhørsforhold til deres skole og aktivt tilvælge til-

buddene. 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 ejerskab og engagement.  

 

Målsætningerne under dette indsatsområde er bl.a.:  

 

 Det skal være muligt og attraktivt for unge at igangsætte aktiviteter for 

andre unge i ungdomsskolens regi, fx ved at understøtte ungedrevne pro-

jekter.  

 Unge skal i højere grad være aktivt med til at promovere ungdomsskolens 

tilbud til deres jævnaldrende, fx. ved at uddanne ungeambassadører.     

 Unge skal i højere grad være rådgivere, når det kommer til udviklingen 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 
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afdelingerne skal fremmes, og afdelingernes forskelligheder skal bruges aktivt til at 

fremme indsigt i hinandens arbejdsområder på tværs af organisationen.  

 

Målsætningerne under dette indsatsområde er bl.a.:  

 

 Alle medarbejdere skal kende ungdomsskolens kernefortælling og vide, 

hvilken arbejdsplads, de er en del af.  

 Ungdomsskolen skal formå at udnytte medarbejdernes kompetencer og afde-

lingernes ressourcer på tværs af organisationen, så summen af afdelingerne 

giver mere end delmængderne.     

 Der skal skabes bedre kommunikationskanaler på tværs af afdelingerne.  

 Ungdomsskolen skal søge at skabe større fælles ungearrangementer på tværs 

af afdelingerne, hvor det fulde spektrum af ungdomsskolens 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. Ungdomsskolen skal være 

progressiv, når det kommer til nye samarbejdsmuligheder og initiativer, og organisa-

tionen 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 ung-

dommens behov.     

 Fælles succeser. Ungdomsskolen skal være en samlet enhed udadtil. Både 

når det kommer til, hvordan organisationen italesættes og hvordan afdelin-

gernes 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 tema-

dag 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 handlinger.  

 

 

VIDERE PROCES  

 

Den færdige udviklingsplan, herunder de handlepunkter, der skal med i den endelige 

udviklingsplan, bliver i øjeblikket udarbejdet og færdigskrevet og vil blive præsente-

ret på bestyrelsesmødet i juni måned. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

 J.nr. 2018.0-0. Møde den 7.3.2018. Dagsordenens pkt. 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. 
  
INDSTILLING 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender forslag til fordeling af ungdomsskolens budgetramme for 

2018, som det fremgår af bilaget Ungdomsskolen - virksomhed og budget 2018, 
 
2. at bestyrelsen tager orienteringen om effektiviseringer/besparelser til efterretning, 
 
3. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens regnskab 2017 til efterret-

ning. 

 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Ungdomsskolebestyrelsen har kompetence til at fastlægge indhold og omfang indenfor 
den tildelte beløbsramme. Indstillingens forslag til fordelingen af rammen sker ud fra de 
vedtagne mål og rammer for ungdomsskolens virksomhed.  
 
I 2018 er ungdomsskolens budgetramme på 87.236.168 kr. inklusive budget til 10. klas-
se. 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 overførte midler fra 
2017. 
 
Fordeling af lønmidler og driftsmidler 
Forslag til fordeling af lønmidler og driftsmidler fremgår af bilag 1. Forslaget tager ud-
gangspunkt de principper, som bestyrelsen vedtog i forbindelse med udmøntning af 
budgetrammen for 2018. Principperne er beskrevet i afsnit 3.1 Principper for budget-



 

Side 2 af 4 
 

fordelingen i bilag 1. 
 
Budgetramme til 10. klasse 
Ungdomsskolens budgetramme for 2018 er blevet tillagt 12/12 af budgetmidlerne 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 budgetrammen, svarende til ca. 4 mio.kr.. Forslagene 
i kataloget blev behandlet af Børne- og Ungdomsforvaltningen, som herefter fremsendte 
udvalgte forslag til politisk behandling på Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar 
2015. 
 
I forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2016 blev ungdoms-
skolen 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, Under-
støttende undervisning samt Lektiehjælp og Faglig fordybelse. Effektiviseringen 
blev indregnet i budgetrammen til almenundervisning i budget 2016. 

 
 Administrationen blev pålagt en effektivisering på 400.000 kr. svarende til 1 

årsværk. Ungdomsskolen havde en dialog med forvaltningen, da det var en for-
udsætning for effektiviseringen, at forvaltningen fandt en lokation, hvor admini-
strationen 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 ung-
domsskolen 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 ung-
domsskolens budget. Disse effektiviseringer er allerede indarbejdet i ungdomsskolens 
budgetramme. 
 
Ungdomsskolen har i samarbejde med Center for Policy i forvaltningen fundet yderlige-
re effektiviseringer på 1.007.000 kr. og forslagene er følgende: 
 

 Omlægning af Radio One Hour til aktiviteter under Åben Skole – mulig effekti-
visering på 562.000 kr. 
 

 Nedlæggelse af en deltidsstilling i administrationen – mulig effektivisering på 
200.000 kr. 
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 Nedjustering af ungdomsskolens fællespulje (kompetenceudvikling) – mulig ef-
fektivisering på 200.000 kr. 
 

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

 
I alt effektiviseringsbidrag på 1.007.000 kr. som vil udgå af ungdomsskolens 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 effektivi-
sering (1,4 mio.kr.) medio marts 2018.  
 
Effektiviseringsstrategi 2020-2023 
Forvaltningen har bedt revisionsfirmaet Deloitte om at foretage en analyse af de bydæk-
kende enheder, herunder ungdomsskolen.  Analysen laves med henblik på at finde yder-
ligere 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 finan-
siering 
 

 Ungdomsskolen har i 2017 haft et mindreforbrug til kompetenceudvikling, herunder 
kurser, efter - og videreuddannelse af ledere og medarbejdere på ca. 250.000 kr. 

