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J.nr. 2014.0-0. Møde 29.10.2014. Dagsordenspunkt 1
Tematisk punkt: Amager 10. klasse – oplæg ved leder og repræsentanter for medarbejderne

INDSTILLING
Ingen.

Som led i reorganiseringen af 10. klasserne i Københavns Kommune besluttede Børneog Ungdomsudvalget i foråret 2008 efter høring af de berørte parter, at de små 10. klasser pr. 1. august 2018 blev lagt sammen med andre ud fra et ønske om at skabe større
fagligt og økonomisk bæredygtige miljøer.
Som led i processen blev 10. klasserne på Peder Lykke Skolen og Amager Fælled Skole
omlagt til tilbud i ungdomsskolens regi, så ungdomsskolen herved driver et samlet 10.
klassetilbud på Amager fordelt på tre matrikler. Undervisningen varetages også i dag på
3 lokaliteter, der hver har deres særlige profil i form af et antal linjer. Fælles for disse
linjer er, at de obligatoriske fag dansk, engelsk og matematik udgør 420 undervisningstimer, mens de resterende 420 timer er afsat til brobygning, projekter, undervisning i
valgfag med udgangspunkt i de enkelte linjer og til niveaudelt undervisning.
Med den større organisatoriske enhed er der skabt grobund for et fagligt fællesskab
blandt lærerne med mulighed for at målrette undervisningen til de enkelte grupper af
eleverne, og for, at lærerstaben gennem faglig sparring kan specialisere sig i målgruppen og derved hæve det faglige niveau.
På Peder Lykke Skolen tilbydes ”Mulighedernes 10.”, der er en blanding af uger med
faglig fordybelse, individuel brobygning, undervisning i valgfag og projekter. Kapaciteten er 66 elever med 4 lærere tilknyttet.
I ungdomsskolens lokaler i Jemtelandsgade tilbydes i alt 4 linjer: Handel og innovation,
Internationalisering, Kreativitet samt 10. Praktik, der er et tilbud til læsesvage elever.
Kapaciteten er ca. 100 elever med 8 lærere tilknyttet. Disse lærere har også anden undervisning i ungdomsskoleregi.
I samarbejde med Boldklubben Fremad Valby tilbydes 2 linjer: Aktiv 10. og Pædagogik
og bevægelse. Fælles for disse linjer er plads til bevægelse, primært fodbold, men også
andre idrætsgrene kombineret med den boglige undervisning. Undervisningen foregår i
Fremad Valbys lokaler og kapaciteten er ca. 80 elever med 5 lærere tilknyttet.

BILAG
Amager 10. klasse – indhold, resultater og trivsel
Side 1 af 1

Dato: 01.10.14

J. nr.: 2012.-0

Ungdomsskolebestyrelsesmøde 29. oktober 2014

Amager 10. klasse
– indhold, resultater og trivsel

Efterspørgsel, kapacitet og faglige resultater
Trivsel og brugertilfredshed
Styr på
økonomien

Attraktiv
arbejdsplads

Faglig kvalitet

Oplevet
kvalitet

1

Kapacitet og tilmelding pr. 5/9 - 2014
Kapacitet

Elever

Handel og innovation

28

28

Kreativitet

26

25

Internationalisering

28

26

Pædagogik og bevægelse

26

17

Mulighedernes 10

66

64

10. Praktik

20

15

Aktiv 10

52

49

246

224

I alt

Der undervises på tre matrikler: Jemtelandsgade, Peder Lykke Skole og
Boldklubben Fremad Valby
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Karaktergennemsnit juni 2014
Amager 10. klasse
Dansk
mundtlig

Dansk
skriftlig

5,8

3,8

Engelsk
mundtlig
6,2

Matematik
skriftlig
4,1

Alle 10. klasser
Dansk
mundtlig
5,7

Dansk
skriftlig
4,4

Engelsk
mundtlig
5,1

Matematik
skriftlig
3,0
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Amager 10. klasse - elevfremmødeprocent
Retning

Fremmødeprocent

10. Praktik

86,82

Aktiv 10. (Valby)

82,30

Pædagogik og bevægelse

83,21

Mulighedernes 10.

87,10

Handel og Innovation

76,70

Kreativitet

82,51

Internationalisering

85,34

Samlet Amager 10. klasse

83,43

Kilde: E-protokol, hvor der registreres lektionsfravær. Alt fravær er fratrukket, herunder
ulovligt fravær, sygdom men også godkendt fravær såsom tandlæge eller andet.
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Amager 10. klasse - udslusning juni 2014
Retning

Elever

Alment gymnasium og HF

95

Erhvervsuddannelsernes grundforløb

53

Forberedende undervisningsaktivitet

27

Ikke i gang

19

Total

194

Fraflyttet

11

Kilde: UU-København
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Amager 10. klasse 2013-2014
Antal elever tilmeldt
227

Antal elever gennemført
205
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Amager 10. klasse – Budget og regnskab 2013
Udgiftspost

Budget

Lærerløn

7.136.788

7.438.253

650.362

650.362

1.022.439

1.237.057

307.939

307.939

9.117.528

9.633.611

Ledelse
Drift
Administration/teknisk pers.
I alt

Lærerårsværk
Elevtal
Undervisningstimer
Gennemsnitlig elevpris

Regnskab

16,64
227
9.686
40.165
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Amager 10. klasse - eleverne
43. Hvor tilfreds er du samlet set med din 10.
klasse?
80%

70%
60%
Alle 10. klasser

50%

Amager 10. klasse
40%

Folkeskoler

30%

10. klasser erhvervsskoler

20%

Særlige 10. klasser

10%
0%
Utilfreds

Middel

Tilfreds

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse Ungdom, maj 2014
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Amager 10. klasse - eleverne
54. Er du erklæret uddannelsesparat af 10.
klasseskolen?
80%

70%
60%
Alle 10. klasser

50%

Amager 10. klasse
40%

Folkeskoler

30%

10. klasser erhvervsskoler

20%

Særlige 10. klasser

10%
0%
Nej

Ja

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse, Ungdom maj 2014
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Amager 10. klasse - lærerne
Trivselsmåling, marts 2013
Svarmuligheder er mellem 1 og 7. En score mellem 1 og 3 er et meget lavt
resultat. En score mellem 3 og 4 er et lavt resultat. En score mellem 4 og 5
er et middelresultat. En score mellem 6 og 7 er et meget højt resultat.

”Jeg trives med det arbejdspres, jeg har i mit job”

”Er du tilfreds med dit job som
helhed, alt taget i betragtning?”

Lærerne

Hele KKU

Hele BUF

5,0

4,8

4,8

Lærerne

Hele KKU

Hele BUF

5,5

5,3

5,5

Kilde: Trivselsundersøgelsen, marts 2013 (Svarprocent 100% 23/23)
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Amager 10. klasse - sygefravær

Kilde: Rubin

1111

Amager 10. klasse - sygefravær
Enheden

Perioden

År Måned Antal ansatte
2014 Januar
20

Fraværsdagsværk
0,2

ÅTD

Fraværsdagsværk
Fraværsdagssidste År
værk
0,7
0,2

Prognosetal

Fraværsdagsværk
sidste År
0,7

Fraværsdagsværk
prognose

Målta
l
2,3 10,5

2014 Februar

19

1,0

0,9

1,3

1,6

6,4

10,5

2014 Marts

19

0,5

0,3

1,8

1,9

6,1

10,5

2014 April

19

0,0

0,4

1,8

2,4

5,0

10,5

2014 Maj

19

0,2

0,3

2,0

2,7

4,6

10,5

2014 Juni

20

0,3

0,0

2,4

2,7

4,6

10,5

2014 Juli

18

1,5

0,0

3,8

2,7

6,7

10,5

2014 August

17

1,1

0,0

4,8

2,7

7,6

10,5

Kilde: Rubin
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Børne- og Ungdomsforvaltningen
Københavns Kommunes Ungdomsskole

J.nr. 2014.0-0. Møde 29.10.2014. Dagsordenspunkt 1
Tematisk punkt: Håndtering af de nye bestemmelser om lærernes arbejdstid –
dialog med repræsentanter fra ungdomsskolens LokalMED

INDSTILLING
Ingen.

Som følge af ændrede regler i lærernes arbejdstid i såvel folkeskolen som i ungdomsskolen (Lov 409), som trådte i kraft den 1. august 2014, har det været nødvendigt at
skabe en ny og fælles forståelse af tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid og arbejdsopgaver.
Med henvisning til de nye bestemmelser om arbejdstidsregler har Børne- og Ungdomsforvaltningen opsagt alle aftaler om arbejdstid for månedslønnede lærere i ungdomsskolen til ophør med udgangen af juli 2014.
Ungdomsskolens LokalMED har på møder i foråret 2014 drøftet elementer i et fortolkningsnotat, der skal skabe forståelse for administrationen af lærernes arbejdstid i heltidsundervisningen. Fortolkningsnotatet tager afsæt i Lov 409 og ”Forståelsespapiret om
værnsregler for lærere og børneklasseledere i Københavns Kommune”, som er udarbejdet mellem Københavns Lærerforening, Skolelederforeningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen.
Lov 409 medfører store ændringer i rammerne for lærernes arbejdsdag, indretning af
arbejdspladser, arbejdstilrettelæggelse og arbejdsmiljø. Med fortolkningsnotatet har
LokalMED søgt at skabe et godt afsæt for forandringsprocessen med fokus på





at give lærerne tryghed i den nye arbejdssituation
at skabe grundlag for forventningsafstemning om opgaver og samarbejde
at skabe klare rammer for arbejdet
at dialog om tilrettelæggelse af arbejdstid, opgaver og medansvar forankres i MED

Et gennemgribende element i Lov 409 er kravet om, at lærerne skal løse alle opgaver på
skolen i dagtimerne, og at der planlægges med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på
37 timer. Et fælles ansvar for ledere og lærere er at fokusere på at skabe højst muligt
kvalitet i undervisningen.

BILAG
Fortolkningsnotat – Nye rammer for lærernes arbejdstid i ungdomsskolens heltidsundervisning
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Børne- og Ungdomsforvaltningen
Københavns Kommunes Ungdomsskole

NOTAT

Dato: 11.04.2014
J.nr.: 2014.13-3
Fortolkningsnotat - Nye rammer for lærernes arbejdstid i ungdomsskolens heltidsundervisning

Formålet med dette notat er at skabe forståelse for administrationen af
lærernes arbejdstid i ungdomsskolens heltidsundervisning med afsæt i
Lov 409 og ”forståelsespapiret om værnsregler for lærere og børnehaveklasseledere i Københavns Kommune”.
Notat er drøftet på møde i ungdomsskolens MED-udvalg mandag den
7. april 2014. Kommentarer og bemærkninger på mødet er indarbejdet
i notatet.

Ledelse og samarbejde
En væsentlig forudsætning for unges læring og udvikling er et skolemiljø med et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem medarbejdere og
ledelse præget af fair processer. ”Professionel uenighed” er indskrevet
som begreb i MED-aftalen, og det forventes, at ledere og medarbejdere håndterer uenighed på en professionel måde.
Lederen skal være rammesættende og skal tage ansvar for læringsmiljø og tydeliggørelse af den pædagogiske profil. Lederen har tillige
ansvar for at sikre lærerne tid til forberedelse og efterbehandling samt
at følge og støtte den enkelte lærer.
En yderligere forudsætning for et godt samarbejde er, at lederen skaber plads til refleksion og konstruktiv feedback.
Sekretariat

Det forventes, at læreren kan begrunde valg af metode og prioritering i
forhold til heltidsundervisningens samlede opgaveløsning. Endvidere
forventes det, at læreren er interesseret i at kommunikere begrundelser
med kolleger og leder og evner at samarbejde med elever og forældre.

Kommunikation og tydelighed
Et godt og stærkt samarbejde fordrer tæt kommunikation mellem leder
og lærere, så risikoen for utryghed og usikkerhed minimeres, og der i
stedet kan arbejdes målrettet med de nye udfordringer. Lederen skal
være tydelig i sine prioriteringer, således at den enkelte lærer ikke
lades i tvivl om, hvilke opgaver vedkommende forventes at løse (jfr.
afsnittet om opgaveoversigten). Solid forventningsafstemning er et
vigtigt element i samarbejdet.

Fredericiagade 39
1310 København K
Direkte telefon
33 36 44 90
Mobil
40 34 44 70
Telefax
33 36 44 74
E-mail
kibryn@buf.kk.dk
www.ungdomsskolen.kk.dk

Årsnorm og planlægning af skoleåret
Udgangspunktet for lærernes arbejdstid er, at arbejdstiden beregnes
for en periode på 1 år (normperioden).
Nettoårsnormen udgør 1.680 timer. Et skoleår regnes fra den 1. august
til den 31. juli det efterfølgende år.
Årsnormen fordeles i skoleåret på op til 227 arbejdsdage, hvoraf 200
arbejdsdage udgør undervisningsdage.
I skoleåret 2014-15 planlægges med afholdelse af ferie i ugerne 28,
29, 30, 42 og 7.
Principperne for og planlægningen af skoleåret skal drøftes i MED.
Der skal i drøftelserne i MED tages hensyn til,
 at der er en grænse for omfanget af lærernes arbejdstid, og der er en
grænse for, hvor mange undervisningstimer den enkelte lærer kan
påtage sig
 at fuldtidsansatte lærere skal være til stede gennemsnitlig 37 timer
om ugen
 at arbejdet skal tilrettelægges samlet på den enkelte afdeling i videst muligt omfang i dagtimerne på hverdage, mandag til fredag i
tidsrummet kl. 07.30 – 17.00. Undtaget fra dette tidsrum kan være
ekskursioner, lejrskoler, skolearrangementer, forældremøder, videreuddannelse mv.
 at ansættelsesstedet er Københavns Kommune/ungdomsskolen og
ikke den enkelte afdeling
 at lærere, der ønsker delt arbejdstid, skal have mulighed herfor,
hvis lederen vurderer, at det er hensigtsmæssigt
 at der på arbejdsdage, som ikke er skoledage, som hovedregel planlægges med mindst 7,4 og at planlagte aktiviteter, temadage og lignende er undtaget dette hensyn
Arbejdsdage medregnes med tiden fra mødetidspunktet og det tidspunkt, hvor den enkelte lærer kan forlade arbejdsstedet.
Planlægges der med en arbejdsuge på mere end 45 timer eller med
mere end 28 lektioner om ugen, skal dette forelægges MED til drøftelse i forbindelse med planlægningen af skoleåret. Den endelige beslutning træffes af ledelsen/den lokale leder.
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Særlige læringsforløb som temauger, turboforløb, lejrskoler mv. kan
betyde, at der i nogle perioder vil være ekstra behov for bestemte læreres faglige kompetencer og dermed arbejdsindsats. Lederen har
kompetencen til at tilrettelægge perioder med øget arbejdsindsats.

Opgaveoversigt
Forud for hver normperiode har lederen til opgave at udarbejde en
opgaveoversigt til de enkelte lærere.
Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, den ansatte har ansvaret for at løse i normperioden således, at den enkelte
lærer får et overblik over sine opgavemæssige ansvarsområder ved
skoleårets start.
I MED/TRIO drøftes blandt andet hvilke principper og kriterier, der
skal ligge til grund for arbejdstilrettelæggelsen af arbejdet og den enkeltes opgaveoversigt. Der kan ligeledes i MED/TRIO aftales retningslinjer for ledelsens konkrete udmøntning af opgaveoversigten.
I forbindelse med fordelingen af arbejdsopgaver skal lederen være
opmærksom på den enkelte lærers arbejdstid og opgaver. Der anvendes en fælles skabelon til en opgaveoversigt.
Målet med denne opgaveoversigt er at skabe transparens i forhold til
lærerens individuelle arbejdsopgaver og de opgaver, som læreren forventes at bidrage til via teamsamarbejde. Opgaveoversigten skal ses
som et værktøj, der kombineret med et lønadministrativt redskab og
ungdomsskolens kalender og ferieplan samlet set giver et overblik
over lærerens arbejdsopgaver.
Opgaveoversigten vil i praksis blive suppleret med en plan for den
enkelte lærer, hvoraf lærerens møde- og sluttidspunkt fremgår. Behov
for justeringer/ændringer i den enkelte lærers plan afklares direkte
mellem læreren og lederen og skal varsles så tidligt som muligt. Retningslinjer for varsling kan aftales i MED.

