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 Vejledning i ungdomsskolens heltidsundervisning                                                                                                                                        

                                                                                                                                     

                                                                                                    

Baggrund og formål 

Vejledningen af eleverne i ungdomsskolens enkelte heltidstilbud vare-

tages i et samarbejde mellem ungdomsskolen og Ungdommens Ud-

dannelsesvejledning København (UU). Samarbejde, opgavefordeling 

og procedurer er reguleret i en samarbejdsaftale.  

 

Som et udkomme af analysen af ungdomsskolens heltidsundervisning 

besluttede bestyrelsen på møde 19.12.2012: 

 
[…] At Børne - og Ungdomsforvaltningen […] foretager en nærmere vurdering af, 

om den nuværende opgavefordeling i vejledningsindsatsen mellem ungdomsskolen 

og Ungdommens Uddannelsesvejledning er hensigtsmæssig henset til, at Ungdom-

mens Uddannelsesvejledning har ansvaret for elevernes uddannelsesplaner. 

 

Som beslutningsgrundlag for ovenstående fremlægges i dette notat be-

skrivelse af:  

 rammerne for vejledningen i ungdomsskolen  

 indholdet af den vejledning, der varetages i ungdomsskolen  

 ressourceforbrug på vejledning i ungdomsskolen og i de enkelte 

afdelinger. 

 

Notatet beskæftiger sig overordnet med den vejledning, der finder sted 

i ungdomsskolens fire prøveforberedende heltidstilbud Dagkursus, 

Ungdomsskolen i Hindegade, Byhøjskolen og Ungdomsskolens 8+9. 

klasse.  

 

Vejledningen i ungdomsskolens 10.-klasse-tilbud på Amager vareta-

ges helt og holdent af UU på linje med vejledning i kommunens andre 

almene 10.-klasse-tilbud.  

 

Tilbuddet Nye Veje er et vejlednings- og afklaringstilbud, hvis ind-

hold adskiller sig væsentligt fra de fire andre heltidstilbud i ungdoms-

skolen, og vejledningen i Nye Veje bliver derfor beskrevet selvstæn-

digt nedenfor.  

 

Den opsøgende vejledning (OPS-vejledning) er UU’s og ungdomssko-

lens tilbud til unge mellem 15 og 19 år, som har brug for særlig støtte 

og særlige uddannelsestilbud for at opnå stabilitet og uddannelses-

mæssige kompetencer. OPS-vejledningens opgaver beskrives også 

kort nedenfor. 
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1. Rammerne for vejledningen i ungdomsskolen 

 

Alle heltidstilbud har, siden de blev oprettet, varetaget vejledning de-

fineret dels af lovgivning på vejledningsområdet, dels af de rammer, 

som ungdomsskolens bestyrelse fastsætter med hensyn til de enkelte 

heltidstilbuds indhold og omfang. 

 

Vejledningsreform 2004 

I tiden frem til 2004 var både ansvar og varetagelse af vejledningen 

tillagt ungdomsskolen på samme måde, som det var med folkeskoler 

og andre institutioner i Danmark. I forlængelse af folketingsbeslutning 

om en ny lov for hele vejledningsområdet i kommunerne besluttede 

Borgerrepræsentationen at etablere en enstrenget kommunal ungdoms- 

og uddannelsesvejledning. Den har det samlede ansvar for vejledning i 

folkeskolen, overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne 

samt overgangen mellem ungdomsuddannelserne i Københavns 

Kommune. Den nye vejledningsenhed fik navnet Center for Vejled-

ning, Ungdommens Uddannelsesvejledning København (UU).  

Reformen trådte i kraft den 1. august 2004. 

 

Borgerrepræsentationen besluttede samtidig, at vejledningen af ele-

verne i ungdomsskolens heltidsundervisning som hidtil skulle vareta-

ges af ungdomsskolens vejledere. Beslutningen har baggrund i lovens 

bestemmelse om, at ungdomsskolen selv kan give vejledningen.  

Beslutningen var en følge af, at der i ungdomsskolen anvendes et ud-

videt vejledningsbegreb, hvor vejledning er en integreret og uadskille-

lig del af undervisningen og det pædagogiske miljø.  