 
 Ungdomsskolens 10. klasse har i 2017 har en merforbrug på ca. 500.000 kr. på løn-

delen. 
 
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. LokalMED inddrages løbende 
på møder i 2018 om udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab. 
 
Ungdomsskolechefen er ansvarlig for, at Børne- og Ungdomsforvaltningen og ung-
domsskolens bestyrelse orienteres om udviklingen i ungdomsskolens budget og regn-
skab. Ungdomsskolechefen vil således orientere ungdomsskolebestyrelsen, hvis der sker 
væsentlige afvigelser i forholdet mellem budget og aktivitet. Se uddybning af ungdoms-
skolens løbende økonomistyring i afsnit 3.2 Økonomistyring i bilag 1. 
 
 
BILAG 
 
1. Ungdomsskolen – virksomhed og budget 2018 
2. Forslag til fordelingen af budgetrammen totalt og fordelt på budgetområder 
3. Regnskab 2017 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

 
Dato: 30.01.2018   Journalnr.: 2018.0-0 

 

 
 

 

UNGDOMSSKOLEN – VIRKSOMHED OG BUDGET 2018 

 

Ungdomsskolen udarbejder hvert år et notat om ungdomsskolens virksomhed og bud-

get. Formålet med notatet er at skabe gennemsigtighed i og forståelse for, hvordan ung-

domsskolen fordeler budgetrammen på de forskellige arbejdsfelter, hvordan ungdoms-

skolens økonomistyring fungerer, og hvilke økonomiske principper og forudsætninger, 

der udstikker rammerne for ungdomsskolens budgetlægning. 

 

Dette notat udgør beslutningsgrundlaget for ungdomsskolebestyrelsens opgave med at 

fordele budgettet. Notatet fungerer også som en slags operationel rettesnor for den lø-

bende økonomistyring. Med andre ord er notatet ungdomsskolens økonomiske slag- og 

køreplan for 2018. 

 

1. Ungdomsskolens arbejdsfelt og virksomhed 

 

1.1 Arbejdsfelt 

Ungdomsskolens samlede tilbud skal omfatte almen undervisning, prøveforberedende 

undervisning, specialundervisning og undervisning i dansk sprog og danske samfunds-

forhold særlig tilrettelagt for indvandrere. Herudover kan tilbuddet omfatte undervis-

ning i færdselslære og knallertkørsel, heltidsundervisning, andre aktiviteter som kan 

indgå i kommunens samlede ungdomspolitik, undervisning i dansk som andetsprog for 

udlændinge mellem 18 og 25 år samt klub- og anden fritidsvirksomhed/andre fritidstil-

bud. Ungdomsskolen i København varetager alle fornævnte områder bortset fra dansk 

som andetsprog for 18 til 25-årige og klubvirksomhed.  

 

1.2 Organisation og struktur 

Ungdomsskolen er en rammestyret virksomhed forankret i Børne- og Ungdomsforvalt-

ningens fagkontor Fagligt Center. Det er ungdomsskolens bestyrelse, der fastlægger de 

overordnede principper for ungdomsskolens virksomhed og udmønter skolens budget. 

 

Den organisatoriske opbygning af ungdomsskolen er fastsat af Borgerrepræsentationen i 

september 2015 med vedtagelsen af Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskole-

virksomhed. Ungdomsskolens virksomhed er organiseret som én skole med én bestyrel-

se, én ledelse og decentral opgavevaretagelse. Ungdomsskolens opgaver er organiseret i 

et fælles sekretariat samt i tre ungdomsskoleområder, 1) Almenundervisning, 2) Hel-

tidsundervisning 3) og 10. klasse. 
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2. Elevoptag og elevgrundlag 

 

Tabellen herunder viser, hvor mange unge, der er i ungdomsskolens målgruppe, og hvor 

mange elever der er tilmeldt ungdomsskolens tilbud. Eleverne er opdelt i CPR-elever og 

holdelever (opgjort pr. skoleår). Målgruppen 13-17-årige er pr. 1. januar 2018 23.074 

unge. Udviklingen i de statistiske oplysninger viser følgende: 

 
 2014 2015 2016 2017 

Antal unge i målgruppen 13-17-årige 21.023 21.630 22.043 22.683 

CPR-elever i almenundervisning 6.186 7.359 6.051 6.038 

Holdelever i almenundervisning 12.828 14.045 11.233 11.584 

CPR-elever i almen i pct. af målgruppen 29,4 34,0 27,5 26,6 

Elever i heltidsundervisning 666 615 556 538 

Elever i heltidsundervisning i pct.  4,3 2,8 2,5 2,4 

Elever i 10.klasse 247 252 431 335 

Elever i 10.klasse i pct. 1,2 1,2 2,0 1,5 

Elever i alt  7.099 8.226 7.037 6.911 

 

 

3. Budget og økonomi 

 

3.1. Principper for budgetfordelingen 

Ungdomsskolens bestyrelse fastlagde principperne for fordeling af budgetrammen 2018 

på mødet i december 2017. Principperne tager udgangspunkt i, at fordelingen af budget-

rammen skal understøtte ungdomsskolens tre hovedområder som tre økonomiske enhe-

der. De tre hovedområder er 10.klasse, heltidsundervisning og almenundervisning.  

 

De besluttede fælles principper er: 

 Centrale lønudgifter til ledelse, administration og pædagogisk medhjælp fastsættes 

på grundlag af konkrete beregninger 

 Decentrale lønudgifter til 10.klasse fastsættes efter det faktiske søgetal pr. 5.9.2017  

 Decentrale lønudgifter til heltidsundervisning fastsættes efter den lærer-ressource 

som er nødvendig for at drive det enkelte tilbud 

 Timepuljer til almen undervisning fastsættes med udgangspunkt i 2017-niveau 

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

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

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

aktivitetsmæssige fyrtårne og internationale elevudvekslinger 

 

 

Principper for fordeling af driftsmidler 

Principperne for fordeling af driftsmidler blev ændret i forbindelse med godkendelsen af 

budget 2012 og er videreført i de efterfølgende år og derved også gældende for 2018. 