Opgaveoversigtens indhold
Opgaveoversigten indeholder kun i mindre udstrækning opgaveløsning via tidsangivelser og er mere baseret på vurderinger af opgavens
indhold, karakter og omfang.
For så vidt angår antallet af undervisningstimer samt timer med det
udvidede undervisningsbegreb vil et lønadministrativt redskab indeholde et timetal for dette.
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Opgaveoversigten tager udgangspunkt i en nettoårsnorm på 1.680
timer for en fuldtidsansat lærer. Nettoårsnormen justeres med følgende:
 dage med ret til fravær med løn (fx 1. maj og Grundlovsdag fra kl.
12.00, hvis de falder på en hverdag)
 eventuel indregning af 6. ferieuge
 afspadsering fra tidligere normperiode
 aldersreduktion
Den justerede nettoårsnorm angiver den enkelte lærers arbejdstid, der
planlægges på baggrund af en dialog mellem lederen og den enkelte
lærer. Planlægningen besluttes endeligt af lederen.
I opgaveoversigten planlægges arbejdstiden ud fra en arbejdstid på 37
timer om ugen. Arbejdstiden i skoleugerne er herefter som udgangspunkt 1.480 timer.
Herudover anføres i opgaveoversigten de opgaver, der ligger ud over
en ugentlig arbejdstid på 37 timer i skoleugerne og de elevfrie dage fx
lange arbejdsdage (planlagte forældremøder, andre møder m.v.) samt
planlagt kompetenceudvikling, lejrskoler, ekskursioner og årsplanlægning.
Behov for væsentlige ændringer og løbende justeringer/tilpasninger i
den enkelte lærers opgaver og/eller arbejdstid opstået på baggrund af
f.eks. sygdom, akutte forældrehenvendelser mv. afklares direkte mellem lederen og medarbejderen.

Tilstedeværelse
Lærernes arbejde foregår på ungdomsskolen. Arbejdet kan dog udføres på andre lokaliteter end skolen, som f.eks. på en ungdomsuddannelsesinstitution m.v. alt efter opgavens karakter. Er der tale om en
opgave, der med fordel kan udføres et andet sted, aftales dette med
skolelederen.

De fysiske rammer
For at gøre heltidsundervisningen klar til øget lærertilstedeværelse og
teamsamarbejde er der i forbindelse med budget 2014 centralt et beløb
til at etablere arbejdsfaciliteter for lærerne. Ungdomsskolen vil i de
kommende år have fokus på at sikre lærerne bedst mulige arbejdsfaciliteter og forhold til forberedelse.
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Forældresamarbejde
Som følge af kravet om tilstedeværelse og arbejdstidens placering
mellem kl. 07.30 og 17.00 vil heltidsundervisningens generelle kontakt med forældrene som udgangspunkt være placeret i dagtimerne.
Der kan dog forekomme forældremøder og skolehjemsamarbejde efter
kl. 17. MED-udvalget og TRIO udarbejder principper for forældresamarbejde.

MED
MED-aftalen udgør omdrejningspunktet for dialog mellem medarbejdere og ledelse. Ungdomsskolen er opmærksom på, at der i udviklingsåret 2014/2015 vil være et særligt behov for tid til TR og AMR,
specielt for tid til faste møder med ledelsen og lederne, som understøtter samarbejdet mellem ledere og lærere.
Ungdomsskolen vil sikre den fornødne tid til de funktioner, der er
tillagt TR og AMR. Der fastsættes derfor i overgangs-/udviklingsåret
2014/2015 timer til fordeling mellem TR/TR suppleant og AMR.
Overgangsordning
For at skabe bedst muligt grundlag for planlægningen af skoleåret
2014/2015 anvendes 7,4 time for en fuldtidsansat lærer i indeværende
skoleår til planlægning af det kommende skoleår. Nettoårsnårmen for
skoleåret 2014/2015 reduceres med 7,4 time for fuldtidsansatte lærere.
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BESLUTNINGSPROTOKOLUDKAST

Dato: 02.04.2014
J.nr.: 2014.0-0
Udkast til beslutningsprotokol fra mødet i ungdomsskolens bestyrelse
mandag den 1. juni 2014 kl. 15-17.
Mødet blev afholdt i Ungdomsskolens 8+9. klasse, Hovmestervej 30, 2400
NV
Mødedeltagere: Henrik Svendsen, Jan Andreasen, Gorm Gunnarsen (suppl.
for Rikke Lauritzen) Stefan Ingerslev, Jens Toft (fra punkt
4 og frem), Søren Brinch, Mathias Nielsen, Else Sommer
(pkt.1)
Afbud:

Rikke Lauritzen, Bo Kjærulf, Hinde Hadj Abderrahmane

Øvrige:
Søren Hegnby, Frank Størup, Tue Wethje, Kim Brynaa
_____________________________________________________________
Dagsorden:
1. Tematisk punkt: Ungdomsskolens 8+9. klasse, second chance
2. Godkendelse af beslutningsprotokol af mødet den 26. marts 2014
3. Budget- og regnskabsudvikling
4. Forvaltningens analyse af ungdomsskolens virksomhed
5. Status for folkeskolereformen og ungdomsskolen
6. Ny kombineret Ungdomsuddannelse (tidligere fleksuddannelse)
7. Ungdomsskolens almene elevprogram 2014-2015
8. Samarbejde med Hygge Factory

Sekretariat
Fredericiagade 39
1310 København K

9. Status for modelkommuneprojekt om rusmiddelforebyggelse
10. Eleverne har ordet

Direkte telefon
33 36 44 90

11. Meddelelser

Mobiltelefon
40 34 44 70
Telefax
33 36 44 74
E-mail
kibryn@buf.kk.dk
www.ungdomsskolen.kk.dk

1. Tematisk punkt: Ungdomsskolens 8+9. klasse (second chance)
I præsentationen deltog afdelingsleder Vibeke Krogslund, daglige leder Rai
Ajufo og vejleder Nadja Dahms.
Ungdomsskolens 8+9. klasse er et tilbud til unge undervisningspligtige på
8+9. klassetrin, der ikke trives eller kan fungere i folkeskolen, og som har
behov for særlig tilrettelagt undervisning for at opnå folkeskolens afgangsprøve. Målet for Ungdomsskolens 8.+9. klasse er, at eleverne aflægger folkeskolens afgangsprøver i dansk, matematik og engelsk, at de lærer at gå i
skole og kommer videre i uddannelsessystemet.
Der undervises primært i de prøveforberedende fag dansk, matematik og
engelsk. Andre elementer i undervisningen er fx den obligatoriske projektopgave, erhvervspraktik efter individuelle behov, brobygning i 9. klasse,
introduktionskurser til ungdomsuddannelserne, ekskursioner, idræt, madlavning og kreativt værksted.
Bevillingerne udfases fra 4,5 mio. kr. til 3,4 mio. i 2015 og til 0,9 mio. kr. i
2016.

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet den 26. marts 2014
Indstilling

Ungdomsskolen indstiller,
1. at bestyrelsen godkender udkast til beslutningsprotokollen af mødet
den 26. marts 2014.

Beslutning
Bestyrelsen godkendte beslutningsprotokollen.

3. Budget- og regnskabsudvikling
Indstilling
Ungdomsskolen indstiller,
1. at bestyrelsen tager orienteringen om udviklingen i ungdomsskolens
budget og regnskab 2014 til efterretning, og
2. at bestyrelsen tager orienteringen om effektiviseringen af lærernes arbejdstid til efterretning.
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Beslutning
Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.
Resumé
Bestyrelsen tiltrådte på mødet den 26. marts 2014 forslag til fordeling af
ungdomsskolens samlede budgetramme på 74.863.313 kr. inkluderet overførte midler fra 2013 på 1.019.307 kr. Den aktuelle budgetramme på
75.291.710 kr. er blevet nedjusteret i forhold til ungdomsskolens effektiviseringsbidrag på lærernes arbejdstid med i alt 1,3 mio. kr.
Pr. 19. maj 2014 er der et samlet forbrug i almenundervisningen på ca. 46
pct. af budgetterne, hvilket svarer til niveauet sidste år. Heltidsundervisningen tegner sig for et samlet forbrug på ca. 36 pct., hvilket svarer til niveauet
fra 2012 og er ca. 8,5 pct. højere end sidste år. Det lave forbrug i 2013 på
dette tidspunkt af året var grundet lockout af lærerne i april måned.
Ungdomsskolen skal i 2014 og i 2015 effektivisere lærernes arbejdstid med
11,5 procent svarende til syv stillinger (årsværk). Ungdomsskolen har gennemført afskedigelser på i alt fem lærere. Desuden indgår nedlæggelsen to
vakante stillinger i effektiviseringen. På grund af opsigelsesvarsler på de
afskedigede lærere skal ungdomsskolens mindreforbrug i 2013 indgå i
dækningen af effektiviseringskravet i 2014.
Bestyrelsen godkendte på mødet i marts 2014, at effektiviseringen på lærernes arbejdstid blev budgetteknisk placeret på henholdsvis Byhøjskolen,
Nye Veje, Dagkursus samt Ungdomsskolen i Hindegade. Med de tiltag som
ungdomsskolen har foretaget med henholdsvis afskedigelserne samt de
kommende rokeringer af nogle af lærerne, vil effektiviseringen være fuldt
indfaset i 2015.
Ungdomsskolen og UU København er i dialog om en plan for omlægning
af de pædagogiske profiler i ungdomsskolens heltidsundervisning. Dette vil
blive præsenteret for bestyrelsen på mødet den 29. oktober 2014.

4. Forvaltningens analyse af ungdomsskolens virksomhed
Indstilling
Ungdomsskolen indstiller,
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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Resumé
På mødet den 26. marts 2014 orienterede ungdomsskolen bestyrelsen om,
at Ungdom i foråret 2014 gennemfører en nærmere analyse af ungdomsskolens virksomhed. Under punktet redegjorde souschef Søren Hegnby, Ungdom, for analysens opbygning og indsamling af data, der skal belyse de fire
dimensioner i styringskvadraten 1) styr på økonomien, 2) attraktiv arbejdsplads, 3) faglig kvalitet og 4) oplevet kvalitet.
Formålet med analysen er at opnå større indsigt i ungdomsskolens opgavevaretagelse i bred forstand med henblik på at skabe grundlag for styring og
udvikling af det samlede ungeområde. Analysen bygger på statistiske udtræk, kvantitative data og interviews. Analysen færdiggøres i august 2014,
hvorefter den drøftes i Børne- og Ungdomsforvaltningens direktion i september 2014 og forelægges ungdomsskolens bestyrelse på mødet den 29.
oktober 2014. Analysen skal danne grundlag for beslutning om styringsmodel for ungdomsskolen.

5. Status for folkeskolereformen og ungdomsskolen
Indstilling
Ungdomsskolen indstiller,
3. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen opfordrede ungdomsskolen til at medtænke evaluering og dokumentation af aktiviteterne
allerede i planlægningen. Endvidere opfordrede bestyrelsen ungdomsskolen
til fortsat at være opmærksom på at synliggøre ungdomsskolen i forhold til
folkeskolerne. Endelig bad bestyrelsen ungdomsskolen om ny status på
møderne i oktober og december 2014.
Resumé
På mødet den 26. marts 2014 orienterede ungdomsskolen bestyrelsen om
Børne- og Ungdomsudvalgets beslutninger vedrørende den lokale udmøntning af lovændringerne, herunder at ungdomsskolens undervisning i forbindelse med folkeskolereformen skal ske efter bestiller-udfører princippet
(BUM). Dette betyder, at folkeskoler kan købe konkrete ydelser af ungdomsskolen til opgaver, som folkeskolerne allerede har fået ressourcer til
selv at udføre. Ungdomsskolen kan dog fortsat i metodeudviklingsperspektiv tilbyde folkeskoler særlige undervisningsforløb, uden at skolerne skal
betale for det.
Bestyrelsen opfordrede på mødet ungdomsskolen til at finde pragmatiske
løsninger på bestiller-udfør-modellen, da det ellers kan blive vanskeligt at
indgå samarbejde med folkeskolerne. Som følge heraf blev det besluttet, at
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ungdomsskolen kan anvende ressourcer i samme leje, som tidligere er anvendt til målrettet samarbejde med folkeskoler og ungdomsklubber. Bestyrelsen opfordrede endvidere ungdomsskolen at tilstræbe et mere ensartet
serviceniveau i forhold til folkeskolerne og Børne- og Ungdomsforvaltningens geografiske områdeinddelinger.
Som afsæt for det fremtidige samarbejde med folkeskolen har ungdomsskolen udarbejdet et idékatalog med eksempler på kortere og længere undervisningsforløb, som ungdomsskolen kan varetage i samarbejde med folkeskolerne. Idékataloget har udgjort fundamentet for den dialog, som lederne
af de lokale fritidsafdelinger har haft med en række skoler henover foråret
om mulige samarbejder. I alt er der pt. planlagt 51 undervisningstilbud fordelt på 18 skoler. Pt. er 18 aktiviteter finansieret af folkeskoler, 28 aktiviteter af ungdomsskolen og 5 aktiviteter ved ligelig fordeling mellem folkeskolen og ungdomsskolen. En oversigt over undervisningsaktiviteterne var
vedlagt sagen som bilag. Det er ungdomsskolens forventning, at der vil
blive truffet aftaler om yderligere forløb frem mod sommerferien.

6. Ny kombineret Ungdomsuddannelse (tidligere fleksuddannelse)
Indstilling
Ungdomsskolen indstiller,
1. at bestyrelsen godkender, at ungdomsskolen indgår i et bredt institutionssamarbejde som potentiel udbyder af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Beslutning
Bestyrelsen tiltrådte indstillingen, idet bestyrelsen betonede, at ungdomsskolen undersøger mulighederne for at indgå i et institutionssamarbejde, og
at ungdomsskolen fremlægger en ny indstilling om sagen, når udbudsmaterialet er kendt, og når planlægningen af uddannelsens elementer er mere
fremskreden.
Resumé
Som led i Aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser forventes folketinget at vedtage en lov om oprettelse af en ny Kombineret Ungdomsuddannelse. Uddannelsen skal varetages i et institutionssamarbejde
med start pr. august 2015. Loven forventes vedtaget den 11. juni 2014.
Sagen indgår i den orientering til Børne- og Ungdomsudvalget om EUDreformen, som forvaltningen fremlægger for udvalget på mødet den 11. juni
2014.
Kombineret Ungdomsuddannelse er en ny beskæftigelsesrettet kompetencegivende ungdomsuddannelse for de 15 til 24-årige, som ikke har en realistisk mulighed for at gennemføre en erhvervs- eller gymnasial uddannelse.
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Uddannelsen varer maksimalt to år og bygges op i fire dele af 20 ugers varighed. Der er mulighed for påstigning og afstigning undervejs. Samtidig
vil eleverne have mulighed for at skifte til en anden ungdomsuddannelse,
hvis de opnår kompetencer til det. Uddannelsen opbygges fleksibelt og
rettes mod regionens lokale arbejdsmarked og beskæftigelsesmuligheder.
Etableringen af Kombineret Ungdomsuddannelse sker konkret efter en udbudsrunde. Det forventes, at ministeriet udsender udbudsmateriale efter
sommerferien. Alle institutionstyper, der arbejder med målgruppen, kan
indgå i et institutionssamarbejde omkring uddannelsen inden for et geografisk afgrænset udbudsområde. Én af institutionerne i institutionssamarbejdet skal påtage sig det overordnede ansvar for organisering og administration af uddannelsen (tovholderfunktion).
Ungdomsskolen ønsker at indgå i institutionssamarbejdet, idet ungdomsskolen gennem heltidsundervisningen har kendskab til målgruppen og har
erfaring med samarbejde på tværs af institutioner om elever i målgruppen.
Ungdomsskolen udviklede 10. Puls i samarbejde med Københavns Tekniske Skole i 2010-2012, som blev forløber for 20/20-modellen, hvor 10.
klasse gennemføres på erhvervsskolerne.

7. Ungdomsskolens almene elevprogram 2014-2015
Indstilling

Ungdomsskolen indstiller,
1. at bestyrelsen godkender forslag til elevprogram 2014-15,
2. at bestyrelsen godkender de i programmet anførte elevrejser, og
3. at bestyrelsen tager orienteringen om markedsføringen af ungdomsskolens program og særlige indsatser i fritidsundervisningen til efterretning.