 

Samarbejdsaftale 2005 

For at sikre at ungdomsskolens vejledning lever op til de nationale og 

kommunale mål, udarbejdede ungdomsskolen og UU primo 2005 en 

samarbejdsaftale, som fastsætter de nærmere vilkår og mål for en 

sammenhængende og koordineret indsats.   

 

Aftalen præciserer, at det er lederen af UU, der er ansvarlig for, at 

kommunen lever op til såvel de nationale som de kommunale mål. 

Samarbejdsaftalen skal sikre, at ungdomsskolens ledelse er bekendt 

med og medvirker til at opfylde de opstillede mål.  

 

For blandt andet at sikre fælles vidensniveau og at UU og ungdoms-

skolens vejledning holder samme retning, indeholder aftalen bestem-

melser om organiseringen af samarbejdet - fx i form af mødefora og 

indhold og frekvens af disse. Ligeledes fremgår det af aftalen, at ung-

domsskolens vejledere deltager i såvel fælles som lokale kurser tilbudt 

af UU. 
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Ny vejledningslov i 2010 

Som et led i ungepakken i 2010 kom en ny vejledningslov
1
, hvor vur-

dering af uddannelsesparathed og udarbejdelse af uddannelsesplaner 

blev gjort til et fokuspunkt. Vejledningsloven gav UU ansvaret for 

vurdering af uddannelsesparathed og udarbejdelse uddannelsesplan - 

også for elever i ungdomsskolens heltidsundervisning.  

 

Supplerende beskrivelse til samarbejdsaftalen 2011 

De ændringer, de nye bestemmelser medførte i forhold til opgavefor-

deling og procedurer mellem ungdomsskolen og UU, blev i foråret 

2011 konkretiseret i en supplerende beskrivelse til samarbejdsaftalen 

fra 2005. Papiret beskriver i detaljer fordelingen af vejledningsopga-

ver og -ansvar mens en elev er indskrevet i heltidsundervisningen.  

 

 

2. Indhold: vejledningen i ungdomsskolen 
 

Den helhedsorienterede vejledning 

Individuel og kollektiv vejledning af de unge er et omdrejningspunkt i 

heltidsundervisningen. Den helhedsorienterede vejledning er en inte-

greret del af undervisningen og forankret i skolens pædagogiske miljø. 

Vejledningens formål er at støtte eleven undervejs i skoleforløbet og 

skabe retning i elevens livssituation og valg af videre uddannelsesfor-

løb. Udgangspunktet er både faglige, sociale og personlige aspekter 

hos den unge og har blandt andet som mål:  

 at den unge udvikler forståelse af egne kompetencer og mulighe-

der, 

 får redskaber til at tage kvalificerede og realistiske valg af uddan-

nelse og erhverv og  

 at medvirke til, at den unge i sit uddannelsesforløb i ungdomssko-

len får nødvendige støtte til positiv gennemførelse.   

 Samtidig skal den helt konkret føre til, at der i samarbejde med 

UU udarbejdes uddannelsesparathedsvurdering og uddannelses-

plan for hver enkelt elev.  

 

Det brede sigte og opgaveindhold betyder, at der varetages ikke én, 

men flere forskellige former for vejledning af eleven, mens de er ind-

skrevet i ungdomsskolen:  

a) Gennemførselsvejledning, der varetages af ungdomsskolen 

b) Ungdomsskolevejledning, der varetages af ungdomsskolen  

c) UU-vejledning, der varetages af UU. 

 

Gennemførselsvejledning og ungdomsskolevejledning er tæt integre-

ret og udmøntes i praksis ikke separat, og de er ej heller begrænset til 

                                                           
1
 LBK nr. 671 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv  samt 

pligt til uddannelse, beskæftigelse m.m. 
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at foregå i særskilte tidsrum. Vejledningen bygger tillige på et tæt 

samspil mellem vejledere og lærere. 

 

3. Former for vejledning 

 

I det følgende er der en beskrivelse af de opgaver, der forbundet med 

a) Gennemførselsvejledning, der varetages af ungdomsskolen 

b) Ungdomsskolevejledning, der varetages af ungdomsskolen  

c) UU-vejledning, der varetages af UU 

 

Samt en kort beskrivelse af afklarings- og vejledningsopgaven i 

d) Nye Veje  

e) OPS-vejledning 

 

a) Gennemførselsvejledning 

Aktiviteterne i gennemførselsvejledningen har overordnet at gøre med 

uddannelses- og erhvervsorientering og valg af uddannelse. 