 

Principper for fordeling af driftsmidler i heltidsundervisningen: 

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

trale budgetter 

 Budgetmidlerne fordeles i forhold til antal elevpladser i den ”almindelige” under-

visning og i værkstedsundervisningen 
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Principper for fordeling af driftsmidler i almenundervisningen: 

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

trale budgetter 

 Budgettet til driftsmidler udmeldes som en samlet budgetpost 

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

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

for en uge. 

 

For begge områder gælder det, at:  

1) satserne vil blive reguleret i samme omfang som fremskrivningsprocenten for 

driftsmidler, som ungdomsskolen får udmeldt fra forvaltningen  

  

2) driftsmidlerne ville kunne være udsat for besparelser, hvilket også gælder for alle 

øvrige poster på ungdomsskolens ramme. 
 

3.2 Økonomistyring 

Da det er bestyrelsen, der udmønter ungdomsskolens budget, holder ungdomsskolen 

løbende bestyrelsen orienteret om udviklingen i budget og regnskab ved årets fire besty-

relsesmøder. Indstillinger, økonomiske bilag og beslutningsreferater er tilgængelige på 

www.ungdomsskolen.kk.dk. 

 

Ungdomsskolen indberetter tre årlige regnskabsprognoser samt det endelige regnskab til 

forvaltningens fagkontor Administrativt Ressourcecenter. Ungdomsskolen har endvide-

re en løbende dialog med Administrativt Ressourcecenter om budget og faktiske udgif-

ter til husleje og afledte udgifter på de adresser, hvor ungdomsskolen har til huse. 

 

Udover på de kvartalsvise møder i bestyrelsen og i prognoser til forvaltningen, følger 

ungdomsskolens sekretariat udviklingen i forbruget på både lønkonti samt driftskonti 

hver måned. Dette sker for at sikre, at der ikke sker en utilsigtet anvendelse af budget-

rammen. Endvidere afholder ungdomsskolens sekretariat kvartalsvise økonomimøder 

med ungdomsskolens forskellige undervisningstilbud. Disse møder har til formål at sik-

re en sund økonomi i de enkelte tilbud samt at sikre, at der er økonomisk grundlag for 

udviklingen af de enkelte tilbud. 

 

3.3 Økonomiske forudsætninger 

Budgetrammen for 2018 indeholder en lønfremskrivning på 1,14 pct. Den andel af bud-

getrammen, som vedrører drift, er fremskrevet med -0,02 pct.  

 

Udgangspunktet for lønfremskrivningen er den generelle fremskrivning på 1,52 pct., 

som er udmeldt af Kommunernes Landsforening. Der er indarbejdet en række besparel-

ser og effektiviseringer mv. i fremskrivningsprocenten på -0,38 pct. Udgangspunktet for 

fremskrivningen af driftsmidler er den generelle fremskrivning på 2,16 pct., som også er 

udmeldt af Kommunernes Landsforening. Der er indarbejdet en række besparelser og 

effektiviseringer mv. i fremskrivningsprocenten på -2,18 pct. 

 

Det betyder, at ungdomsskolen samlet har fået en fremskrivning på 1,14 pct. i lønnen 

samt en fremskrivning på -0,02 pct. i driften. Budgetrammen for 2018 er blevet justeret 
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med udgifter til husleje, der skal afregnes direkte med Københavns Ejendomme.  

 

3.4. Ungdomsskolens budgetramme for 2018 

Budgetrammen tilføres ca.1,1 mio.kr. i overførte midler fra 2017. Den væsentligste år-

sag til mindreforbruget er, at der på grund af usikkerhed om finansieringen har været et 

lavere optag end kapaciteten i Ungdomsskolens 8+9. klasse, og undervisningstilbuddet 

har derfor ikke har været bemandet til fuld kapacitet. 

 

Budgetrammen forventes reguleret pr. 5. september 2018 på baggrund af det faktiske 

elevtal i 10. klasserne.  

 

Forslag til overordnet fordeling af ungdomsskolens samlede budget: 

 
AKTIVITETSOMRÅDER BUDGETFORDELING   PCT. AF TOTAL BEMÆRKNINGER 

 

Almenundervisning 10.498.018 11,9 Lønudgift til undervisning 

Heltidsundervisning 27.328.728 31,1 Lønudgift til undervisning 

10. klasse 11.949.362 13,7 Lønudgift til undervisning 

Fællespulje (se nedenfor) 1.986.486 2,1 Bufferpulje, udvikling m.v. 

Adm. og teknisk personale 8.322.041 9,3 Lønudgift 

It, særlig bistand og PM 2.813.899 3,2 Lønudgift 

Ledelse 8.584.964 9,7 Lønudgift 

Drift 15.663.199 17,8 Bygninger, uv-midler m.v. 

Mindreforbrug 2017 1.092.532 1,2 Fordeles i budget 2018 

I alt  88.239.229 100  

 

Ca. 31 pct. af det samlede budget anvendes til lønudgifter i heltidsundervisningen. Det 

betyder, at gennemsnitslønudgiften pr. elev i heltidsundervisningen er 62.969,42 kr. 

Ca. 14 pct. af det samlede budget anvendes til lønudgifter i 10.klasse, hvilket betyder en 

gennemsnitslønudgift pr. elev på 28.659,67 kr. 

Ca. 12 pct. anvendes til lønudgifter i den almene undervisning. Lønudgiften i den alme-

ne undervisning er således 1.738,66 kr. pr. CPR-elev eller 906,25 kr. pr. holdelev. 

 

Udmøntning af fællespulje 

I forslaget til budgetfordeling er der etableret en fællespulje, der disponeres således: 

 

OMRÅDE  KR. 