Beslutning
Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Bestyrelsen tilkendegav ønske om en
tematisk drøftelse af aldersgrænserne i ungdomsskoletilbuddet.
Resumé
Sæsonen for fritidsundervisning i ungdomsskolen begynder medio september. I den forbindelse har ungdomsskolen udarbejdet et forslag til et program for den samlede sæson. Dette er udarbejdet på baggrund af ideer fra
nuværende og potentielle elever og med afsæt i drøftelser med ungeaktører
fra de lokale skoler, klubber og andre samarbejdspartnere om særlige lokale
indsatser. Derudover baserer programmet sig på erfaringer fra sæsonen
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2013/2014, hvor populære og velfungerende hold typisk også vil være at
finde i det nye program side om side med nye og uprøvede hold.
Ungdomsskolen udbyder i sæsonen 2014-2015 i alt 431 hold i den almene
undervisning for 13-18-årige. Dertil kommer 30 hold til 10-12-årige på
Østerbro.
Elevrejser skal godkendes af bestyrelsen. I den kommende sæson vil ungdomsskolen udbyde 11 rejser (kano- og klippeklatringsholdene figurerer i
ovenstående under Sport og action).
Informationen om ungdomsskolens fritidstilbud sker gennem en flerstrenget kommunikationsindsats, der primært tager sit afsæt i:


Trykt materiale
Primært programmer, der sendes via post til samtlige husstande med
børn mellem 13-17 år. Der sendes et særskilt program til 10-12-årige,
der bor på Østerbro. Derudover vil der være A3-plakater på privat- og
folkeskoler samt plakater på busstopsteder rundt om i København i uge
35.



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



Digitale platforme
Primært ungdomsskolens hjemmeside, Facebook og Instagram. Desuden udgives programmet digitalt i en bladremodel. I efteråret 2014 vil
ungdomsskolen arbejde med ambassadør-roller blandt almenunderviserne, så der løbende leveres materiale om undervisningstilbuddene i
ungdomsskolen – til brug på diverse digitale platforme.

Folkeskolereformen
Med folkeskolereformen skal alle elever have en længere og mere varieret
skoledag. Realiseringen af dette skal bl.a. ske i samarbejde med ungdomsskolen, der kan levere fleksibel, supplerende undervisning i folkeskolen.
Undervisningen kan leveres som kortere eller længerevarende forløb eller
som konkrete opgaver til eleverne, og vil basere sig på erfaringer fra eksisterende samarbejder med folkeskoler samt fra den interessebårne fritidsundervisning i ungdomsskolen.
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8. Samarbejde med Hygge Factory
Indstilling
INDSTILLING
Ungdomsskolen indstiller,
1. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens treårige samarbejde med foreningen Hygge Factory – og herunder det afsluttede projekt HandleRum! – til efterretning.
2. at bestyrelsen godkender, at ungdomsskolen tager initiativ til at videreudvikle samarbejdet med Hygge Factory om fremtidige ungdomskulturprojekter.

Beslutning
Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Bestyrelsen tilkendegav ønske om en ny
orientering, når planerne for det samarbejde med Hygge Factory kan konkretiseres.
Resumé
Ungdomsskolebestyrelsen godkendte i 2011 en samarbejdsaftale om tre
ungdomskulturprojekter med non-profit foreningen Hygge Factory. Samarbejdsaftalen tog afsæt i et tidligere samarbejde om forfatterhold og bogudgivelsen Ordskælv! i 2009-10. Hygge Factory er blandt andet støttet af Kulturministeriet og har særlig ekspertise i at involvere faglige kapaciteter
blandt udøvende kunstnere på frivillig basis i arbejdet med at støtte unge
elever i at gennemføre egne kunst- og kulturprodukter.
Den tre-årige samarbejdsaftale omfatter projekter inden for disciplinerne
forfatterskab (Ordskælv!), pladeudgivelse (45! Vinyl) og senest arkitektur
(HandleRUM!). Alle tre projekter er gennemført planmæssigt. Med afslutningen af det seneste projekt Handlerum! er samarbejdsaftalen udløbet, og
ungdomsskolen foreslår at mulighederne for et videre samarbejde undersøges.
Med udløbet af samarbejdsaftalen med Hygge Factory har ungdomsskolen
været partner i udvikling og gennemførelse af Hygge Factorys model for,
hvordan unge kan støttes i at skabe egne kulturproduktioner. Det er en model, som Hygge Factory også har modtaget støtte fra Kulturministeriet til at
udvikle.
Lederen af Hygge Factory, Karen Siercke, deltog på bestyrelsesmødet den
13. oktober 2013 for at orientere om samarbejdet med ungdomsskolen og
erfaringerne med de udførte projekter. Samarbejdet har åbnet muligheden
for at ungdomsskolens undervisning tilføres yderligere muligheder og faciliteter for de unge, da fokus udvides fra klasseundervisning til egen produktion støttet af frivillige professionelle kunstnere.
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Ungdomsskolens fritidsundervisning udbyder selv en række kreative og
kulturelle fag med de muligheder og begrænsninger, der ligger inden for
ungdomsskolens egen ramme. Et fortsat og udviklet samarbejde med Hygge Factory vil give mulighed for at supplere ungdomsskolens egen undervisning med de semiprofessionelle rammer, som Hygge Factory-modellen
giver.
Ungdomsskolens udgifter i forbindelse med projektet HandleRUM! har
samlet set udgjort 134.359 kr. Heraf udgør 50.400 kr. udgifter til undervisning, og andre udgifter er bl.a. rekruttering af frivillige, produktion, præsentation og fremstillingen af værker. Det samlede budget for Hygge Factory-projektet HandleRUM! udgør 940.500 kr. Hygge Factory står selv for
den øvrige fundraising og har skaleret projektet efter den aktuelle økonomi.
Ungdomsskolens samlede udgifter til den treårige samarbejdsaftale er
403.200 kr.
Ungdomsskolen tager initiativ til en videreudvikling af samarbejdet med
Hygge Factory og orienterer om videreudviklingen af dette på et kommende møde.

9. Status for modelkommuneprojekt om rusmiddelforebyggelse
Indstilling
Ungdomsskolen indstiller,
1. at bestyrelsen tager orienteringen om status vedrørende modelkommuneprojektet Unge, alkohol og stoffer til efterretning.

Beslutning
Bestyrelsen tiltrådte indstillingen
Resumé
På mødet den 19. marts 2012 orienterede ungdomsskolen bestyrelsen om
Sundhedsstyrelsens godkendelse og bevilling til modelkommuneprojektet
Unge, alkohol og stoffer. Projektet er et satspuljeprojekt forankret i Socialforvaltningens Center for Unge og Misbrug, der fungerer som ansøger og
projektleder. Ungdomsskolen er projektdeltager sammen med Niels Brock,
Hotel- og Restaurantskolen og Det Fri Gymnasium.
Projektets formål er at styrke den forebyggende indsats omkring unges brug
af rusmidler. Det er et centralt mål med projektet, at der skabes et fundament med nye rammer og metoder i samarbejdet med de kommunale aktører på forebyggelses- og behandlingsområdet indenfor unge og misbrug.
Projektet løber til udgangen af 2014, hvor der foretages en slutevaluering
og regnskabsafslutning.
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Gennem deltagelsen i projektet har ungdomsskolen styrket det forebyggende arbejde med unges brug af rusmidler – med særligt fokus på hashrygning. Ungdomsskolen arbejder hen imod et rusmiddelforebyggende og
rusmiddelfrit skolemiljø gennem udvikling, afprøvning og forankring af:
 Rusmiddelpolitik og handleplaner i heltidsundervisningen
 Kompetenceudvikling af nøglepersoner og lærergruppen
 Metoder til generel forebyggelse, tidlig opsporing og tidlig indsats i forhold til unge, der er på vej ud i et problematisk forbrug af rusmidler.
Ungdomsskolen har udarbejdet en fælles rusmiddelpolitik på tværs af afdelingerne. Herudover har de enkelte skoler udviklet handleplaner for indsatser og procedurer. Til støtte for det lokale arbejde er der udarbejdet en kort
pjece, der skal give fælles viden og tilgang til arbejdet med de unge. Dette
gælder både i forhold til handleplan, faresignaler, pligter og handlemuligheder i håndteringen af unges brug af rusmidler.

10. Eleverne har ordet
Indstilling
Ungdomsskolen indstiller,
Beslutning
Ingen
1. at bestyrelsen drøfter de punkter, der tages op af elevrepræsentanBeslutning
terne.
Resumé
Mathias Nielsen redegjorde for de initiativer, som Ungepanelet vil sætte i
værk for at komme mere i øjenhøjde med ungdomsskolens elever:
 Elevrepræsentanterne vil få mulighed for at henvende sig til kommende
elever i ungdomsskolens program, som udsendes i august 2014
 Ungepanelet/elevrepræsentanterne skriver et følgebrev til det mødebrev,
som eleverne får tilsendt forud for holdstart
 Ungepanelet tager på skolebesøg

11. Meddelelser
Indstilling
Ungdomsskolen indstiller,
1.

at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning.

BESLUTNING
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Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
1. Events
 Vårsalong på Rådhuset
 Future sound
 Copenhagen Marathon
2. Forhåndsaftale
Ungdomsskolen og Uddannelsesforbundet har indgået en ny forhåndsaftale
om aflønning af lærere i ungdomsskolen.
3. Fortolkningsnotat om lærernes arbejdstid
Ungdomsskolen har i regi af LokalMED udarbejdet et fortolkningsnotat om
Lov 409 – Rammer for lærernes arbejdstid. Fortolkningsnotatet ligger i tråd
med forståelsespapiret som er indgået mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening.
4. Comenius-projekt 2012-14
Den 19.-23. maj havde Dagkursus besøg af lærere og elever fra syv europæiske skoler. Besøget er led i et to-årigt Comenius-projekt med titlen”Historical and cultural richness assures a peaceful future”. Foruden
Dagkursus deltager syv skoler fra Spanien, Grækenland, Tyrkiet, Italien,
Polen og Tyskland. Skolerne har på skift været vært for et besøg, og i år var
det Dagkursus’ tur til at have værtsrollen.
5. Ny leder for fritidsundervisningen i Nord
Ungdomsskolen søger en ny leder til Ungdomsskolen Nord, der varetager
fritidsundervisning i Nordvest. Ansøgningsfristen var den 26. maj, og stillingen forventes besat den 1. august 2014.
6. SMART - internationalt projekt om effektmåling
Bestyrelsen godkendte på mødet den 26. marts 2014, at ungdomsskolen
ansøger om støtte fra EU's uddannelsesprogram Erasmus+ til et internationalt projekt om videreudvikling af effektmålingsarbejdet. Ungdomsskolen
har nu indsendt en projektansøgning med titlen Second Chance Schools
Working with Systematic Measurement of Outcomes (SMART). Det samlede ansøgte beløb er 250.000€. Der forventes svar fra Styrelsen for Videregående Uddannelser ultimo juni 2014.
7. Udviklingen i sygefraværet
Sygefraværet blandt samtlige ansatte i ungdomsskolen er i perioden januar
– april opgjort til 3,0 dage pr. fuldtidsansat medarbejder mod 5,0 dage på
medarbejder i samme periode i 2013. Prognosen for hele året viser 8,4 sygefraværsdage pr fuldtidsansat medarbejder. Måltallet er 10,5 dage.
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8. 10. klassetermometer
Siden 2008 har Børne- og Ungdomsforvaltningen gennemført målinger af
elever på 4. til 9. klassetrins oplevelse af tilfredshed og trivsel idet såkaldte
Københavnerbarometer. Kontoret Ungdom har taget initiativ til at gennemføre en lignende undersøgelse for 10. klasseområdet og har netop opgjort
resultaterne. Undersøgelsen skal afdække elevernes tilfredshed med og
trivsel i 10. klasse. Undersøgelsen vil sammen med karakterdata og fremmødestatistik blive brugt i forvaltningens kvalitetsvurderingssystem for 10.
klasser. Ungdomsskolen fremlægger resultaterne på bestyrelsesmødet i
oktober måned.

12. Evt.
Ordinære møder i 2014:
Onsdag den 29. oktober 2014 kl. 15.00-17.00
Onsdag den 3. december 2014 kl. 16.00-18.00
Bestyrelsen inviteres til at besøge ungdomsskolens afdelinger med mulighed for at tale med elever, lærere og ledere. Besøgene gennemføres således:
Tirsdag den 23. september kl. 9-13 (besøg i heltidsundervisningen)
Tirsdag den 30. september eftermiddag (besøg i almenundervisningen)
Tilmelding kan ske til Frank Størup på mail fts@ungdomsskolen.kk.dk
eller telefonnr. 2085 4818.

København, den 6. juni 2014,

Jan Andreasen
Bestyrelsesformand
/ Kim Brynaa
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Børne- og Ungdomsforvaltningen
Københavns Kommunes Ungdomsskole

J.nr. 2014.0-0. Møde 29.10.2014. Dagsordenspunkt 3
Status for folkeskolereformen og ungdomsskolen
Med denne indstilling giver ungdomsskolen en status for ungdomsskolens samarbejder med folkeskolerne i forbindelse med folkeskolereformen.
INDSTILLING
Ungdomsskolen indstiller,
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

PROBLEMSTILLING
Folkeskolen og blandt andre ungdomsskolen skal fra dette skoleår indgå i forpligtende samarbejder. Ændringen skal ses som et led i ønsket om at folkeskolen skal åbne
sig over for det omgivende samfund, hvor eksterne kræfter som forenings- og idrætsliv, musikskoler og ungdomsskoler skal bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og fagenes mål. Formålet er at styrke elevernes læring og trivsel gennem nye og
varierende læringsformer. Herudover skal samarbejderne medvirke til, at eleverne
bliver bekendt med muligheder for at deltage i et aktivt fritidsliv.
Ungdomsskolen orienterede bestyrelsen på mødet den 2. juni 2014 om ungdomsskolens foreløbige tiltag i forhold til at indgå i samarbejder med folkeskoler. På daværende tidspunkt var indgået aftaler om 51 undervisningstilbud. Som forventet er antallet af undervisningstilbud øget efter sommeren og er nu oppe på 90.
Efter at i en periode at have haft særligt fokus på at få skabt dialog og samarbejde
med skolerne, gør ungdomsskolen nu foreløbig status på de indgåede aftaler, økonomi og erfaringer hidtil. Dette skal danne baggrund for planlægning af næste års samarbejder om tiltag i den åbne skole.

LØSNING
Mængden og fordelingen af hold
Pr. 1. oktober har ungdomsskolen aftaler om 90 undervisningsforløb i skoleåret
2014/15 i samarbejde med folkeskolen. En oversigt over holdene er vedlagt sagen.
Det drejer sig om:
 41 valgfagsforløb
 16 forløb med understøttende undervisning
 26 forløb med fransk eller tysk som fremmedsprog
 5 tilbud om lektiehjælp eller faglig fordybelse
 2 forløb med andet indhold
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Som det fremgår, udgør valgfagsholdene den største gruppe af hold. Dette bunder
sandsynligvis i, at valgfagsområdet i forvejen er rettet mod at give eleverne muligheder for læring inden for andre områder end den traditionelle fagrække i folkeskolen. I
den sammenhæng har det været nemt at mødes om et samarbejde, hvor folkeskolerne
får mulighed for at trække på en bredere række af faglige kompetencer hos lærerne i
ungdomsskolen, og dermed kunne tilbyde nye læringsområder til eleverne. At valgfagene udgør den største gruppe blandt det, der samarbejdes om, er i øvrigt en tendens hos en del ungdomsskoler rundt om i landet.
Den næststørste gruppe af hold er fremmedsprogsundervisning. Skolerne skal fra
dette skoleår tilbyde fremmedsprogsundervisning allerede fra 5. klasse. Meldingen
fra skolerne er, at de mangler lærere, der kan varetage undervisning i fransk og tysk,
og de har set muligheder i at samarbejde med ungdomsskolen om denne udfordring.
Blandt de mange tiltag på den samlede liste kan fremhæves
 Samarbejdet med Katrinedal Skole, som har valgt at lade ungdomsskolen varetage
al valgfagsundervisning. Ungdomsskolen står således for undervisningen i 9 forskellige valgfagshold fordelt på 7 emner, herunder kokkeskole, spansk og filosofi.
 Valgfagsholdet ”På vej i værkstedet”, hvor eleverne lærer om reparation af cykler
og knallerter, får kurser i sikkerhed og førstehjælp og kendskab til uddannelser indenfor transport. Holdet er etableret i samarbejde med Lykkebo Skole og Teknisk
skole i Hvidovre, hvor undervisningen foregår.
 Flere spændende tiltag i den understøttende undervisning, fx ”Fessor-matematik”
for fagligt stærke på Højdevangens Skole eller yoga på Engskolen.
Samarbejdsaftaler og målbeskrivelser
Ungdomsskolen har udarbejdet en samarbejdsaftale, som tegnes for det enkelte hold
eller for en gruppe af hold på en skole. Aftalerne præciserer forhold som fx ansvarsområder, betaling, logistik, sikkerhed og formål med undervisningen. Et eksempel på
en samarbejdsaftale er vedlagt indstillingen.
At få disse mange aftaler på plads har allerede på nuværende tidspunkt vist sig som
en administrativ udfordring, men de har samtidigt vist sig som meget nødvendige:
Dels præciserer de ansvar på områder, hvor der ikke må være tvivl, det gælder fx i
forhold til elevernes sikkerhed. Dels søger man med aftalerne at tage højde for de
udfordringer, det giver for en lærer at undervise i en organisation og være ansat i en
anden. Endelig er det en vægtig del af aftalerne, at man beskriver, hvad eleverne skal
have ud af undervisningen med henblik på, at det kan evalueres ved forløbets afslutning.
Alle samarbejdsaftaler vedrørende valgfagshold har et tillæg, der detaljeret beskriver
målene for faget indenfor kategorierne: formål, kompetencemål, vidensmål og færdighedsmål. Der er lovbestemt, at der skal udarbejdes målbeskrivelser for alle valgSide 2 af 4

fag, der tilbydes til eleverne i folkeskolen. Et eksempel på en målbeskrivelse for et
valgfag er vedlagt.