 

Uddannelses- og erhvervsorientering 

Opgaverne tæller blandt andet planlægning og/eller afholdelse af indi-

viduel og kollektiv vejledning, introduktionskurser, brobygning, del-

tagelse i uddannelsesmesse, forældrekonsultationer, møder på uddan-

nelsesinstitutioner mv. 

 

Ved de kollektive vejledningsforløb medvirker den til tilbuddet til-

knyttede UU-vejleder, og de øvrige opgaver varetages af ungdoms-

skolevejlederen.  

 

Uddannelsesparathedsvurderinger og uddannelsesplaner  

Ved overgangen fra 9./10. klasse til ungdomsuddannelse skal den un-

ges uddannelsesparathed vurderes, og der skal udarbejdes en uddan-

nelsesplan. Uddannelsesparathedsvurderingen vurderer elevernes fag-

lige, personlige og sociale kompetencer.  

 

Ungdomsskolevejlederens opgaver består i – i samarbejde med UU – 

 at forberede uddannelsesparathedsvurderinger med henblik på 

UU-vejlederens videre arbejde og godkendelse,  

 at forberede uddannelsesplaner/ansøgninger i optagelse.dk til UU-

vejlederens videre arbejde og godkendelse, 

 at forberede målgruppevurdering af elever til produktionsskole til 

UU-vejlederens videre arbejde med målgruppevurdering og ind-

stilling. 
. 

Ophør: Når elever stopper i ungdomsskolen 

Ved afsluttet forløb i ungdomsskolen er der en overdragelsesproces 

med UU-vejleder og samarbejde med UU-vejleder om elever ved af-

brud fra ungdomsskolen. 
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B. Ungdomsskolevejledning 

Denne del af vejledningen indbefatter især støtte i forhold til trivsel og 

fastholdelse af eleven. Derudover er der visse administrative og for-

midlingsmæssige opgaver. Opgaverne udspringer af de forpligtelser, 

som skolen har i forhold til at fremme elevtrivsel, samarbejde med 

netværk, administrere SU mv. Det er opgaver, som i andre skolefor-

mer varetages som en del af fx en klasselærerfunktion.  

Opgaverne er i ungdomsskolen tillagt vejlederne, fordi heltidsunder-

visningens elevgruppe kommer med personlige, sociale og faglige 

problemer af forskellig art i bagagen, der kan gøre det svært at mestre 

en skolehverdag. Det er derfor nødvendigt, at den enkelte elev følges 

og støttes tæt, og der ligger en udvidet opgave for skolen i sikre tæt 

kontakt med de instanser, som de enkelte elever er i kontakt med.  

 

Den fysiske tilstedeværelse af en vejleder i hver afdeling betyder, at 

eleven har let adgang til en vejleder, når behovet melder sig. Vejlede-

ren får gennem den tætte og løbende kontakt en stor indsigt i elev-

gruppens problematikker og ressourcer, som anvendes aktivt i den 

pædagogiske udvikling i forhold til tilpasning af undervisningen til 

målgruppen. 

 

Opgaverne i ungdomsskolevejledningen er: 

 Elevtrivsel og fastholdelse 

Vejledningen omfatter hele den unges situation som fx uddannel-

se, bolig, økonomi, psykisk/sociale aspekter, og den tæller opgaver 

som trivselssamtaler, rådgivning om økonomi, bolig, personlige og 

sociale forhold, samarbejde med og henvisning til andre instanser - 

fx psykolog eller ungerådgivning samt forældremøder og sko-

le/hjemsamtaler. 

 Administrative og formidlingsmæssige opgaver 

Opgaver er fx SU-administration, placering på hold og valgfag, 

orientering om ungdomsskolens tilbud til samarbejdspartnere, be-

skrivelse af virksomhed og møder med ledelse.  

 

C. UU-vejledning 

Denne del af vejledningen af ungdomsskolens elever varetages af de 

tilknyttede UU-vejledere.  