Forsøgs- og udviklingsarbejde 432.253 

Udvikling og koordinering af information og kommunikation  424.379 

Vårsalong, NUART og internationale elevudvekslinger 378.353 

Midler afsat til udmøntning af lønkorrektioner mm.  126.987 

Kompetenceudvikling og efteruddannelse af medarbejdere 420.541 

Bufferpulje 203.973 

I alt 1.986.486 
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4. Ungdomsskolens kerneområder og opgaver  

4.1. Almenundervisning 

Almenundervisningen er defineret ved kommunens forpligtelse til at etablere undervis-

ning i de emner, hvori de unge måtte ønske undervisning i deres fritid, og som er i over-

ensstemmelse med ungdomsskolens formål. De folkeoplysende nøglebegreber som fri-

villig deltagelse, frit emnevalg og frit lærervalg er således fortsat grundlaget for fritids-

undervisningen. 

 

Den almene undervisning omfatter undervisning og aktiviteter i eftermiddags- og aften-

timerne i en lang række fag. Sammensætningen af fagtilbuddene og fagenes tilrettelæg-

gelse sker primært på baggrund af ungdomsskolens værdigrundlag og de unges ønsker 

og behov. Andre væsentlige faktorer, der indgår i tilrettelæggelsen, er at understøtte en 

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

egen kultur kan udvikles og afprøves, herunder arbejdet med unges indflydelse og de-

mokrati. 

 

Fagudbuddet udgøres af boglige fag, kreative fag og de fritidsprægede fag. Kategorierne 

i de boglige fag er sprog, it og medier, naturvidenskab og eksamensforberedelse. De 

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

kunst. I de fritidsprægede fag er kategorierne blandt andet sport, actionfag (fx gokart, 

stunt og vægklatring), tematiserede kurser mv.  

 

Endvidere tilbydes bydækkende specialundervisning for unge på de københavnske spe-

cialskoler, undervisning i færdselslære og knallertkørsel og radioproduktion ved Ra-

dio1Hour, der tilbydes som et ugekursus til folkeskolernes 8.-10. klasser. 

 

Undervisningstilbud for de 10-12-årige på Indre Østerbro 

Ungdomsskolen fik i 2003 tilført en særskilt ramme på 287.070 kr. til almen undervis-

ning til 10-12-årige. Herudover finansierede ungdomsskolen yderligere 125.000 kr. fra 

demografireguleringen i 2003. Midlerne er en del af ungdomsskolens samlede budget-

ramme. Helårsudgiften er på kr. 446.989 i 2018. Beløbet finansierer 25-30 hold for ca. 

20 pct. af målgruppen på 1.166 10-12-årige på Indre Østerbro.  

 

Indsatser 

Åben skole samarbejder: 

En stor andel af undervisningsopgaverne afvikles som en del af Åben skole og er betalt 

af de folkeskoler, som modtager undervisningen. For at udvikle og fastholde samarbej-

det er det nødvendigt med tæt dialog med folkeskolerne om, hvordan de enkelte tilbud 

under Åben skole bedst sammensættes. 

 

Ungedemokrati: 

Almenundervisningen har i samarbejde med Faglig Center i forvaltningen en del aktivi-

teter for og med Københavns Kommunes Ungeråd. Derudover er der undervisning i 

debat og samfund, personlig udvikling samt udflugter og ture. 
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Ungdomsuddannelserne: 

Almenundervisningen laver forskellige indsatser for at understøtte overgangen til og 

fastholdelsen af eleverne på ungdomsuddannelserne.  

 

Indsatser i boligsociale områder: 

I samarbejde med helhedsplaner i boligsociale områder oprettes der aktiviteter, som kan 

støtte uddannelse og jobmuligheder for de unge i områderne. 

 

 

Fordeling af budgetrammen til almenundervisningen 

I nedenstående tabel ses fordelingen af budgetrammen for den almene undervisning. 

FORDELING  TIMER KR. 

 

Ungdomsskolens fritids- og almenundervisning   

Boglige hold, tech, eksamentræning etc 3.778 1.700.000 

Kreative, musisk og drama 3.778 1.700.000 

Sport, friluftsliv og rejser 3.778 1.700.000 

Radio 851 382.991 

Knallertundervisning 519 233.623 

10-12-årige på Østerbro 993 446.989 

   

Indsatser og projekter   

Åben skole 807 363.000 

Ungedemokrati, Debat og samfund & personlig udvikling 667 300.000 

Ungdomsuddannelserne 977 440.000 

Udsatte boligområder 1.104 496.844 

Events, Vårsalong, Ung scene, afslutninger etc 1.333 600.000 

Specialskoler 400 180.000 

Tværgående projekter i hele København 666 300.000 

   

Reserveret fra demografimidler til fordeling 200 90.386 

I alt (undervisningstimer) 19.851 8.933.833 

 

Herudover gives der ekstra: 1) 32.867 kr. til pædagogisk medhjælp på knallertområdet 

til hjælp for ledelsen. 
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4.2 Heltidsundervisning 

Heltidsundervisningen i ungdomsskolen er defineret i bekendtgørelsen om ungdoms-

skolens virksomhed. Heltidsundervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis 

kræves i folkeskolen, det vil sige at undervisningen i de fag, som kan afsluttes med fol-

keskolens afgangsprøve eller folkeskolens 10.klasseprøve, skal opfylde kravene i be-

kendtgørelsen om folkeskolens afsluttende prøver.  

 

Heltidsundervisning er uddannelsesforberedende undervisning for unge, som har behov, 

der ikke kan imødekommes indenfor rammerne af ordinære 10.klasser og folkeskolens 

ældste klasser. Eleverne i heltidsundervisningen er unge, som grundet deres situation og 

forudsætninger har brug for et anderledes eller længere forløb end de ordinære tilbud for 

at blive parat til at kunne vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Heltidsunder-

visningen skal ruste eleverne fagligt og på samme tid støtte dem i udviklingen af deres 

personlige og sociale kompetencer. Eleverne optages i heltidsundervisningen efter mål-

gruppevurdering ved UU, København. 