Økonomi
Børne- og Ungdomsudvalgets besluttede på mødet den 26. februar 2014, at ungdomsskolens undervisning i forbindelse med folkeskolereformen skal ske efter bestiller-udfører princippet. Dette betyder, at folkeskoler kan købe konkrete ydelser af
ungdomsskolen til opgaver, som folkeskolerne allerede har fået ressourcer til selv at
udføre. Herudover kan ungdomsskolen dog fortsat i metodeudviklingsperspektiv
tilbyde folkeskoler særlige undervisningsforløb, uden at skolerne skal betale for det.
For at sikre ungdomsskolen muligheder for at få sat gang i samarbejdet med folkeskolerne, besluttede bestyrelsen på mødet den 26. marts 2014, at ungdomsskolen kan
anvende ressourcer til formålet i samme leje, som tidligere er anvendt til målrettet
samarbejde med folkeskoler og ungdomsklubber.
En opgørelse over de indgåede aftaler viser, at der pr. 1.oktober 2014 er aftalt undervisning svarende til en samlet udgift på knap 2,4 mio. kr. Heraf betaler folkeskolerne
ca. 1,5 mio. kr. og ungdomsskolen ca. 900.000 kr. Ungdomsskolens udgifter ligger
dermed på niveau med de ca. 1 mio. kr., som ungdomsskolen tidligere har anvendt til
samarbejder med folkeskolen.
Arbejdsopgaven
Henover foråret og sommeren har ungdomsskolen haft særligt fokus på at gøre skolerne opmærksomme på de nye muligheder for samarbejder med ungdomsskolen.
Det er bl.a. sket gennem udsendelse af et idékatalog til skolerne, de lokale ungdomsskolelederes opsøgende arbejde overfor skolerne, deltagelse på diverse møder og
seminarer - senest ved Sommeruniversitetet. Ungdomsskolens tilbud ligger også på
forvaltningens portal for den åbne skole: www. aabenskole.kk.dk.
I tiden efter sommerferien har de lokale afdelinger haft fokus på fortsat at få etableret
nye samarbejder og at få gjort de mange aftaler konkrete og få ført dem ud i livet.
Dette har vist sig, både på det ledelsesmæssige og administrative plan, som en betydelig arbejdsopgave. Udover rekruttering af en mængde nye lærere, der har mulighed
for at undervise inden for normal arbejdstid, indebærer opgaven et stort koordinationsarbejde med den lange række af nye samarbejdspartnere.
Fælles udviklingsprojekt
Ungdomsskolen har sammen med Ungdomsskoleforeningen, 6 andre ungdomsskoler
og Center for Ungdomsforskning fået bevilliget 2,5 millioner kr. fra Undervisningsministeriet til projektet Samarbejde om læring i den åbne skole. Projektet sætter fokus på metodeudvikling af indholdsmæssige og organisatoriske elementer i samarbejdet om undervisning i folkeskolen. Projektet indebærer bl.a. effektevalueringer af
elevernes læringsudbytte i udvalgte undervisningstilbud, der er etableret i samarbejde
med folkeskolen og vil involvere medarbejdere fra alle implicerede skoler. Projektet
løber frem til marts 2016.
Side 3 af 4

VIDERE PROCES
Ungdomsskolen arbejder videre med evaluering af foreløbige erfaringer med henblik
på planlægning af det kommende skoleårs indsatser. Planlægningen vil ske i samarbejde med forvaltningen.
Ungdomsskolens samarbejde med folkeskolerne i forbindelse med folkeskolereformen vil blive yderligere belyst ved en tematisk drøftelse på bestyrelsens møde i december.

BILAG
1. Oversigt over ungdomsskolens aftaler med folkeskoler i forbindelse med folkeskolereformen pr. 1. oktober 2014.
2. Eksempel på en samarbejdsaftale
3. Eksempel på målbeskrivelse for et valgfag
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PÅ VEJ I VÆRKSTEDET
Valgfagsundervisning
Fagformål:
Formålet med valgfaget er, at fremme elevernes forståelse af
arbejdet på et værksted, og de uddannelsesveje der er inden for
mekaniker- og transportområdet.
Undervisningen skal medvirke til, at elevernes praktiske
færdigheder bliver udfordret, og at de gennem praksis tilegner
sig grundlæggende viden og færdigheder inden for uddannelsen
”Cykel- og knallertmekaniker”.
Da undervisningen foregår på teknisk skole, vil undervisningen
give mulighed for, at elevernes uddannelsesvalg udfordres, og
give dem indsigt i uddannelseskulturen på en tekniskskole, og
på den måde forberede eleverne, på deres uddannelsesvalg.
Undervisningen vil give eleverne det meritgivende, og
obligatoriske sikkerhedskursus i forhold til at arbejde på et
værksted.
Undervisningen vil indeholde arbejdsmarkedskendskab.

Mål
Kompetenceområde (tema)
Værkstedskundskab.
Uddannelseskendskab

Kompetencemål

Vidensmål
Eleverne opnår:

Færdighedsmål
Eleverne kan:

Eleven skal kunne begå
sig selvstændigt og sikkert
på et værksted.

Viden om
arbejdsmarkedets
opbygning.
Viden om sikkerhed på
værksted og krav i den
forbindelse

Begå sig på et værksted

Kendskab til værktøj og
redskaber.

Skifte eller reparere dele
på knallerter og
forskellige typer af cykler.

Viden om uddannelser
inden for transport.

Anvende håndbøger, med
viden om hvordan
knallerten er bygget op.

Skal kunne tage ansvar for
reparation af mindre
transportmidler.
Eleven skal kunne
forholde sig
undersøgende til
arbejdsmarkedet.

Begå sig på
arbejdsmarkedet

Oversigt over ungdomsskolens aftaler med folkeskolen i forbindelse med folkeskolereformen pr.1. oktober 2014.
Område Amager
Skole

Område

Emne

Finansiering

Sønderbro
Skole

Amager

Valgfag - retorik

Ungdomsskolen

Fransk som 2. fremmedsprog 9. klasse
Understøttende undervisning – læring på andre måder

Ungdomsskolen
Ungdomsskolen

Peder Lykke
Skolen

Amager

Højdevangens
Skole

Amager

Valgfag - Engelsk pro
Valgfag - Innovation/design
Valgfag - Computermatematik
Lektiecafe
Tysk som 2. fremmedsprog 9. klasse
sept. - marts
Tysk som 2. fremmedsprog 9. klasse
FSA forberedelse, april- maj
Fransk som 2. fremmedsprog 9.klasse

Folkeskolen/Ungdomsskolen
Folkeskolen/Ungdomsskolen
Folkeskolen/Ungdomsskolen
Ungdomsskolen
Ungdomsskolen

Ungdomsskolen
Ungdomsskolen

Amager

Understøttende undervisning for fagligt stærke – ”fessor” matematik
Understøttende undervisning - IT – kompetenceløft ( i samarbejde
med Peder Lykke skolen)
Understøttende undervisning -Medieværksted

Islands
Brygge

Valgfag - parkour
Valgfag – tegning og maling

Folkeskolen
Folkeskolen

Amager Fælled
Skole
Skolen på
Islands Brygge

Ungdomsskolen
Ungdomsskolen

Ungdomsskolen

Område Nord
Skole

Område

Emne

Finansiering*

Vanløse Skole

Vanløse

Valgfag – kokkeskole

Folkeskolen/Ungdomsskolen

Valgfag – idræt (7 forskellige forløb)

Folkeskolen/Ungdomsskolen

Valgfag – spansk

Folkeskolen

Valgfag – filosofi

Folkeskolen

Understøttende undervisning Håndværk og design 5-6 kl
Understøttende undervisning til tysk
Understøttende undervisning til fransk
Valgfag - tysk
Valgfag - fransk
Valgfag – kokkeskole
Valgfag - kokkeskole
Valgfag – spansk
Valgfag – spansk
Valgfag – idræt (7 forskellige forløb)
Valgfag – drama
Valgfag – filosofi
Valgfag – filosofi
Valgfag - billedkunst
Fransk 5. klassetrin
Fransk 6.klassetrin
Fransk 7.klassetrin
Fransk 8.klassetrin
Fransk 9.klassetrin
Valgfag – musik og sammenspil

Folkeskolen
Ungdomsskolen
Ungdomsskolen
Ungdomsskolen
Ungdomsskolen
Folkeskolen/(Ungdomsskolen)
Folkeskolen/(Ungdomsskolen)
Folkeskolen/(Ungdomsskolen)
Folkeskolen/Ungdomsskolen
Folkeskolen/(Ungdomsskolen)
Folkeskolen/(Ungdomsskolen)
Folkeskolen/(Ungdomsskolen)
Ungdomsskolen
Folkeskolen/(Ungdomsskolen)
Folkeskolen
Folkeskolen
Folkeskolen
Folkeskolen
Folkeskolen
Folkeskolen

Valgfag – musik og sammenspil

Folkeskolen

Valgfag – madkundskab

Folkeskolen/(Ungdomsskolen)

Brønshøj skole

Husum

Katrinedal skole

Vanløse

Grøndalsvænge
skole

Nordvest

Holbergsskolen

Nordvest

Område Vesterbro, Valby, Kgs. Enghave
Skole

Område

Emne

Finansiering

Al Hilal Skolen

Vesterbro/
Valby
Vesterbro/
Valby
Vanløse

Fransk – 8. klasse

Skolen

Valgfag – Spansk

Folkeskolen

Tysk - mellemtrinnet
Tysk – udskolingen

Skolen
Skolen

Vesterbro

Lektiehjælp 0.-6. klasse
Lektiehjælp 7.- 9. klasse
Understøttende undervisning – Matematik, 2 hold
Understøttende undervisning - Dansk
Understøttende undervisning – Yoga, 4 hold
Tysk 5.-6. (mellemtrin), 9.45-12.00 (2,25 timer/uge)
Tysk 7.-8. (udskoling), 13.30-15.30 (2 timer/uge)

Skolen
Ungdomsskolen
Ungdomsskolen
Ungdomsskolen
Ungdomsskolen
Skolen
Skolen

Vesterbro

Valgfag

Folkeskolen

Valby
Valby

Folkeskolen
Folkeskolen
Folkeskolen
Folkeskolen
Ungdomsskolen

Den Classenske
legatskole
Emdrupgård
Skole- og
behandlingshjem
Engskolen

Frederikshøj
Skole og
dagbehandling
Gasværksvejens
skole
Hanssted skole
Kirsebærhavens
skole

Vanløse

Lykkebo skole

Valby

Faglig fordybelse -Masterclass - Space
Fransk 5. klasse
Fransk 6. klasse
Fransk 7. klasse
Valgfag - På vej i værkstedet

Solbakken
Dagbehandling
Tove Ditlevsens
skole

Vesterbro

Tysk mellemtrin og udskoling

Skolen

Vesterbro

Vesterbro Ny
Skole

Vesterbro

Vigerslev Allé
skole
Ålholm skole

Valby

Fransk 6. klasse
Fransk 7. klasse
Fransk 8. klasse
Fransk 9. klasse
UEA dag i 10. klasse
Tysk – 10. klasse
Fransk 7. klasse

Folkeskolen/Ungdomsskolen
Folkeskolen/Ungdomsskolen
Folkeskolen/Ungdomsskolen
Folkeskolen/Ungdomsskolen
Ungdomsskolen
Folkeskolen
Folkeskolen

Valby

Understøttende undervisning

Folkeskolen/Ungdomsskolen

Område: Nørrebro og Østerbro
Skole

Område

Emne

Finansiering

Guldberg skole

Nørrebro

Rådmandsgades
skole
Lundehusskolen

Nørrebro

Kildevældsskolen

Østerbro

Valgfag – spansk
Valgfag – foto
Valgfag – selvforsvar
Valgfag – samspil
Valgfag – samfundsfag
Valgfag – billedkunst
Valgfag – computerværksted
Understøttende undervisning 9. klasse
Tysk 5. klasse
Tysk- 6. klasse
Valgfag – Performancehold
Forløb - Change the Game
Udvidet lektiecafe
Valgfag – friluftsliv
Valgfag - IT
Valgfag - IT
Valgfag - IT
Valgfag - Madkundskab
Valgfag - Madkundskab

Folkeskolen
Folkeskolen
Folkeskolen
Folkeskolen
Folkeskolen
Ungdomsskolen
Ungdomsskolen
Folkeskolen/Ungdomsskolen
Folkeskolen
Folkeskolen
Folkeskolen
Folkeskolen
Ungdomsskolen
Ungdomsskolen
Folkeskolen
Folkeskolen
Folkeskolen
Folkeskolen
Folkeskolen

Østerbro

*Folkeskolen/(Ungdomsskolen) betegner at ungdomsskolen har en mindre udgift til materialer eller koordinering.
Samlet:
90 hold fordelt på






41 valgfagsforløb
16 forløb med understøttende undervisning
26 forløb med fransk eller tysk som fremmedsprog
5 tilbud om lektiehjælp eller faglig fordybelse
2 andre forløb

Samarbejdsaftale om undervisningstilbud i folkeskolen
Formålet med aftalen er at afklare og afstemme forventninger i forhold til samarbejdsrelationer, økonomi,
styring og evaluering i aftaleperioden. Aftalen indgås mellem ungdomsskolen og folkeskolen samt evt. andre
parter.

Kontaktinformation på involverede parter
Folkeskole: Den Classenske Legatskole
Adresse: Vester Voldgade 98, 1552 København V
Telefonnummer:33 11 31 09

Københavns kommunes ungdomsskole, Vesterbro/Valby
Adresse: Ny Carlsbergs Vej 35
Telefonnummer: 33 21 48 18

EANnr.
Org.nr.
SEnr.

EANnr
Org.nr.
CVRnr.

Kontaktperson: Peter Andreasen
Tlf. og mail på kontaktperson: 26853108 //
peandr@dcl.kk.dk

Kontaktperson: Kirsten Vyum
Tlf. og mail på kontaktperson: 33 21 48 18 //
kv@ungdomsskolen.kk.dk

Involverede personer
Navn og telefonnummer på samtlige direkte involverede personer:
Ungdomsskolelærer:
Mandag: Gustavo Kupferschmidt
Tirsdag: Marie Holt Richter
Kontaktperson på DCL: Peter Andreasen, 26853108, peandr@dcl.kk.dk
Koordinator: Ida Thomsen, 33214818, ct2c@buf.kk.dk

Samarbejdets indhold og omfang
Fag/område:
 Spansk som valgfag
Aftaleperiode og timeomfang:
 Mandag, 13.45-15.15, 80 lektioner//60 timer fordelt over 40 uger
 Tirsdag, 13.45-15.15, 80 lektioner//60 timer fordelt over 40 uger


I alt 120 timer
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Mål med samarbejdet
Her beskrives målene med både det specifikke undervisningstilbud og med samarbejdet i øvrigt
Folkeskolens mål med samarbejdet:
 Via en udvidet valgfagsliste at ramme flere elever interessemæssigt og på den måde medvirke til fremadrettet
at fastholde elever i udskolingen.
 At kunne udbyde spansk til de elever som måtte have en særlig interesse for faget.
 At etablere netværk som understøtter den åbne skole.
Ungdomsskolens mål med samarbejdet:
 At udbygge samarbejdet med Den Classenske Legatskole.
 At understøtte et bredt samarbejde mellem forskellige skole-/fritidstilbud i København til gavn for Den åbne
skole/byens unge i alderen 13 – 18 år.
Fælles mål:
 Sammen at arbejde målrettet mod at gøre eleverne uddannelsesbevidste og uddannelsesparate.