 

Den tæller følgende opgaver: 

 Vurdering af uddannelsesparathed 

UU-vejlederen samarbejder med ungdomsskolevejlederen om for-

beredelse og gennemførelse af uddannelsesparathedsvurdering. 

UU- vejlederen foretager den endelige vurdering. 

 Uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelse 

UU-vejlederen samarbejder med ungdomsskolevejlederen om ud-

fyldelse af uddannelsesplan. UU-vejlederen godkender og signerer 

uddannelsesplanen. 
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 Målgruppevurdering til produktionsskole 

UU-vejlederen samarbejder med ungdomsskolevejlederen om for-

beredelse af uddannelsesplan og målgruppevurdering af elever. 

UU-vejlederen færdiggør målgruppevurdering og indstilling. 
 

Ansvaret for uddannelsesparathedsvurderinger og uddannelsesplaner 

ligger jf. lovgivningen entydigt hos UU.  

 

D. Vejledning i Nye Veje 

I tilbuddet Nye Veje er fokus ikke faglig undervisning, men afklaring 

og udvikling af den enkelte elevs muligheder i forhold til uddannelse 

og job. Der indgår derfor flere elementer i afklarings- og vejlednings-

arbejdet med den enkelte unge – udover de vejledningsformer, der er 

beskrevet ovenfor.  

Det gælder fx indledende relationsarbejde, fremmødeoptimering, test-

ning af ordblindhed, læsning og matematik og kompetencesamtaler, 

støtte til at få relationer til andre unge, social træning i undervisnings-

sammenhænge, træning i fx life skills og resultatorienterede samtaler 

om uddannelsesplaner, muligheder og forhindringer.  

 

Undervisere og vejledere bidrager til elevernes afklaring og udvikling 

med udgangspunkt i hver sin faglighed, men i hverdagen overlapper 

rigtig mange af opgaverne.   

 

E.  Den opsøgende vejledning (OPS-vejledning) 

Den opsøgende vejledning er UU’s og ungdomsskolens tilbud til unge 

mellem 15 og 19 år, som har brug for særlig støtte og særlige uddan-

nelsestilbud for at opnå stabilitet og uddannelsesmæssige kompeten-

cer.  

 

OPS-vejlederens opgaver rettet sig mod en række særlige indsatser 

som fx Ungdomsskolens 8+9. klasse, SSP+, fritidsjob med mentor, 

Trianglen/17+, tværgående indsatser mellem SOF og BUF, sparring til 

og rådgivning af sagsbehandlere etc.  

Opgaver i Ungdomsskolens 8+9. klasse er fx individuelle samtaler, 

uddannelsesplaner, optagelse.dk mv. 

 

Den opsøgende vejlednings opgaver rækker ud over den ordinære 

UU-vejlednings muligheder i forhold til tid, voksenkontakt og net-

værk. Ungdomsskolen finansierer et årsværk i OPS-vejledningen. 
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4. Vejledning: ressourceforbrug og fordeling i afdelingerne 

 

Ungdomsskolens vejledning varetages af uddannede vejledere. Alle 

heltidstilbud har en eller flere vejledere, der enten er fuldtidsbeskæfti-

get med vejledning på skolen eller har vejledning som en del af sin 

opgaveportefølje. 

 

Timer til vejledningen indgår i de timepuljer, som ungdomsskolens 

bestyrelse hvert år udmønter til det enkelte heltidsundervisningsområ-

de i forbindelse med budgettildelingen. Timetallet kan ændre sig fra år 

til år.  

Af den samlede timeramme til heltidsundervisning i 2012 på i alt 

121.494 timer anvendes 7301 timer til vejledning. Det svarer til 6 pro-

cent af timerammen omregnet til 3,8 årsværk. Herudover anvendes 

1924 timer til OPS-vejledningen. 