 

Heltidsundervisningen er organiseret som en vifte af skoleforløb, der er indrettet med 

forskellige behov i målgruppen for øje. Viften af tilbud er fordelt på afdelingerne By-

højskolen, Dagkursus, Nye Veje, Ungdomsskolen i Hindegade, Ungdomsskolens 8+9. 

klasse og 10. Puls. Til heltidsundervisningen hører også Kombineret Ungdomsuddan-

nelse. Herudover varetager ungdomsskolen undervisningen i SOF tilbuddene U-turn og 

Spydspidsen samt driften af Ungeskolen i Valby.  

 

Herunder beskrives de enkelte undervisningstilbud kort. 

 

Byhøjskolen 

Byhøjskolen er et 10.-11. skoleår for 15-21-årige. Skolen har flere typer undervisnings-

tilbud med forskellige målgrupper: 

 

 Kreative hovedfagsklasser: Undervisning i kunst, design og musik, samt prøveforbe-

redende undervisning i dansk, matematik og engelsk frem mod 10.klasseprøver. 

Målgruppen er primært psykisk sårbare unge. 

 Basisklassen, undervisning i små klasser med prøveforberedende undervisning i 

dansk, matematik og engelsk samt faget Uddannelse og Job. Målgruppen er unge, 

der har behov for tæt voksenkontakt i et lille fællesskab. Det tilstræbes, at en af 

klasserne er forbeholdt et gymnasieforberedende forløb for unge med autisme. 

 To halvårlige undervisningsforløb: Forberedelsesklasse i efteråret, der sigter på at 

give de unge faglige, personlige og sociale kompetencer til at kunne enten fortsætte 

i turboklassen eller i en ungdomsuddannelse, og Turboklasse i foråret, med et inten-

sivt og opkvalificerende 20 ugers forløb med prøveforberedende undervisning i 

dansk, engelsk og matematik med henblik på at opkvalificere til gymnasiale uddan-

nelser. 
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Dagkursus 

Dagkursus er et bogligt tilbud til unge i København mellem 15 og 19 år, der gerne vil 

tage folkeskolens afgangsprøver eller 10.-klasseprøver. Målgruppen er ikke-

undervisningspligtige unge, der har brug for et fagligt løft og afklaring. Det er unge, 

som ikke er parate til at starte på eller gennemføre en ungdomsuddannelse, som har 

brug for ro og ekstra tid i uddannelses- og vejledningsprocessen, og som har behov for 

et socialt ungenetværk kombineret med en solid voksenkontakt.  

 

Eleverne er inddelt i tre klasser med hver 16 elever, og der er to lærere knyttet til klas-

sen. Der er obligatorisk undervisning i dansk, engelsk og matematik. Desuden undervi-

ses i Uddannelse & Job, samt Life Skills. Undervisningen er prøveforberedende. Det 

forventes, at eleverne efter et års undervisning vil være i stand til som minimum at af-

lægge folkeskolens afgangsprøver i dansk og matematik.  

 

Nye Veje 

Nye Veje er et integreret undervisnings-, vejlednings- og afklaringsforløb af op til et 

halvt års varighed. Eleverne på Nye Veje er unge, der har forladt folkeskolen eller en 

ungdomsuddannelse. Målgruppen er unge mellem 15 og 21 år, der ikke evner at påbe-

gynde en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart kan tage en erhvervsfaglig 

grunduddannelse, påbegynde et produktionsskoleforløb eller starte på indgangsåret på 

den pædagogiske grunduddannelse. Fælles for målgruppen er mangelfulde personlige, 

sociale og/eller faglige kompetencer. Eleverne henvises fra lokalcentrene, jobcentret og 

UU København. Der er løbende optag. 

 

Ungdomsskolen i Hindegade  

Ungdomsskolen i Hindegade er kommunens tilbud til nytilkomne til unge i alderen 16-

18 (-24) år. Skolen tilbyder intensiv danskundervisning, forberedelse henimod Dansk-

uddannelsernes Prøve 1 eller 2 samt undervisning frem mod folkeskolens afgangsprøve. 

 

På alle hold undervises der i dansk og matematik. Derudover tilbyder skolen niveaudelt 

undervisning i valgfag og lektiecafe. Der er fokus på intensiv danskundervisning og på 

individuelt tilpasset undervisning, der matcher den unges undervisningsmæssige og 

sproglige behov.  

 

Ungdomsskolens 8+9. klasse  

Tilbuddet er for undervisningspligtige unge på 8.-9.klassetrin, der unddrager sig under-

visningen eller har afbrudt deres grundskoleforløb, og dermed risikerer at forlade grund-

skolen uden afgangsprøve.  Eleverne kan være sårbare, marginaliserede eller kriminali-

tetstruede. Undervisningen sigter mod, at eleven skal tage folkeskolens afgangsprøve, 

og at de unge udvikler deres faglige, sociale og personlige kompetencer, så de kan indgå 

i videre uddannelses- eller jobforløb. Der undervises på prøveforberedende niveau i 

dansk, matematik og engelsk. Dertil kommer undervisning i life-skills, indbygget bro-

bygning og mulighed for praktik. Eleverne visiteres til tilbuddet af Børne- og Ungdoms-

forvaltningens særlige visitationsudvalg. 

 

10. Puls 

10. Puls er et tilbud om 10. kl. til unge socialt marginaliserede og kriminalitetstruede 
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unge. De unge er enten droppet ud af en ungdomsuddannelse eller har brug for et 10. kl. 

tilbud i et miljø der kan håndtere socialt og personligt udfordrede og udfordrende unge.  