Undervisningen
Aktiviteter:
 Undervisning i spansk som valgfag.
Undervisningens mål:
 Målbeskrivelsen for spansk som valgfag er beskrevet i det vedlagte, der i øvrigt støtter sig til ”fælles mål for
spansk”. (Ikke vedlagt i som bilag til bestyrelsesindstillingen)

Planlægning og forberedelse
Hvad: Spansk som valgfag
Hvem: Ungdomsskolens lærere varetager planlægning og forberedelse af undervisningen.
Hvor: Ungdomsskolens lærere kan forberede undervisningen på Den Classenske Legatskole, men det er ikke krav.
Der er ikke krav om at lærerne deltager i skolens faste teamsamarbejde.

Praktisk
Lokaler til undervisning:
 Den Classenske Legatskole sørger for lokaler til undervisning
Lokale til forberedelse:
 Ungdomsskolens lærer kan bruge en af skolens arbejdsstationer til sin forberedelse.
Lokale til møde:
 Ved mødeaktivitet stiller Den Classenske Legatskole eller ungdomsskolen lokaler til rådighed.
Undervisningsmaterialer/udstyr:
 Der indkøbes ikke klassesæt til undervisningsbrug, der bruges kopiark og digitale undervisningsmaterialer.
 Udgifter til undervisningsmaterialer deles ligeligt mellem Den Classenske Legatskole og ungdomsskolen.
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.
Andet:
 Ungdomsskolen skal have en klasseliste med cpr.nr., alternativt de deltagende elevers data (fødselsdag, navn,
adresse).

Rolle- og ansvarsfordeling
Folkeskolens ledelse er ansvarlig for:
 Anvisning af lokaler.
 At følge op på og håndtere elevers fravær.
 At formidle nødvendige oplysninger til ungdomsskolen.
Ungdomsskolens ledelse er ansvarlig for:
 Løn og ansættelses for ungdomsskolelærer Marie Holt Richter.
Ungdomsskolens lærer er ansvarlig for:
 At levere en velforberedt undervisning, som lever op til de satte mål samt ungdomsskolens formål.
 At aflevere dokumentation for afholdt undervisning samt elevfremmøde (protokol/klasseliste) til både skolen
og ungdomsskolen hver måned (sidste hverdag).
Sygdom og andet fravær:
 Ungdomsskolens lærer er ansvarlig for at sygemelde sig til Den Classenske Legatskole senest kl. 07.00 på tlf.
2685 3108.
 I tilfælde af Ungdomsskolens lærers fravær aflyses timerne og beløbet modregnes i Ungdomsskolens krav
over for Den Classenske Legatskole.

Evaluering
Ansvarlig for evaluering af samarbejdet:
 Ungdomsskolen indkalder til evaluering, hvor der evalueres på begge hold:
1. Midtvejsevaluering i december.
2. Slutevaluering i uge april.
Ansvarlig for evalueringen af det faglige udbytte:
 Ungdomsskolens lærer er ansvarlig for løbende at evaluere egen undervisning/elevernes faglige udbytte.
Dette vil være en del af de to evalueringer.
Andet:
Der evalueres kun på relevante punkter. Ungdomsskolen indgår i et projekt med fokus på evaluering af elevers læringsudbytte ved samarbejder i
den åbne skole. Der vil derfor være særligt fokus på nogle af undervisningstiltagene, især i forbindelse med evaluering. Resultaterne vil indgå i
formidlingen af projektet. Ungdomsskolen står for dette.

Økonomi
Aftale vedr. fordeling af udgifter:







Lønudgiften afholdes 100% af Den Classenske Legatskole.
Materialeudgift deles ligeligt mellem Den Classenske Legatskole og Københavns kommunes ungdomsskole,
Vesterbro/Valby.
Personaleansvar og lønudbetaling ligger hos Københavns kommunes ungdomsskole, Vesterbro/Valby
Afregning med ungdomsskolen sker efter aftale (måneds-/kvartals-/årsbasis).
Ungdomsskolen fremsender faktura.
Pris pr. lærertime (60 minutters undervisning incl. forberedelse og feriepenge) er 360 kr.
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*Herunder aftaler vedr. undervisningstiltag, der implicerer tilstedeværelse af undervisere fra flere af de involverede parter

Sikkerhed og forsikring


Den organisation, hvor underviseren er ansat, har ansvaret for, at der er indhentet børne- og straffeattest.
I dette partnerskab er det Københavns kommunes ungdomsskole, Vesterbro/Valby.



Den organisation, hvor underviseren er ansat, har ansvaret for, at underviseren har den fornødne uddannelse og de
lovpligtige kurser.

I dette partnerskab er det Københavns kommunes ungdomsskole, Vesterbro/Valby.


Den organisation, som har eleverne indskrevet, har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser
fra elevernes forældre, fx til transport, foto og omtalte aktiviteter.
Det er folkeskolelederens ansvar at foretage en vurdering af aktivitetens forsvarlighed ud fra aktivitetens
karakter, børnenes alder, modenhed og lærernes kompetencer.
I forhold til forældrene er det væsentligt at understrege, at Københavns kommunes institutioner og skoler,
som udgangspunkt, alene er erstatningsansvarlig for skader på børn, hvis skaden skyldes mangelfuldt
tilsyn/instruktion, farlig indretning eller lignende, hvorfor evt. tegning af ulykkes- og ansvarsforsikring påhviler
elevens forældre.

I dette partnerskab er det Den Classenske Legatskole


Den organisation, hvor undervisningen foregår, kan gøres ansvarlig for skader, der skyldes mangelfuld eller
uforsvarlig indretning.
I dette partnerskab er det Den Classenske Legatskole

Underskrift:
Dato og underskrift (folkeskole):_______________________________________________________

Dato og underskrift (ungdomsskolen):__________________________________________________
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SPANSK
Formålet med valgfaget er at fremme elevernes oplevelse og
forståelse af det spanske sprog og den spansktalende verden,
samt give eleverne lyst til at bruge sproget i samspil med andre.
Gennem arbejdet med genkendelige emner og ved at inddrage
forskellige kulturelle udtryk, sigter faget mod at eleverne kan
forstå og udtrykke sig på spansk på et elementært niveau.
Eleverne anspores til at benytte tilegnelsesstrategier, som de
kender fra andre fremmedsprog, og derigennem opbygge
derigennem deres selvtillid som sprogbrugere. Undervisningen
skal bidrage til, at eleverne får indblik i levevilkår og værdier i
spansktalende lande og vække deres lyst til beskæftige sig med
spansk sprog og kultur fremadrettet.

Mål
Kompetence
-område

Kompetencemål

Vidensmål
Eleverne opnår:

Færdighedsmål
Eleverne kan:

Spansk

Eleverne udvikler
deres
kommunikative og
interkulturelle
kompetencer og får
et forhold til den
spansktalende
verden og de
samfundsmæssige
og kulturelle
forhold.

Viden om fonetik
og udvalgte udtaleog
forståelsesstrategier

Forstå talt spansk
og udtale
almindelige ord

Viden om sprogets
grammatiske
opbygning

Føre dialog om
hverdagsemner på
begynder-niveau

Indblik i spansk og
den spansktalende
verden – herunder
kultur, historie og
samfundsforhold

Drage
sammenligninger
mellem egen og
spansk/
latinamerikansk
kultur.
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Børne- og Ungdomsforvaltningen
Københavns Kommunes Ungdomsskole

J.nr. 2014.0-0. Møde 29.10.14. Dagsordenens pkt. 4
Forslag om tilpasning af undervisningstilbud i heltidsundervisningen
Ungdomsskolen fremlægger i denne indstilling forslag til tilpasning af den eksisterende
elevkapacitet samt forslag om nedsættelse af en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et
forslag til en fremtidig struktur i heltidsundervisningen.

INDSTILLING
Ungdomsskolen indstiller,
1. at bestyrelsen godkender tilpasning af de pædagogiske profiler og elevkapaciteten
ved Byhøjskolen og Dagkursus,
2. at bestyrelsen godkender, at ungdomsskolen nedsætter en arbejdsgruppe, der udarbejder forslag til fremtidig struktur i heltidsundervisningen med fokus på øget
sammenhæng og eventuel samlokalisering.

PROBLEMSTILLING
Med implementeringen af ungepakken i København er der i kommunen truffet beslutning om at heltidsundervisningen indgår i viften af uddannelsesforberedende tilbud. Det
betyder, at heltidsundervisningen skal rette sig mod unge, der ikke er uddannelsesparate
efter folkeskolen eller dropper ud af en ungdomsuddannelse. Af beslutningen følger at
de pædagogiske profiler i heltidsundervisningen løbende skal tilpasses unge i målgruppen.
Ved skoleårets start 2014 var der optaget 245 elever ud af en samlet kapacitet på 352
elevpladser i heltidsundervisningens uddannelsesforberedende tilbud (Byhøjskolen,
Dagkursus, Nye Veje og Ungdomsskolen i Hindegade). Da heltidsundervisningen er et
tilbud, der skal stå til rådighed for unge i vejledning, er der behov for at tilpasse indholdet, så det matcher behovene hos restgruppen efter skolestart.
Analysen af heltidsundervisningen i efteråret 2012 havde som en af anbefalingerne at
undersøge mulighederne for en samlokalisering af heltidsundervisningen. Formålet med
en samlokalisering var at styrke fleksibiliteten og øge mulighederne for løbende indholdsmæssige tilpasninger samtidig med at det pædagogisk faglige miljø blev styrket i
en større enhed. Børne- og Ungdomsforvaltningens bygningsområde stod for udarbejdelse af et projektforslag om gennemgribende istandsættelse af Bispebjerg Skole til
formålet. Projektet blev skrinlagt, da det ikke blev prioriteret i budgetforhandlingerne
for budget 2014.
Behovet for at kunne styrke fleksibiliteten i undervisningstilbuddet, sikre et stærkere
pædagogisk fagligt miljø og en bedre ressourceudnyttelse er dog fortsat til stede. SideSide 1 af 4

løbende er der i Børne- og Ungdomsudvalget truffet beslutning om, at heltidsundervisningen i videst muligt omfang placeres i tilknytning til andre ungemiljøer, gerne i tilknytning til erhvervsuddannelserne eller almene 10. klassemiljøer.
Ungdomsskolen foreslår derfor, at en arbejdsgruppe udarbejder et forslag til et revideret
heltidsundervisningstilbud med vægt på øget sammenhæng.

LØSNING
Baggrund
Implementeringen af ungepakken og bestemmelserne om uddannelsesparathed og pligten til, at unge skal være i gang har medført et behov for løbende at tilpasse heltidsundervisningstilbuddet til de grupper, der er i vejledning i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Beslutningen om at ungdomsskolens heltidsundervisning skal rettes mod
unge ikke-uddannelsesparate eller unge, der dropper ud af ungdomsuddannelserne, nødvendiggør en løbende justering af indholdet og kapaciteten i forhold til de aktuelle behov.
Det er UU, der er ansvarlig for vejledningen af de unge og for at sikre overholdelse af
uddannelsespligten. Det er dermed UU, der har det aktuelle overblik over behovene i
ungegruppen, og det er dem, der visiterer unge til heltidsundervisningen.
Ændringerne har affødt et behov for en langt højere grad af koordinering mellem ungdomsskolen og UU. Der er indført en koordinering ud fra et fælles årshjul og en mødestruktur, der gør at ungdomsskolen løbende kan få feedback på de aktuelle behov i målgruppen, så det samlede tilbud i heltidsundervisningen kan tilpasses dertil.
Aktuelt behov for justering
Viften af uddannelsesforberedende tilbud i ungdomsskolens heltidsundervisning omfatter Byhøjskolen, Dagkursus, Nye Veje og Ungdomsskolen i Hindegade. De enkelte tilbud retter sig mod specifikke målgrupper. Som opfølgning på anbefalingerne i analysen
af heltidsundervisningen fra 2012 er der foretaget en præcisering af målgrupperne for de
enkelte tilbud.
Med afsæt i ændringerne i medfør af ungepakken besluttede ungdomsskolebestyrelsen
på mødet 21. juni 2011 at foretage en justering af tilbuddet ved Byhøjskolen. Med baggrund i det aktuelle elevoptag ved skoleårets start, er det ungdomsskolens anbefaling, at
der nu foretages en yderligere justering af det samlede tilbud.

UU melder pt. om behov for:
 pladser til den gruppe af unge, særligt to-sprogede drenge, som ungdomsskolen
sidste år under ungepakken lavede pilotprojektet 10. Puls for.
 pladser rettet mod grupper af psykisk sårbare unge, som er svære at fastholde i
skoleindsatsen som følge af psykiske sygdomme og diagnoser som ADHD,
angst mv.
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fleksible tilbud af kortere eller længere varighed med fokus på afklaring af faglige standpunkter og udfordringer samt individuelt tilpassede faglige programmer. Tilbuddet skal sikre fastholdelse i uddannelse, faglig progression og virke
som afklaring for visitation til det mest relevante tilbud for den enkelte.

For at imødekomme denne efterspørgsel foreslår ungdomsskolen at tilpasse en del af
den eksisterende kapacitet på Byhøjskolen og Dagkursus.
Byhøjskolen
Ved skolestart august 2014 var der indmeldt 52 elever på Byhøjskolen. Den samlede
kapacitet udgør 102 elever fordelt på de boglige linjer Basis og Turbo og de kreative
linjer Musik, Design, Kunst og Foto.
UU vurderer, at der pt. ikke er elever til Fotolinjen, men derimod behov for flere pladser
i et Basisklasse-tilbud. Fotolinjen er derfor ikke etableret, og den ledige kapacitet foreslås omlagt til etablering af en Basisklasse med 8 elever og 1 lærer.
De unge, der visiteres til de kreative linjer er primært psykisk sårbare unge, der har store
udfordringer med skolegang som følge af depression, angst, ADHD og OCD mv. Da
UU vurderer, at der er behov for yderligere pladser rettet mod denne gruppe, foreslås
kapaciteten justeret så den tilpasses denne gruppe af unge. Ungdomsskolen foreslår, at
kapaciteten på 48 elevpladser svarende til 12 elever pr. lærer justeres til niveauet på
Dagkursus, som er 8 elever pr. lærer.
Det medfører, at den samlede kapacitet på Byhøjskolen bliver nedsat fra 102 til 80 elever.
Dagkursus
Ved skolestart august 2014 var der indmeldt 29 elever på Dagkursus. Den samlede
elevkapacitet udgør 64 elever.
På baggrund af drøftelse med UU har ungdomsskolen valgt at tilpasse tilbuddet på Dagkursus så der fremover udbydes to boglige ”Dagkursusgrupper”: Henholdsvis et FSAforløb og et FS10 forløb. Herudover udbyder ungdomsskolen nu et nyt fleksibelt afklarings- og undervisningsforløb kaldet Pitstop. Endelig er forsøgsprojektet for unge med
udfordrende adfærd, 10. Puls, ved at blive indfaset.
Med denne tilpasning forventer ungdomsskolen at kunne udnytte den samlede kapacitet
fuldt ud. Elevpladsprisen på 10. Puls er højere end for pladser i en almindelig Dagkursusgruppe. Merudgiften finansieres indenfor den samlede ramme til heltidsundervisning.
Udviklingsperspektiver
Analysen af heltidsundervisningen i 2012 anbefalede at undersøge mulighederne for en
samlokalisering. En samlokalisering skulle sikre et styrket fagligt miljø for underviserne
og øge mulighederne for at styrke fleksibiliteten og den løbende tilpasning af det pædagogiske indhold. Som et led i en beslutning om bærende principper for placering af 10.
klassecentre, besluttede Børne- og Ungdomsudvalget på møde d.11. juni 2014 endvideSide 3 af 4

re, at ”ungdomsskolens heltidsundervisning i videst muligt omfang skal placeres på skoler, hvor der er et miljø med positive rollemodeller. Det kan være erhvervsskoler og
almene 10. klassecentre.”
Ungdomsskolen anbefaler derfor, at der arbejdes videre med at udvikle mulighederne
for en bedre sammenhæng mellem de uddannelsesforberedende tilbud i ungdomsskolen.
Det foreslås, at der arbejdes i retning af at samle undervisningstilbuddene i heltidsundervisningen med det formål at udvikle stærkere pædagogisk faglige miljøer og øge
mulighederne for at kunne tilbyde mere individualiserede tilbud til målgrupperne. Til
brug for dette arbejde nedsættes en arbejdsgruppe bestående af lærere, vejledere og ledere. Gruppen skal udarbejde forslag til en mere sammenhængende struktur i heltidsundervisningen. Strukturen skal dels sikre gode betingelser for den pædagogisk faglige
udvikling og dels sikre den bedst mulige sammensætning af tilbuddene, så den matcher
de unges behov.

ØKONOMI
Tilpasningen finansieres inden for det rammebeløb, som bestyrelsen har afsat til heltidsundervisningen.

VIDERE PROCES
Under forudsætning af bestyrelsens godkendelse vil ungdomsskolen tage skridt til at
tilpasse kapaciteterne og undervisningstilbuddet ved Byhøjskolen. Ungdomsskolen vil
herudover nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til en fremadrettet
struktur i den uddannelsesforberedende heltidsundervisning.

BILAG
Oversigt over elevkapacitet og indmeldte elever i heltidsundervisningen pr. 10. oktober
2014.
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Uddannelsesforberedende tilbud i heltidsundervisningen:
Elevkapacitet og antal indmeldte ved skolestart og 10. oktober 2014.
Oprindelig
kapacitet

Justeret
kapacitet

Indmeldte pr.
1.8.14

Indmeldte pr.
10.10.14

Byhøjskolen
Turbo
Basis
Krea
Ny basis
I alt

20
16
66
0
102

20
16
36
8
80

14
15
23
0
52

17
16
23
*
56

Dagkursus
FSA
FS10
10. Puls
Pitstop
I alt

48
16
0
0
64

16
16
16
16
64

16
13
0
0
29

16
14
7
11
48

Nye Veje

46

46

39

35

Ungdomsskolen i
Hindegade

140

140

125

138**

Ialt

352

330

245

277

* UU melder om en gruppe unge, som er på vej til visitation til tilbuddet.
** Inklusiv 11 udenbys/Røde Kors elever

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Københavns Kommunes Ungdomsskole

J.nr. 2014.0-0. Møde 29.10.14. Dagsordenens pkt. 5
Temadrøftelse om ungdomsskolens mål, opgaver og udviklingsretning
Bestyrelsens formand foreslår igangsat en tematisk drøftelse af ungdomsskolens mål,
opgaver og udviklingsretning.

INDSTILLING
Ingen.

PROBLEMSTILLING
Børne- og Ungdomsforvaltningens budgetanalyse af ungdomsskolen fra 2007 viste, at
der er store forskelle på, hvordan kommunerne anvender ungdomsskolen. Kendetegnende er, at kommunerne lægger meget forskellige opgaver i ungdomsskolerne. I Århus,
Aalborg og Randers er ungdomsskolerne i høj grad orienteret mod opgaver med fritidsundervisning og klubvirksomhed, mens ungdomsskolerne i Odense, Esbjerg og i særlig
grad København er orienteret mod undervisningsopgaver for unge, der forlader folkeskolen uden at have tilstrækkelige kompetencer til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.
I modsætning til alle kommuner i Danmark er klubvirksomhed i Esbjerg og Københavns kommuner ikke en integreret del af ungdomsskolens virksomhed.
Op mod to tredjedele af Københavns Kommunes Ungdomsskoles samlede ressourcer
anvendes til heltidsundervisning for de 15-21-årige (lovens ”kan” område), mens en
tredjedel anvendes til almen undervisning og fritidsaktiviteter for de 13-18-årige (lovens
”skal” område). Dette er en følge af beslutninger, der er truffet over tid dels af Børneog Ungdomsudvalget og dels af ungdomsskolens bestyrelse.

LØSNING
På mødet vil synspunkter på ungdomsskolens mål, opgaver og udviklingsretning blive
fremlagt. Det sker gennem tre korte oplæg ud fra en forvaltningsposition (Søren Hegnby, en medarbejderposition (Jens Toft og Søren Brinch) samt en politikerposition (Jan
Andreasen).
Oplæggene tager udgangspunkt i et vindue med fire felter:
1) Ungdomsskolens muligheder og opgaver – hvilke opgaver skal ungdomsskolen løse
(og ikke løse)?
2) Omverdenen – hvilke forandringer, står vi over for, som kan få konsekvenser for
ungdomsskolens nuværende virke?
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3) Ungdomsskolens styrker – hvilke særlige kvaliteter har ungdomsskolen?
4) Ungdomsskolens svagheder – hvor står ungdomsskolen svagt i forhold til opgaver
og muligheder?
På baggrund af oplæggene ønskes en drøftelse.

VIDERE PROCES
Bestyrelsen skal tage stilling til, om den tematiske drøftelse ønskes fortsat på de kommende møder.
Ungdomsskolen udarbejder et referat af drøftelsen.

BILAG
Lovbekendtgørelse om ungdomsskolen
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Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler
Herved bekendtgøres lov om ungdomsskoler jf. lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 2004, med
de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 577 af 9. juni 2006, § 8 i lov nr. 208 af 31. marts 2008, § 3 i
lov nr. 479 af 23. maj 2011, § 5 i lov nr. 565 af 18. juni 2012 og § 2 i lov nr. 1640 af 26. december
2013.
Kapitel 1
Ungdomsskolen
§ 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.
§ 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om
ungdomsskolevirksomhed. Tilbuddet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt
kommunens folkeregister.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i
ungdomsskolen.
Stk. 3. Ungdomsskolen indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med kommunens
folkeskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af såvel ungdomsskolens som folkeskolens formål og
folkeskolens mål for fag og obligatoriske emner. Mål og rammer for samarbejderne skal indgå i
kommunalbestyrelsens plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed, jf. § 4.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med andre kommunalbestyrelser om samarbejde
mellem kommunernes ungdomsskoler om undervisningstilbud m.v. og optagelse af unge, herunder
om afholdelse af de hermed forbundne udgifter.
§ 3. Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte:
1) Almen undervisning.
2) Prøveforberedende undervisning.
3) Specialundervisning.
4) Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ungdomsskoletilbuddet desuden skal omfatte:
1) Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel.
2) Heltidsundervisning.

3) Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens
samlede ungdomspolitik.
4) Danskuddannelse for nyankomne udlændinge mellem 18 og 25 år, jf. § 10, stk. 1, nr. 2, i lov om
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
5) Undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner samt valgfag på 7.-10. klassetrin, jf.
folkeskolelovens § 22, stk. 7, og § 33, stk. 8.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte klubog anden fritidsvirksomhed.
Stk. 4. Virksomhed i henhold til stk. 3 skal gennemføres på samme økonomiske vilkår som
tilsvarende virksomhed efter folkeoplysningsloven.
Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om den i stk. 1-4 nævnte virksomhed.
§ 3 a. Eleverne på en ungdomsskole, der giver heltidsundervisning på 9. klassetrin, aflægger
folkeskolens afgangsprøver, medmindre skolen har meddelt Undervisningsministeriet, at den ikke
afholder prøverne. Afgangsprøverne afholdes efter de regler herom, der gælder for folkeskolen og
dens elever.
Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om ungdomsskolernes meddelelse efter stk. 1,
1. pkt., herunder om tidsfrister herfor samt om elevers adgang til fritagelse for deltagelse i
afgangsprøver.
Stk. 3. Ungdomsskolen skal på sin hjemmeside på internettet offentliggøre oplysning om, hvorvidt
den afholder folkeskolens afgangsprøver, jf. stk. 1, og orientere forældrene herom ved elevens
tilmelding til skolen.
§ 3 b. Ved brobygningsforløb m.v. efter kapitel 2 a i lov om vejledning af valg af uddannelse og
erhverv gælder folkeskolens befordringsregler, jf. § 26 i lov om folkeskolen, tilsvarende for elever i
heltidsundervisning på 8.-10. klassetrin.
§ 4. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed. Planen
skal bl.a. indeholde bestemmelser om kommunens ungdomsskoleordning, herunder angivelse af
lederstillingernes art og antal, jf. § 11, samt om antallet af ungdomsskolebestyrelser, jf. § 7.
§ 4 a. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at en folkeskole og en ungdomsskole har fælles leder og
fælles bestyrelse, jf. folkeskolelovens § 24 b, varetages de opgaver, der ved denne lov er tillagt
ungdomsskoleinspektøren, af den fælles leder. De opgaver, der er tillagt ungdomsskolebestyrelsen,
varetages af den fælles bestyrelse.
§ 5. Kommunen afholder alle udgifter ved ungdomsskolevirksomheden, jf. dog § 3, stk. 4, og
færdselslovens § 124 d, stk. 2 og 3.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt en beløbsramme for udgifterne til
ungdomsskolevirksomheden, henholdsvis den enkelte ungdomsskole, jf. §§ 2, 3, 7 og 8.

§ 6. Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger ungdomsskoleinspektører, pædagogiske
medhjælp, lærere og andre pædagogiske medarbejdere, jf. dog § 8, stk. 2, 2. pkt. Ansættelse og
afskedigelse sker efter indstilling fra vedkommende ungdomsskolebestyrelse.
§ 7. Ved hver ungdomsskole oprettes en ungdomsskolebestyrelse bestående af 7 eller flere
medlemmer, jf. dog § 4 a. I kommuner med flere ungdomsskoler kan kommunalbestyrelsen
beslutte, at der oprettes en ungdomsskolebestyrelse fælles for alle ungdomsskoler. I
ungdomsskolebestyrelsen skal der som minimum være repræsentanter for:
1) organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter,
2) medarbejderne ved ungdomsskolen,
3) eleverne ved ungdomsskolen.
Stk. 2. Medlemstallet og den nærmere sammensætning af ungdomsskolebestyrelsen fastsættes af
kommunalbestyrelsen, jf. § 8, stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at en tilforordnet deltager i
ungdomsskolebestyrelsens møder uden stemmeret.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om, i hvilket omfang elevrepræsentanterne skal
have stemmeret.
Stk. 4. Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for ungdomsskolebestyrelsen og deltager i
bestyrelsens møder uden stemmeret.
Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om valg til ungdomsskolebestyrelsen, om dens
nedsættelse og funktion samt om valgperiode m.v.
§ 8. Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte
beløbsramme budget for ungdomsskolevirksomheden, henholdsvis den enkelte ungdomsskole, og
fastlægger på baggrund heraf og af ordningen efter § 4 ungdomsskolens indhold og omfang.
Stk. 2. Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om ansættelse og
afskedigelse af ungdomsskoleinspektører, pædagogisk medhjælp, lærere og andre pædagogiske
medarbejdere. Ungdomsskolebestyrelsen ansætter og afskediger timelønnede lærere og andre
timelønnede pædagogiske medarbejdere.
Stk. 3. Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om
alle spørgsmål, der vedrører den pågældende ungdomsskole. Ungdomsskolebestyrelsen skal afgive
udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om
ungdomsskolebestyrelsernes opgaver. Vedtægten skal tillige angive bestyrelsernes sammensætning,
jf. § 7, stk. 1 og 2.
§ 9. Ved hver ungdomsskole har eleverne ret til at danne et elevråd. Elevrådet udpeger
repræsentanter for eleverne til ungdomsskolebestyrelsen og til udvalg m.v., som ungdomsskolen har
nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne i almindelighed. Dette gælder dog ikke

udvalg m.v. hvor elevernes deltagelse ville stride mod anden lovgivning. Undervisningsministeren
fastsætter nærmere regler om valg til elevråd, om elevrådenes virksomhed og om kommunens
forpligtelse over for elevrådene.
§ 10. Enhver selvstændig ungdomsskole ledes af en ungdomsskoleinspektør, jf. dog § 4 a.
Stk. 2. Ungdomsskoleinspektøren har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er
ansvarlig for skolens virksomhed over for ungdomsskolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen.
§ 11. Under hensyn til skolens størrelse kan ungdomsskoleinspektøren være enten
heltidsbeskæftiget eller deltidsbeskæftiget.
Stk. 2. Til bistand for en heltidsbeskæftiget ungdomsskoleinspektør kan ansættes pædagogisk
medhjælp. Pædagogisk medhjælp kan være enten heltidsbeskæftiget eller deltidsbeskæftiget.
Kapitel 1a
(Ophævet)
Kapitel 2
(Ophævet)
Kapitel 3
(Ophævet)
Kapitel 4
Ungdomskostskoler
§ 27. De ungdomskostskoler, der er etableret ved lovens ikrafttræden, kan videreføres som
kommunale skoler. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om vilkårene for
skolernes fortsatte godkendelse og drift. Staten kan yde tilskyd til disse skoler.
§ 28. Hver ungdomskostskole ledes af en forstander. Bestemmelsen i § 10, stk. 2, finder tilsvarende
anvendelse for denne.
Stk. 2. Til varetagelse af undervisningen kan ansættes heltidsbeskæftigede, deltidsbeskæftigede og
timelønnede lærere.
Stk. 3. Bestemmelsen i § 6 finder tilsvarende anvendelse ved ansættelse og afskedigelse af
forstandere og lærere.
Kapitel 5
Klage m.v.

§ 29. Klager over afgørelser, der er truffet af en ungdomsskolebestyrelse, kan inden 4 uger fra
afgørelsens meddelelse indbringes for kommunalbestyrelsen af de personer, organisationer eller
myndigheder, som afgørelsen angår.
Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at visse afgørelser truffet af
kommunalbestyrelsen i henhold til stk. 1 kan indbringes for ministeren.
§ 30. Undervisningsministeren kan inden for et beløb, der fastsættes på de årlige finanslove, yde
tilskyd til konsulentvirksomhed samt forsøgs- og udviklingsarbejde.
§ 31. Undervisningsministeren kan fravige lovens bestemmelser, i det omfang det anses for
påkrævet for at fremme forsøgs- og udviklingsarbejde inden for lovens område.
Kapitel 6
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 32. Loven træder i kraft den 1. januar 1991.
Stk. 2-3. (Udeladt)
§ 33. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
§ 34. (Udeladt)

Lov nr. 208 af 28. april 1993, hvis § 6 nyaffatter § 4, § 6, § 8, stk. 2, og § 28 samt ophæver § 5, stk.
3 og 4, § 12 og § 13, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:
§ 13
Tjenestemandsansatte inden for de undervisningsområder, der er nævnt i §§ 4-8, med en
ansættelsesstatus svarende til tjenestemænd i folkeskolen bevarer deres hidtidige status indtil 1. maj
1993.
§ 14
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 1993, jf. dog stk. 2. (2. og 3. pkt. udeladt)
Stk. 2. (1. pkt. udeladt). § 13 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har
virkning fra 1. april 1993.1)

Lov nr. 577 af 9. juni 2006, hvis § 3 indsætter ny § 3 a, indeholder følgende
ikrafttrædelsesbestemmelse:

§7
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2006. (2. pkt. udeladt)
Stk. 2. (Udeladt)

Lov nr. 208 af 31. marts 2008, hvis § 8 indsætter ny § 3 b, indeholder følgende
ikrafttrædelsesbestemmelse:
§9
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2008, jf. dog stk. 2-4.
Stk. 2-4. (Udeladt)

Lov nr. 479 af 23. maj 2011, hvis § 3 ændrer § 5, stk. 1, indeholder følgende
ikrafttrædelsesbestemmelse:
§4
Stk. 1. Loven træder i kraft den 19. januar 2013, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. (Udeladt)

Lov nr. 565 af 18. juni 2012, hvis § 5 ændrer § 5, stk. 1, indeholder følgende
ikrafttrædelsesbestemmelse:
§6
Stk. 1. Loven træder i kraft den 19. januar 2013, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2-3. (Udeladt)

Lov nr. 1640 af 26. december 2013, hvis § 2 ændrer § 5, stk. 2, § 7 stk. 1, 1. og 3. pkt., § 7, stk. 2, 1.
pkt., § 7 stk. 5, og § 10, stk. 1, nyaffatter § 3, stk. 2, nr. 4., indsætter ny § 2, stk. 3, § 3, stk. 2, nr. 5,
og § 4 a og ophæver § 7, stk. 1, nr. 1, og § 7, stk. 2, 2. pkt., indeholder følgende
ikrafttrædelsesbestemmelse:
§8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk. 2.
Stk. 2-8. (Udeladt)
Undervisningsministeriet, den 4. april 2014
Christine Antorini

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Københavns Kommunes Ungdomsskole

J.nr. 2014.0-0. Møde 29.10.2014. Dagsordenspunkt 6
Budget- og regnskabsudvikling 2014
I denne indstilling redegør ungdomsskolen for udviklingen i budget og regnskab 2014.
INDSTILLING
Ungdomsskolen indstiller,
1. at bestyrelsen tager orienteringen om udviklingen i ungdomsskolens budget og
regnskab 2014 til efterretning, og
2. at bestyrelsen tager orienteringen om ændringen i ansættelsesgrundlaget for timelønnede i almenundervisningen til efterretning.