Målet er at de bliver så dygtige, at de kan gennemføre FP10 i dansk, engelsk og mate-

matik og at de bliver uddannelsesparate til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Ud-

over de boglige fag består tilbuddet af en række fysiske og idrætsmæssige aktiviteter.  

 

Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) 

Kombineret ungdomsuddannelse er en 2-årig praksisbaseret ungdomsuddannelse. Ud-

dannelsen er forankret i et regionalt institutionssamarbejde i Region Hovedstaden – 

Bornholm. Ungdomsskolen er værtsskole for temaet Service, turisme, kultur og fritid.  

KUU skal bidrage til, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, 

som giver grundlag for beskæftigelse på det lokale og regionale arbejdsmarked, og som 

tillige kan give grundlag for at fortsætte i kompetencegivende uddannelse.  Uddannelsen 

er taksameterfinansieret.  

 

U-turn 

I samarbejde med Socialforvaltningen varetager ungdomsskolen undervisning for unge 

misbrugere i dagbehandlingstilbuddet U-turn. Undervisningen kan føre frem til folke-

skolens afgangsprøve eller 10.-klasseprøve i dansk, engelsk og matematik.  

 

Spydspidsen 

Ungdomsskolen varetager undervisning i Spydspidsen, som er et tilbud under Social-

forvaltningen, der arbejder med at få kriminalitetstruede unge i arbejde. Ungdomsskolen 

varetager undervisning i dansk og matematik med mulighed for at eleverne kan tage 

folkeskolens afgangsprøver.  

 

Ungeskolen i Valby 

Ungeskolen i Valby er et tilbud til elever i 7.-9.klasse, der går i skole og/eller er bosid-

dende i Valby. Det er rettet mod unge, der af forskellige årsager unddrager sig under-

visningen og skønnes at have særlige behov for støtte til at opfylde undervisningsplig-

ten. Målet med forløbet er afklaring med henblik på tilbagevenden til folkeskolen eller 

overgang til andet tilbud. Tilbuddet finansieres af BUF Valby, SOF og skolerne i Valby. 

Ungdomsskolen står for løn – og personaleadministration. 

 

 

4.3 Integrerede undervisnings- og vejledningsforløb 

Individuel og kollektiv vejledning af de unge er et omdrejningspunkt i heltidsundervis-

ningen. Den helhedsorienterede vejledning er en integreret del af heltidsundervisningen 

og forankret i skolens pædagogiske miljø. Vejledere og lærere udarbejder sammen med 

eleverne en uddannelsesplan, som tager afsæt i den enkelte elevs kompetencer, interes-

ser og liv. Vejledningens formål er at støtte eleven undervejs i skoleforløbet og skabe 

retning i elevens livssituation og valg af videre uddannelsesforløb.  

 

Ungdomsskolens vejledning er en del af det samlede vejledningssystem i Børne- og 

Ungdomsforvaltningen. Vejledningen i ungdomsskolens heltidsundervisning varetages 

under ansvar overfor og i samarbejde med UU, København. 
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Budgetramme for heltidsundervisningen: 

 

FORDELING KAPACI-

TET 

TIMER STILLIN-

GER 

KR. 

Byhøjskolen 80 18.932 9,84 5.723.190 

Dagkursus 48 10.947 5,69 3.298.088 

Ungeskolen i Valby  3.367 1,75  

10. Puls 16 4.810 2,50 1.521.076 

Nye Veje 46 12.371 6,43 3.085.054 

Ungdomsskolens 8+9. klasse  Op til 76 17.854 9,28 5.748.456 

Ungdomsskolen i Hindegade  132 22.453 11,67 6.995.916 

Spydspidsen  24 1.654 0,86 474.013 

U-turn  12 1.596 0,83 482.935 

I alt 434 93.984 48,85 27.328.728 

 

 

4.4 Kommunale 10. klasser i ungdomsskolen 

10. klasse er for elever, som efter grundskolen ikke er uddannelsesparate til deres øn-

skede ungdomsuddannelse, og for elever som har brug for afklaring i forhold til videre 

uddannelse.10. klasse i ungdomsskolen er placeret 3 forskellige steder i København; 

Amager, Vesterbro og Østerbro. Derudover tilbydes 10. klasse på fire erhvervsuddan-

nelser, som Københavns Kommune samarbejder med. 

 

Fælles for alle 10. klasser: 

 Alle 10. klasser i København er forberedende til en ungdomsuddannelse. 

 Obligatoriske fag er dansk, engelsk og matematik. 

 Tilbud om tysk/ fransk og fysik/kemi målrettet 10. klasses prøverne i maj/juni. 

 Studiefag og valgfag, som kan kvalificere i forhold til den ungdomsuddannelse den 

unge gerne vil have samt valgfag, hvor den unge kan styrke sine faglige evner og 

personlige og sociale kompetencer. 

 Obligatorisk brobygning til ungdomsuddannelserne, som planlægges i samarbejde 

med UU-vejleder og lærere. 

 Obligatorisk selvvalgt opgave (OSO), et afklaringsforløb, hvor den unge skal for-

holde sig til sin ønskede ungdomsuddannelse efter 10. klasse. 

 

10. klasse Amager har en læseklasse til elever i læse-skrivevanskeligheder. Eleverne er 

tilknyttet en linje på lige fod med alle andre elever, og har i den almindelige undervis-

ning særlig støtte og it-hjælpemidler stillet til rådighed af skolen. Udover den alminde-

lige undervisning kan eleverne deltage i lektiehjælp for denne gruppe, og modtager eks-

tra undervisning målrettet prøverne i maj/juni. 10. klasse på Østerbro har desuden et 

samarbejde med Team Copenhagen, der giver unge københavnske sportstalenter mulig-

hed for at tage 10. klasse samtidig med, at de dyrker elitesport. 
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Budgetramme for 10. klasse: 

 

FORDELING KAPACI-

TET 

ELEVER 

PR 5/9-17 

TIMER STILLINGER KR. 

10. klasse Amager 118 106 13.083 6,8 3.754.094 

Læseklasserækken på 10. klas-

se Amager 

12 6 2.308 1,2 677.383 

10. klasse Østerbro 126 116 13.468 7,0 3.868.732 

10. klasse Vest 122 107 12.698 6,6 3.649.153 

I alt 378 335 41.577 21,6 11.949.362 

 

Kapaciteten på 10.klasse er fastsat i samarbejde med Fagligt Center i Børne- og Ung-

domsforvaltningen. 



Bilag - Forslag til fordeling af budgetrammen totalt og fordelt på budgetområder
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2018.0-0. Møde den 7.3.2018.  Dagsordenspunkt 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Elevgrundlaget i ungdomsskolen har ændret sig over en årrække. Ungdomsskolens hel-
tidstilbud 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 ele-
verne målgruppevurderes til. Det har betydet, at eleverne i tilbuddene i dag kommer 
med andre, langt større og mere komplekse udfordringer end tidligere. Elevgruppens 
udfordringer og udsathed er stor, men psykolog- og socialfaglig støtte er ikke en inte-
greret del af ungdomsskolens undervisningstilbud, som det ser ud i dag.  
 
Ungdomsskolen orienterede på mødet den 18.12.2017 ungdomsskolebestyrelsen om, at 
tilbuddet om psykologsamtaler gennem projektindsatsen Ung i Forandring, som elever-
ne har været omfattet af de senere år, vil blive reduceret fordi det vurderes at dele af 
elevgruppen falder uden for indsatsens målgruppe. 
 
Ungdomsskolen ser et behov for, at der fast bliver tilknyttet psykologer og socialrådgi-
vere 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 fast-
holdes 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 klas-
ser.  
 
Heltidstilbuddenes opgave er at ruste eleverne fagligt og på samme tid støtte dem i ud-
viklingen af deres personlige og sociale kompetencer. Målet er at gøre de unge uddan-

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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nelsesparate 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 ek-
sempelvis, at 
 
 33 % af eleverne har en kontaktperson 

 
 44 % af eleverne har en psykisk diagnose, som primært er ADHD, psykiske udvik-

lingsforstyrrelser, 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 psykiatrisk 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. Mange har haft lange perioder 
uden skolegang og mange skoleskift bag sig, andre er frafaldet flere ungdomsuddannel-
ser. 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 problemer forbundet til krigstraumer eller det at være flytning.  
 
Også de socioøkonomiske tal viser, at alle tilbuddene retter sig mod belastede målgrup-
per, idet de seneste tal viser, at eleverne har et socioøkonomisk gennemsnit på -0,971. 
Tallet varierer mellem afdelingerne fra et gennemsnit på -0,52 til -1,36. Og endelig viser 
gennemsnitstallene for elevernes seneste prøvekarakter inden start i ungdomsskolen, at 
der er tale om en udsat elevgruppe. Her spænder gennemsnittet mellem de forskellige 
afdelinger 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 forskellige årsa-
ger 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 undervisningsmiljø. De ansatte har opar-
bejdet kompetencer i håndtering af diagnoser, angst, traumer mv. i en undervisnings- og 
vejledningsmæssig sammenhæng. 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 påvirker deres skolehverdag og 

                     
11 Det socioøkonomiske gennemsnit udtrykker samlet, hvilken hjemmebaggrund eleverne har. Et nega-
tivt tal er udtryk for, at elevgruppens baggrund er svagere end gennemsnittet og vice versa. 0 udtrykker 
gennemsnittet for alle borgere i København mellem 0-24 år. 
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muligheder for udvikling, både fagligt personlig og socialt. Det kan eksempelvis være at 
elev har svært ved at deltage i undervisningen på grund af angst eller at ustabile hjem-
meforhold 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 ungdomsuddannelser 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 elevgruppen 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 behandlingskræven-
de 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 ligeledes vurderingen at antallet 
i målgruppen for denne ekstra støtte er i stigning. 
 
Ungdomsskolen har siden orienteringen til bestyrelsen på mødet den 18. december 2017  
været i dialog med Fagligt center og Børne- og Ungdomsforvaltningens direktion, som i 
øjeblikket afsøger mulighederne for at tilknytte psykolog- og socialfaglige kompetencer 
til ungdomsskolens unge. 
 
 
VIDERE PROCES 
 
Fagligt Center (FAC) og Børne- og Ungdomsforvaltningens direktion afsøger mulighe-
derne for at tilknytte psykolog- og socialfaglige kompetencer til ungdomsskolens unge. 
Ungdomsskolen orienterer bestyrelsen igen, når der er nyt i sagen. 
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Meddelelser og orientering 
 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Deltagelse på Ungdommens Folkemøde 2018  

Ligesom sidste år deltager ungdomsskolen sammen med UU København 
med en fælles stadeplads om en række aktiviteter samt en workshop på Ung-
dommens Folkemøde 2018. Det foregår 6.-8. september i Valbyparken.  
 
Ungdommens Folkemøde er Danmarks største demokratiske ungdomsfesti-
val inspireret af Folkemødet på Bornholm. Ambitionen med Ungdommens 
Folkemøde er at skabe et frirum for unge, hvor fokus er på demokratisk dia-
log og deltagelse i praksis, på oplevelsen af demokratisk indflydelse og 
medborgerskab. Ungdommens Folkemøde blev afviklet for første gang i 
2016 og bag initiativet står nonprofitorganisationen Ungdomsbureauet.  
 
Ungdommens Folkemøde er åben for unge fra hele landet. Dagene byder på 
debatter og underholdning på forskellige scener, samtalesaloner og et stort 
antal events i organisationernes stadepladser. I 2017 var der ca.23.000 delta-
gere. 