PROBLEMSTILLING
Bestyrelsen tiltrådte på mødet den 26. marts 2014 forslag til fordeling af ungdomsskolens samlede budgetramme på 74.863.313 kr., inklusive overførte midler fra 2013 på
1.019.307 kr.
Følgende faktorer har særlig indflydelse på udviklingen i ungdomsskolens budget:


ungdomsskolens budgetramme er blevet tilført midler til henholdsvis fleksjob, regulering af fremskrivningsprocent på løn og drift, huslejeudgifter til 8+9. klassen og
regulering af besparelsen på administrationen på i alt 1.944.750 kr. Den aktuelle
budgetramme er derfor nu på 76.808.063 kr.



den aktuelle budgetramme på 76.808.063 kr. er blevet justeret i forhold til ungdomsskolens effektiviseringsbidrag på lærernes arbejdstid.

Indførslen af EU-reglen, om at ansatte med under 8 timer ugentligt kan vælge at blive
månedslønnede, medfører et økonomisk træk på ungdomsskolens regnskab, som ikke
var forudsat i planlægningen af almenundervisningen i sæson 2014/2015.
LØSNING
Udvikling i regnskab 2014
Ungdomsskolens sekretariat følger løbende ungdomsskolens budget og udvikling i de
decentrale konti ved hjælp af udtræk fra KØR-regnskabssystemet og KMD-lønsystemet.
Dette sker for at sikre en balance i den samlede ramme ved regnskabsårets afslutning.
Ungdomsskolens regnskab monitoreres desuden af forvaltningens område for budget og
regnskab, som modtager kvartalsvise regnskabsprognoser fra ungdomsskolen.
Side 1 af 2

Pr. 2. oktober 2014 er der et samlet forbrug i almenundervisningen på ca. 65 pct. af
budgetterne, hvilket svarer til niveauet sidste år. Heltidsundervisningen tegner sig for et
samlet forbrug af budgetterne på ca. 80 pct., hvilket svarer til niveauet fra 2012 og er ca.
6 pct. højere end sidste år. Det lave forbrug i 2013 på dette tidspunkt af året skyldes
lockouten af lærerne i april måned.
Følgende elementer vil få indflydelse på udviklingen i regnskabet for 2014:


ungdomsskolens budget til 10. klasseundervisning reguleres på baggrund af det faktiske elevtal, der opgøres den 5. september 2014. Reguleringen har virkning fra 1.
august 2014



huslejeudgifterne i ungdomsskolen budgetreguleres af forvaltningen, så det modsvarer en eventuel mer- eller mindreudgift



forventet tilførsel af Ungepakkemidler fra forvaltningen

Ændringen af ansættelsesgrundlaget for timelønnede i almenundervisningen
En ny EU-regel betyder, at ansatte, der underviser mindre end 8 timer om ugen, fremover skal vælge, om de ønsker at være på timeløn eller overgå til månedsløn. Hidtil har
det været overenskomstbestemt, at ansatte under 8 timer ugentligt skulle aflønnes på
timeløn, mens ansatte med mere end 8 timer ugentligt skulle aflønnes på månedsløn.
I forbindelse med afklaringen af de timelønnedes forhold, har Kommunernes Landsforening endvidere meddelt, at lærerne i almenundervisningen alene er omfattet af overenskomsten og ikke af nogen arbejdstidsaftale. Det betyder, at disse lærere ikke er omfattet af Lov 409 såvel som nogen anden arbejdstidsaftale.
Ungdomsskolen vil i den kommende tid gå i dialog med lærerne i almenundervisningen
om, hvorvidt de ønsker at være på timeløn eller overgå til månedsløn. Ungdomsskolen
arbejder ud fra, at valget skal være gældende fra 1. november 2014. Det valg, som de
ansatte tager, vil være bindende for deres ansættelse i almenundervisningen i sæson
2014/2015.
P.t. er ungdomsskolen ikke klar over, hvor mange der vil vælge at overgå til månedsløn.
Hvis nogle gør det, vil det i dette regnskabsår betyde et øget ressourcetræk på ungdomsskolens økonomi. Det skyldes, at de timer, som de månedslønnede underviser i december måned vil belaste ungdomsskolens regnskab i december 2014. De timer, som de
timelønnede underviser i december 2014, vil derimod først vil belaste regnskabet 2015.

BILAG
1. Budget- og regnskabsark

Side 2 af 2

Københavns Kommunes
Ungdomsskole Total

BUDGET

BUDGET

KORREKTION

2014

2013

BUDGET 2014

Ledere

6.157.903

5.997.556

-292.548

Administrativ / teknisk personale

8.763.538

7.369.991

0

Heltidsundervisning - løn

33.944.226

33.110.799

692.278

Effektiviseering på læreres arb.tid

-1.305.825

0

0

Almenundervisning - løn

9.975.764

10.057.778

-157.178

Særlig bistand / pæd. medhj.

2.580.789

2.964.965

1.627.385

60.116.395

59.503.102

1.869.937

6.230.597

5.128.556

0

767.577

671.636

14.500

6.675.489

6.659.057

-130.151

109.648

117.034

0

13.783.311

12.576.283

-115.651

0

0

0

-57.572

38.071

0

Henriksgården

0

0

0

Demografi

0

0

0

1.946.622

1.936.163

-368.516

0

150.000

0

1.019.307

633.759

-450.031

0

-437.150

0

76.808.063

74.400.228

935.739

Løn i alt
Bygninger
Bygning vedligeholdelse
Undervisn./Adm/personaleforanst
Rådighedssum
Drift i alt
Refusioner - indtægter
budgettilpasning

Fællespuljer
Prioteringsrummet
Over-/underskud
Besparelse
Nettoramme

KORRIGERET

FORBRUG

Til

FORVENTET

BUDGET 2014

PR.02.10.14

Rest

ÅRSFORBRUG

Centre forventning

5.865.355

4.673.903

1.179.890

5.764.495

0

8.763.538

5.664.252

2.230.173

6.740.344

0

34.636.504

27.144.070

6.443.964

34.326.901

0

-1.305.825

0

-1.102.377

0

0

9.818.586

6.483.921

6.869.666

9.484.616

0

4.208.174

2.542.317

1.219.405

2.906.384

0

61.986.332

46.508.463

16.840.720

59.222.739

0

6.230.597

4.782.869

3.360.208

3.475.139

0

782.077

915.424

-295.951

378.669

0

6.545.338

5.569.256

1.997.122

5.410.675

0

109.648

54.585

27.516

57.015

0

13.667.660

11.322.133

5.088.895

9.321.498

0

0

-694.664

60.850

0

0

-57.572

0

0

0

0

0

903.085

-903.085

903.085

0

0

0

0

0

0

2.315.138

0

0

0

0

0

0

0

0

0

569.276

0

-1.869.122

-20.981

0

0

0

0

0

0

78.480.834

58.039.018

20.121.343

69.426.341

0

FORVENTET MER-/
MINDREFORBRUG
201.314
1.615.245
309.603
-1.305.825
248.229
830.738
1.899.305
1.060.689
209.739
0
0
1.270.428
623
0
-903.085
0
0
0
-1.058.949
0

1.208.323

23-10-2014

Københavns Kommunes Ungdomsskole

Målgrupper (cpr.elever):
Budgetpladser Elevpladser Elevpladser
Pr. skoleår:
2013 2012/2013
2011/2012
Heltidsundervisning
-10. klasse Amager
186
186
-10. Plus
0
44
- 10. Praktik
14
14
-Dagkursus
64
64
-U-turn
12
12
-Spydspidsen
12
12
-Byhøjskolen
102
102
-Nye Veje
46
46
-Ungdomsskolen i Hindegade
140
140
8.-9. klasse
78
46
Sum - heltidsundervisning
654
666

Elevpladser
2010/2011
186
44
14
64
12
12
102
46
140
78
698

Elevpladser
2009/2010

186
44

186

64
12
12
102
46
140
46
652

64
12
12
102
46
140
32
594

Cpr-elever
2013/2014
247
13
17
73
14
26
110
90
227
96
913

2012/2013
230
0
19
76
22
19
115
63
194
75
813

2011/2012
207
0
4
67
12
12
129
62
178
71
742

2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005
248
46
0
81
10
12
108
53
157
47
762

218

192

174

65

63

58

5
91
26
13
100
60
213
34
760

5
78
20
12
102
68
195
11
683

6
74
25

11
71
19

17
73
24

75

99
73
183
13
647

116
59
183

112
82
199

115
76
188

524

570

512

Beregningsgrundlag er US-indberetning og derfor gennemstrømningstal.

Almen undervisning
Pr. skoleår
Cpr. elev antal
Holdelev antal

Ungdomsskolen i alt
Pr. skoleår:
Cpr. elever i alt

2013-2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005
6186
5701
5652
5770
5808
5676
5506
5650
5610
5.877
12828

12460

12181

11455

11502

11701

11056

11414

11.828

11.281

Cpr-elever
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005
7099
6514
6394
6532
6568
6.359
6153
6.174
6.180
6.535
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Indberetningsskema til
ungdomsskolestatistikken
2013/14

1.0

Identifikation

1.1

Skolens navn *

Københavns Kommunes Ungdomsskole

1.2

Skolekode *

101210

1.3

Forvaltning

Børne- og Ungdomsforvaltningen

1.4

Ungdomsskoleinspektør

Kim Brynaa

1.5

Skoleår

2013/14

1.6

Udfyldt af *

Tue Wethje

1.7

Telefon (udfylder)

33364470

1.8

E-mail (udfylder)

ungdomsskolen@ungdomsskolen.kk.dk

Udskrevet: 02-10-2014 kl. 10:56:26

Side 1

2.0

Indmeldte elever
Alder 1. januar 2014

Drenge

Piger

I alt

2.1

< 10 år

4

3

7

2.2

10 årige

23

25

48

2.3

11 årige

109

87

196

2.4

12 årige

275

258

533

2.5

13 årige

477

648

1125

2.6

14 årige

567

737

1304

2.7

15 årige

582

736

1318

2.8

16 årige

575

290

865

2.9

17 årige

370

449

819

2.10

18 årige

385

190

575

2.11

19 årige

54

65

119

2.12

20 årige

19

13

32

2.13

21 årige

11

14

25

2.14

22 årige

2

5

7

2.15

23 årige

0

4

4

2.16

24 årige

1

5

6

2.17

25 årige

0

1

1

2.18

25 +

2

8

10

I alt

3456

3538

6994

2.19

Side 2

Antal 14-17årige i kommunen pr. 1 januar

21023

3.0

Ungdomsskolevirksomhed (Lov om ungdomsskoler §3 stk. 1)

3.1

Almen undervisning

x

Har ungdomsskolen almen undervisning?

JA

NEJ

US-lov §3 stk. 1 nr. 1

Uddannelsesforbundets
overenskomst
3.1.1 Boglige fag,
humanistiske fag & naturfag.
Herunder sprog og lektiehjælp
mv.
3.1.2 Kreative, musiske
& håndværksmæssige fag.

Antal
deltagere

Antal
hold

Underv.
timer

Andre
overenskomster

Arbejds
timer

Antal
timer

3724

202

6006,5

0

0

3719

328

6695

131

0

3.1.3 IT & medier

832

66

1456

0

0

3.1.4 Samfund, kultur &
menneske

395

26

132

0

0

2472

156

3202,5

578

0

0

0

709

0

3.1.5 Sport & friluftsliv
3.1.6 Pædagogiske møder
mv.
Almen i alt

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

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

11142

778

17492

x

Har ungdomsskolen prøveforberedende undervisning?

721

74

2200

jf. folkeskoleloven

3.3.2 Specialundervisning

Hvilken undervisning er
specialundervisningen
tilknyttet?

3.3 i alt

3.4 Undervisning særligt
tilrettelagt for unge
indvandrere i dansk sprog
og danske samfundsforhold
US-lov §3 stk. 1 nr. 4

Side 3

NEJ

0

x

Har ungdomsskolen specialundervisning jf. folkeskoleloven?
Har ungdomsskolen specialundervisning?

3.3.1 Specialundervisning

JA

0

JA
JA

NEJ

x

NEJ

108

12

430,75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Almen/fritidsundervisning på de københavnske specialskoler

108

12

431

Har ungdomsskolen særligt tilrettelagt undervisning for unge indvandrere?

x
290

22

9754

9615

JA

NEJ

0

4.0

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

4.1

Undervisning i færdselslære
& knallertkørsel samt
færdselsrelateret førstehjælp

x

Har ungdomsskolen undervisning i færdselslære & knallertkørsel?
Har ungdomsskolen undervisning i færdselsrelateret førstehjælp?

JA
JA

NEJ

x

NEJ

US-lov §3 stk. 2 nr. 1

Uddannelsesforbundets
overenskomst
Antal
deltagere
4.1.1 Undervisning i
færdselslære og knallertkørsel
4.1.2 Undervisning i
færdselsrelateret førstehjælp
4.1.3 Undervisning i færdselslære
& knallertkørsel samt færdselsrelateret førstehjælp

4.2

Heltidsundervisning i 8. + 9. kl
US-lov §3 stk. 2 nr. 2 &
Folkeskolelovens §33 stk. 3

Antal
hold

Underv.
timer

Andre
overenskomster

Arbejds
timer

Antal
timer

365

42

384,5

139,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

x

Har ungdomsskolen heltidsundervisning?

110

6

10849,22

JA

8481,21

0

Antal
Antal årsværk (excl. administration) i undervisningen

4.3

10. kl. undervisning

NEJ

Antal

15,3

x

Har ungdomsskolen 10. kl. undervisning?

JA

NEJ

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

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

223

16

11216,86

16829,83
Antal

Antal årsværk (excl. administration) i undervisningen?

4.3.2 10. kl. undervisning
Folkeskoleloven

264

Antal

28,61

10

12080,03

12366,39
Antal

Antal årsværk (excl. administration) i undervisningen?

4.3.3 20-20 forløb

0

0

0
Antal

20,22

0

0

0
Antal

0
Antal

Antal årsværk (excl. administration) i undervisningen?

4.3 i alt

Side 4

487

26

23297

29196

0

4.0

Ungdomsskolevirksomhed fortsat (Lov om ungdomsskoler §3 stk. 2)
4.4 Andre aktiviteter

4.4.1 Beskæftigelsesprojekter i samarbejde med
jobcentret
4.4.2 Vejledningsforløb
inkl. uddannelsesparathedsforløb i samarbejde med UU

4.4.3 Brobygningsforløb
ifm. heltidsundervisningen

x

Har ungdomsskolen andre aktiviteter?

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

JA

Uddannelsesforbundets
overenskomst
Antal
deltagere

Antal
hold

Underv.
timer

NEJ

Andre
overenskomster

Arbejds
timer

Antal
timer

0

0

0

0

0

90

2

3298,27

4073,59

0

Har kommunalbestyrelsen besluttet at ungdomsskolen giver vejledningen ift. heltidsundervisningen?
JA

NEJ

x

DELVIST

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kap. 2a Vejledningsloven

4.4.4 EGU-aktiviteter

4.4.5 Særlige forløb for 15-17 årige
efter reglerne om pligt til uddannelse,
beskæftigelse mv.

Er ungdomsskolen hovedleverandør af EGU i kommunen?

JA

x

NEJ

Er ungdomsskolen underleverandør af EGU i kommunen?