 
 

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. ungdomsskolens 10. klasser, 
de fire 10. klasser på erhvervsskolerne samt Byhøjskolen og Dagkursus. Bå-
de 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 åbningsti-
den fra 14-17. Det er andet år, at der bliver afholdt 10. klassebasar og planen 
er at holde en igen 2019. 

 
 
3. Elevtrivselsmåling  

Igen i år gennemfører ungdomsskolen og Børne- og Ungdomsforvaltningen 
en trivselsmåling blandt eleverne i almen 10. klasse, 10. klasse på erhvervs-

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
 



    
                                                    
 

 

Side 2 af 4 
 

skoler og alle undervisningstilbud i heltidsundervisningen. Trivselsmålingen 
gennemføres fra 26.februar til 6. april 2018.  
 
Elevtrivselsmålingen indeholder spørgsmål indenfor 5 kategorier: Elevernes 
generelle syn på skolen, deres syn på undervisningen, deres syn på lærerne, 
deres oplevelse af trivsel og tryghed og deres syn på faciliteterne. Resultatet 
af undersøgelsen skal give ungdomsskolen viden om elevernes trivsel med 
mulighed for opfølgning. Bestyrelsen bliver orienteret om resultaterne på be-
styrelsesmødet 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, sommerskole, lærersamarbejde, 
udvikling af læringsmiljøer inddragelse af unge og bedre information til un-
ge. Ungdomsskolen og erhvervsgrunduddannelsen (EGU) indgår i det pæda-
gogiske arbejde. 
 
Byen Matoshinos i Portugal er den 3.-8. juni 2018 vært for en ungdomskon-
ference, et lærermøde, bestyrelsesmøde og generalforsamling i foreningen. 
Fra ungdomsskolen deltager elever og lærere fra Ungdomsskolens 
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 samarbejdspro-
jekt mellem europæiske skoler, institutioner og virksomhedsnetværk om at få 
flere udsatte unge ud i virksomhedspraktikforløb. Projektet er støttet med 
midler fra Det Europæiske Erasmus+ Program for mobilitet på ungdomsom-
rådet. 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 prak-
tikforløb. Projektet ledes af Det Italienske Handelskammer i Marseille. I pro-
jektet indgår deltagere fra i alt 15 partnerorganisationer. Fra ungdomsskolen 
indgår elever og lærere fra Kombineret Ungdomsuddannelse. NEET 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 ”Af-
tale 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 kommunal ungeindsats. På 
fundamentet af de eksisterende forberedende tilbud produktionsskoler, almen 
voksenuddannelse, erhvervsgrunduddannelsen og kombineret ungdomsud-
dannelse etableres en ny forberedende grunduddannelse (FGU). Københavns 
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Kommune har bedt konsulentfirmaet Struensee om at udarbejde en række 
scenarier til politisk drøftelse af hvorledes den nye sammenhængende unge-
indsats kan implementeres i København. Til kvalificering af arbejdet er der 
nedsat en række arbejdsgrupper på tværs af forvaltningerne, og ungdomssko-
len indgår i dette arbejde. Ungdomsskolens medarbejdere i kombineret ung-
domsuddannelse overføres til den nye FGU efter reglerne om virksomheds-
overdragelse. 

 
 
7. Storbyens hjerte og smerte 

De nordiske storbyer har siden 1997 afholdt fælles konferencer med temaet 
Storbyens hjerte og smerte som omdrejningspunkt. Konferencerne afholdes 
hvert andet år med de nordiske storbyer som deltagere. Københavns Kom-
mune skal være vært for den kommende konference, der afholdes 9.-11. ok-
tober 2019. Planlægningen af konferencen er forankret i en tværnordisk sty-
regruppe hvor ungdomsskolen er repræsenteret sammen med medarbejdere 
fra BUF, SOF og SSP-sekretariatet i København. Konferencen afholdes på 
Hotel Crowne Plaza i Ørestaden med 450 deltagere. Parallelt med konferen-
cen afholdes en ungdomskonference med ungedeltagere fra de nordiske stor-
byer. Planlægningen af ungdomskonferencen er forankret i BUF og ung-
domsskolen. 

 
 
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, København har haft gennem en årræk-
ke 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 me-
toder, som er relevante for de andre skoler at få indblik i. De store ligheder 
mellem landene og skolerne gør at metoder og tilgange 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 arbejdskraft-
perspektiv. Den foregår i Trondheim 18.- 20.april 2018. Projektet er finansie-
ret af Nordplus, som er et uddannelsesprogram under Nordisk Råd.  

 
 
9. Vårsalong 2018  

Ungdomsskolen afholder igen i år den store kunstudstilling for unge - Ung-
dommens Vårsalong. Vårsalongen er et samarbejde mellem ungdomsskoler-
ne 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 billed-
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kunstnere. Der udvælges i alt ca. 250 værker, som bliver udstillet på Køben-
havns Rådhus. Udstillingen er åben for offentligheden i perioden 22. marts – 
7. april. Der er fernisering i Rådhushallen onsdag den 21. marts 2018 kl. 
16.30. Bestyrelsesmedlem Sofie Seidenfaden åbner udstillingen. 

 
 

10.   Spotlight – afslutningsshow i fritidsundervisningen 
Eleverne fra ungdomsskolens hold i musik, dans og underholdning laver d. 
22. marts 2018 et stort afslutningsshow som grand finale på sæsonen. Det 
foregår i Musikcafeen, Rådhusstræde 13, kl.17-20. Alle er velkomne. 

 
 

11. Kursus i grundlæggende forvaltningsret 
Ledere, administrative medarbejdere og vejledere gennemfører i februar 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 centrale begreber i sagsbehandlingen, 
forvaltningsretlige principper, notatpligt, partshøring, journalisering m.v. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