JA

x

NEJ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4.8 Sociale projekter

0

0

0

0

0

4.4.9 Kriminalitetsforebyggelse herunder SSP arbejde

0

0

0

0

0

4.4.10 STU

0

0

0

0

0

4.4.11 Øvrige aktiviteter

0

0

0

0

0

90

2

3298

4074

0

Vejledningsloven §2a stk. 5

4.4.6 Praktik
Folkeskolelovens §9 stk. 3

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

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

4.4 i alt

Side 5

4.0

Ungdomsskolevirksomhed fortsat (Lov om ungdomsskoler §3 stk. 2)
4.5 Undervisning i dansk som
andetsprog for udlændinge
mellem 18-25 år

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

US-lov §3 stk. 2 nr.4

Uddannelsesforbundets
overenskomst
Antal
deltagere

Antal
hold

0

0

4.6 Valgfag

Underv.
timer

Antal
timer

0

Har ungdomsskolen undervisning i valgfag?

NEJ

Andre
overenskomster

Arbejds
timer

0

x

x

0

JA

NEJ

Folkeskolelovens §9
stk.1, stk.5 og stk.6

Antal
deltagere

359

3.0 + 4.0

Antal
hold

12

Underv.
timer

Arbejds
timer

498,5

Antal
timer

0

0

Ungdomsskolevirksomhed i alt

Antal
deltagere

Antal
hold

Underv.
timer

Arbejds
timer

Antal
timer

3. 0 I alt

12261

886

29877

10324

0

4. 0 I alt

1411

88

38327

41891

0

13672

974

68204

52215

0

Ungdomsskolevirksomhed
i alt (3.0 + 4.0)

Side 6

5.0

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

Antal
deltagere

Antal
klubber

Antal
klubtimer

5.0

Pædagogiske møder

5.1

Juniorklub

0

0

0

5.2

Ungdomsklub

0

0

0

5.3

Seniorklub

0

0

0

0

0

0

0

Hvor stor en andel af
kommunens klubvirksomhed
ligger i ungdomsskolen?

I alt (5.0-5.3)

5.4

Anden fritidsaktivitet

Antal
deltagere

0
Anfør kort i punktform hvilke
aktiviteter, I har gennemført
og for hvilken målgruppe

Side 7

Antal aktiviteter /
arrangementer

0

Timer
fritid

0

6.0

Ledelse & administration
Årsværkstimer:

1 årsværk = 1.924 timer

Ledelse- og administrationsarbejde
Antal
medarbejdere

7.0

Årsværkstimer

Årsværk
i alt

6.1

Ungdomsskoleinspektør

1

1924

1

6.2

Viceinspektør

1

1924

1

6.3

Afdeling- og klubledelse

8

15392

8

6.4

Administrativt arbejde (sekretær)

11

20540

10,68

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

Antal personer 1. januar

Antal
månedslønnede

Antal
timelønnede

Antal
honorarlønnede

I alt

113

274

0

387

Pædagog

1

7

0

8

7.3

Anden faglig uddannelse

7

29

0

36

7.4

Akademisk uddannelse

2

0

0

2

7.5

Lærer eller pædagog i kombination
med anden faglig uddannelse

0

3

0

3

7.6

Øvrige

0

12

0

12

123

325

0

448

7.1

Lærer

7.2

I alt

Side 8

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Københavns Kommunes Ungdomsskole

J.nr. 2014.0-0. Møde den 29.10.2014. Dagsordenens pkt. 7
Udviklingen i elevtal 2013-14
Med denne indstilling orienterer ungdomsskolen bestyrelsen om udviklingen i elevtallet
i den samlede ungdomsskolevirksomhed.

BESLUTNING

Ungdomsskolen indstiller,
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

PROBLEMSTILLING
Ungdomsskolen følger løbende udviklingen i elevtallet og udarbejder hvert år en samlet
elevstatistik. Statistikken danner grundlag for indberetning til Undervisningsministeriet
via Ungdomsskoleforeningen. Ungdomsskolen opgør udviklingen i elevtallet i den almene undervisning og i heltidsundervisningen på de enkelte ungdomsskoleområder. De
statistiske oplysninger giver et samlet billede af udviklingen i elevtallet i ungdomsskolen – både på et overordnet og decentralt plan.
Eleverne i den almene undervisning opgøres via elevadministrationssystemet LARA,
som anvendes af stort set samtlige ungdomsskoler i Danmark. Elevtallet for heltidsundervisningen opgøres via elevadministrationssystemet KMD-Elev. Oplysninger om udviklingen i det samlede elevtal i heltidsundervisningen sker via løbende indberetninger
fra de enkelte undervisningsområder til ungdomsskolens sekretariat (se bilag 2).

LØSNING
Udviklingen i elevtallet i den samlede ungdomsskolevirksomhed
Indberetningen til Undervisningsministeriet skal indeholde oplysninger om elevtal for
ungdomsskolevirksomheden i de enkelte kommuner fordelt på elever, køn, alder og
fagkategorier for hhv. cpr-elever og holdelever. Antallet af cpr-elever viser, hvor mange
unge (cpr-numre) der har været tilmeldt ungdomsskolen. Antallet af holdelever viser,
hvor mange elever der er tilmeldt på holdene. Hvis en elev er tilmeldt flere hold, vil
eleven tælle én gang som cpr-elev og flere gange som hold-elev.
I 2013-14 har 7.099 unge mellem 10-25 år været tilmeldt ungdomsskolens tilbud (almenundervisning og heltidsundervisning) mod 6.514 unge i 2012-13. Der er en stigning
på 585 CPR-elever (8,98 procent). Samtidigt har der været en stigning i holdelever på
374 elever (3 procent).
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Udviklingen i elevtallet i den almene undervisning
Fra 2012/2013 til 2013/2014 er der følgende udvikling i elevtallet (samtlige tilmeldte og
inklusive elever på ventelistehold):
Skoleår

Ungdomsskolen Amager
Ungdomsskolen Nørrebro/Østerbro
10-12-årige på Indre Østerbro
Færdselslære og knallertkørekort
Ungdomsskolen Nord
Ungdomsskolen Vesterbro/Valby
Ungdomsskolen Vesterbro/Valby
- de københavnske specialskoler
I alt

2012/2013
Cpr-elever Holdelever

2013/2014
Cpr-elever Holdelever

1.381
1.974
461
287
1.876
1.122
0

2.186
3.095
810
418
3.844
2.107
0

1.532
2.304
350
215
1.657
1.215
37

2.424
3.910
617
365
3.277
2.183
58

(7.101)
5.701¹

12.460

(7.310)
6.186¹

12.834

¹ Når CPR-eleverne opgøres på de enkelte afdelinger og lægges sammen, vil der opstå et højere samlet
antal CPR-elever, end der reelt er, da elever kan gå på flere afdelinger i samme sæson (det tal ses i parentes). Det korrekte samlede antal CPR-elever fremkommer ved at lave et udtræk for den samlede almene
undervisning, og altså ikke afdelingsvis, fra LARA.

Tendenser
Mens der ses en stigning generelt i ungdomsskolens fritidsundervisning, noteres et fortsat fald i deltagelsen i knallertundervisningen.
Antallet af elever i knallertundervisningen er faldet med 51 procent fra sæson
2011/2012 til sæson 2012/2013 og igen et fald på 25 procent. Årsagen er formentlig de
ændringer i Lov om færdselslære og knallertkørekort, som trådte i kraft den 19. januar
2013. Lovændringen indebærer øget brugerbetaling fra 100 kroner til 420 kroner, krav
om gennemførsel af otte timers færdselsrelateret førstehjælpskursus, udvidelse af timetallet samt indførslen af en teoretisk og en praktisk prøve i forløbet. Faldet i elevtallet
ser ud til at være generelt på landsplan, og ungdomsskolen har rettet henvendelse til
Ungdomsskoleforeningen for at få sagen nærmere belyst. Endeligt har der været usikkerhed omkring de nye krav. Dog kan der konstateres en stigning i elevtallet for indeværende sæson 2014/2015.
Ændringerne i elevtallet fra 2012/2013 til 2013/2014 er følgende:
•
•
•
•

På Amager har strategien med en øget synlighed på folkeskolerne slået igennem.
På Nørrebro/Østerbro har der været en ekstraordinær indsats i afholdes af workshop i november og december 2013 for 6. og 7. klasserne.
For 10-12 årige på Indre Østerbro er der sket en tilpasning af tilbuddet, så der er
balance i bevillingen og udbuddet af tilbud.
På Vesterbro/Valby har der været en øget interesse for lørdagsskoletilbuddet
samt en ekstraordinær indsats for områdets 7. klasser.
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Den generelle stigning i både CPR-elever og i holdelever i den samlede almen/fritidsundervisning viser, at en elev i almenundervisningen tilmelder sig to hold i
gennemsnit. Dette er en fortsættelse af tendensen fra tidligere år.

Udviklingen i elevtallet for heltidsundervisning og 10. klasse
Fra 2012/2013 til 2013/2014 er der følgende udvikling i elevtallet:
Skoleår
10. klasse Amager
10. Praktik
10. PULS
Dagkursus
U-turn
Spydspidsen
Byhøjskolen
Nye Veje
Ungdomsskolen i Hindegade
Ungdomsskolens 8+9. klasse
I alt

2012/2013
2013/2014
Kapacitet
Elevtal
Kapacitet
Elevtal
186
230
186
14
19
14
0
0
16
64
76
64
12
22
12
12
19
12
102
115
102
46
63
46
140
194
140
op til 78
75
op til 78
654
813
654

247
17
13
73
14
26
110
90
227
96
913

Elevtallet opgøres som gennemstrømningstal.

BILAG
1. Indberetningsskema for Den kommunale Ungdomsskolevirksomhed 2012-13
2. Statistiske opgørelser over udviklingen i elevtallet i ungdomsskolen
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Børne- og Ungdomsforvaltningen
Københavns Kommunes Ungdomsskole

J.nr. 2014.0-0. Møde 29.10.2014. Dagsordenspunkt 8
Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter
Under dette punkt har bestyrelsens elevrepræsentanter mulighed for at tage forskellige
emner op.

INDSTILLING
Ungdomsskolen indstiller,
1. at bestyrelsen drøfter de punkter, der tages op af elevrepræsentanterne.

I bestyrelsens vedtægt er det fastsat, at ungdomsskolens elever har to pladser i
ungdomsskolens bestyrelse. For at sikre elevrepræsentanterne mulighed for at bringe
problemstillinger op til drøftelse i bestyrelsen, har ungdomsskolen etableret dette faste
punkt på dagsordenen. Der kan ikke træffes beslutninger omkring sager, der tages op
under dette punkt, men de kan eventuelt sættes på dagsordenen som beslutningspunkt på
et senere møde.
Nye elevrepræsentanter
Ungdomsskolens bestyrelse har fået to nye elevrepræsentanter. De to nye elever er
Mouni Hadj Abderrahmane og Pelle Sylvester Rasmussen. Begge elever er valgt blandt
alle eleverne på fritidsholdet Ungepanelet på møde den 2. oktober 2014.
Ungepanelet er et fritidshold i ungdomsskolen, der samler elever, der ønsker at lære nyt
om demokrati og medborgerskab. En del af undervisningen omhandler bestyrelsens
arbejde, og holdet drøfter derfor i fællesskab emner, som de to elevrepræsentanter kan
bringe til bords i ungdomsskolens bestyrelse.
Øget synlighed
De to tidligere elevrepræsentanter i ungdomsskolens bestyrelse Hinde Hadj
Abderrahmane og Mathias Nielsen har i foråret 2014 arbejdet for at øge Ungepanelets
synlighed og tilhørsforholdet blandt eleverne til ungdomsskolens fritidsundervisning.
Med udgangspunkt i det ønske har bestyrelseseleverne medvirket i en artikel om
Ungepanelet i ungdomsskolens program, der bliver sendt ud til alle unge mellem 13-18
år i København. Ungepanelets arbejde er desuden blevet omtalt i ungdomsskolens
nyhedsbrev Torsdagsmailen og på diverse sociale medier.
Eleverne ønskede i forlængelse af arbejdet med at skabe øget tilhørsforhold til
ungdomsskolen at tage på skolebesøg. Ungepanelets nye underviser Madeeha Mehmood
vil drøfte muligheden for at besøge hold i ungdomsskolens afdelinger sammen med
Ungepanelet i løbet af skoleåret 2014-2015.
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Børne- og Ungdomsforvaltningen
Københavns Kommunes Ungdomsskole

J.nr. 2014.0-0. Møde 29.10.2014. Dagsordenspunkt 9
Meddelelser og orientering

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

1. Påbud fra Arbejdstilsynet
Dagkursus har efter et besøg fra Arbejdstilsynet i maj 2014 fået et påbud om at sikre,
at vold og trusler ikke forringer medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Påbuddet
kommer i forlængelse af et skoleår, hvor skolen har haft en særlig vanskelig gruppe
elever. Med baggrund i påbuddet har Dagkursus igangsat et udviklingsforløb i samarbejde med Arbejdsmiljø København. Forløbet indebærer opdatering og implementering af voldspolitikken og at lederen og undervisere bliver klædt på til at håndtere
denne gruppe af elever og de konflikter, der er en del af dagligdagen. Herudover er
der fokus på at medarbejderne lærer at kunne hjælpe hinanden, når der er brug for
psykisk førstehjælp. Forløbet forventes afsluttet 12.12.2014.
2. SMART - internationalt projekt om effektmåling
Styrelsen for Videregående Uddannelser har meddelt ungdomsskolen, at det internationale projekt ”Second Chance Schools Working with Systematic Measurement of
Outcomes” (SMART) har opnået støtte. Med projektet ønsker ungdomsskolen at give
det igangværende effektmålingsarbejdede en international dimension. Samarbejdspartnerne er second chance skoler og organisationer i Belgien, Sverige, Italien, Irland. Herudover deltager Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Det
tildelte beløb er på 250.000€. Projektet løber over to år.
3. Kulturnatten
Ungdomsskolen var med, da der den 10. oktober var Kulturnat i København. Fra en
scene på Kultorvet spillede elever fra ungdomsskolens afdelinger musik for de mellem 75-150 publikummer, der løbende var at finde i stående, dansende og lyttende
position foran scenen. Ungdomsskolens musikelever akkompagnerede desuden de
mange spisende gæster på Kultorvet, der deltog i et stort folkekøkken, som Cofoco
og Kulturnatten havde arrangeret til lejligheden.
Udover musikken kunne gæster på Kultorvet se en musikvideo, der var skabt til lejligheden af elever fra Ungdomsskolen Amager. Videoen blev projiceret op på Niels
Brocks bygning på Kultorvet, og var et lydligt og visuelt supplement til alt det, der i
løbet af aftenen skete på scenen på Kultorvet.
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4. Samarbejde med Ressource center Ydre Nørrebro
Ungdomsskolen har indledt et samarbejde med Ressourcecenter Ydre Nørrebro
(RCYN), der er et aktivitets- og rådgivningscenter for unge mellem 13 og 18 år.
Samarbejdet omfatter lokaler og fysiske faciliteter til 10. Puls og dele af fritidsundervisningen på Nørrebro.
RCYN har etableret et positivt ungdomsmiljø i velegnede rammer på en tidligere
fabrik på Ydre Nørrebro. RCYN er drevet af den private almennyttige fond Kantara,
der har en driftsoverenskomst med Socialforvaltningen, Center for Forebyggelse og
Rådgivning.
5. Musikstarter på Vesterbro
I uge 42 valgte 32 unge at bruge efterårsferien på masser af musik. Vesterbro Ungdomsgård lagde hus til Musikstarter, en musik-camp for unge. Her fik de unge rig
mulighed for at arbejde med musikalske færdigheder og fællesskabet i at spille sammen, da de gennem fem dage deltog i undervisning, jam-sessions og koncerter. Det
skete alt sammen under kyndig vejledning fra professionelle musikere, bl.a. bandet
The Minds of 99 og The Eclectic Moniker.
Musikstarter er sat i søen af Ungdomsringen, Roskilde Festival, Bikuben Fonden og
bandet Nephew. I år er det første gang ungdomsskolen deltager med elever og undervisere, og campen på Vesterbro var en ud af seks camps rundt om i landet.
6. Ny hjemmeside
I begyndelsen af august fik ungdomsskolen en ny hjemmeside. Dette skete som et led
i en stor proces omkring hjemmesider i Københavns Kommune, hvor mange forskellige hjemmeside-platforme overgår til open source-platformen Drupal, et samlet
CMS-system for hjemmesider i København. Det er planen, at cirka 800 hjemmesider
i Københavns Kommune med tiden skal lægges over i Drupal, og ungdomsskolens
hjemmeside var blandt de første til at overgå til dette system.
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