 

Fordeling af vejledningstimer: 
 

 Timer til vej-

ledning 

Antal  

elever 

Vejledning pr. 

elev i timer 

brutto**  

Vejledning pr. 

elev i timer  

netto*** 

Byhøjskolen 1672 122* 13,8 10,2 

Dagkursus 1303 64 20,4 15,6 

Ungdomsskolen i 

Hindegade 

1204 140 8,6 6,4 

8+9 klasse 962 78 12,3 8,0 

Nye Veje 2160 46 47,0 31,0 

I alt 7301 450   

 
*82 i helårsforløb + 2 x20 i halvårsforløb 

 
** Vejledning pr. elev i timer brutto er de samlede omkostninger udtrykt i timer som 

ungdomsskolen har pr. elev i den pågældende afdeling, det vil sige inklusive vejlede-

rens tid til forberedelse, ferie, pauser mv. 

 

*** Vejledning pr. elev i timer netto er den arbejdstid, der er afsat til vejledning pr. 

elev i den enkelte afdeling. 

 

Tallene er hentet fra vejledernes aktivitetsplaner, og de er udtryk for 

det samlede timeforbrug på alle opgaver relateret til vejledningen. 
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12. Evt. 

 

 

1. Tematisk punkt: Afklaring og vejledning af unge 

 

Indstilling 

Ingen 

 

Daglig leder v/ Nye Veje Majbritt Jensen og vejleder Jeppe Jeppesen fortal-

te om arbejdet på Nye Veje.  

 

 

2. Godkendelse af beslutningsprotokol af mødet den 19.12.2012 

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

 

3. Opgavefordeling i vejledningsindsatsen mellem ungdomsskolevej-

ledning og UU-vejledning (orienteringssag) 

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte indstillingen med følgende bemærkning: 

 

Såfremt der ændres i den nuværende opgavefordeling i vejledningsopga-

verne mellem ungdomsskolen og UU, skal bestyrelsen inddrages. 

 

Resumé 

Indstillingen indeholder en redegørelse for ungdomsskolens vejlednings-

indsats i heltidsundervisningen, idet Børne- og Ungdomsforvaltningen skal 

foretage en vurdering af, om den nuværende opgavefordeling i vejlednings-

indsatsen mellem ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender udkast til beslutningsprotokol af mødet den 

19.12.2012. 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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(UU) er hensigtsmæssig. Dette henset til, at UU har ansvaret for vurdering 

af elevernes uddannelsesparathed og elevernes uddannelsesplaner.  

 

Den enkelte vejleders gennemsnitlige tid til vejledningen fordeles med 60 

procent til gennemførslsvejledning/ungdomsskolevejledning og 40 procent 

til UU-vejledning. Timerne til UU-vejledning er friholt for individuel tid. 

Af den samlede tidsramme til heltidsundervisningen i 2013 på i alt 121.494 

timer anvendes 7.301 timer til vejledning, hvilket svarer til 6 procent af 

tidsrammen omregnet til 3,27 antal årsværk.  

 

Vejledningen af elever i heltidsundervisningen kan inddeles i tre kategori-

er: 

 

1. Gennemførselsvejledning: Indmeldelse af elever, uddannelses- og er-

hvervsorientering og valg af uddannelse, ajourføring af stamoplysninger 

i vejledningssystemet, forældrekonsultation om uddannelsesplanlæg-

ning, brobygning, erhvervspraktik samt forberedelse af uddannelsespa-

rathedsvurdering og uddannelsesplaner – dette i samarbejde med UU. 

 

2. Ungdomsskolevejledning: Individuel støtte og rådgivning til at fastholde 

eleverne i skoleforløbet. 

 

3. UU-vejledning: Omfatter vurdering af elevernes uddannelsesparathed, 

udarbejdelse af uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelse. 

Kategorien varetages af UU. 

 

I den videre proces skal Børne- og Ungdomsforvaltningen foretage en 

nærmere vurdering af, om den nuværende opgavefordeling i vejlednings-

indsatsen mellem ungdomsskolen og UU er hensigtsmæssig. 

 

 

4. Forslag om etablering af nye og tidsbegrænsede undervisningsak-

tiviteter i ungdomsskolen under Ungepakken 

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

Beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen – under forbehold for godkendelse i Børne- og Ung-

domsudvalget – tager orienteringen om, at ungdomsskolens ramme 

tilføres 2,0 mio. kr. som et engangsbeløb til nye og tidsbegrænsede 

undervisningsaktiviteter under Ungepakken, til efterretning, 

 

2. at bestyrelsen godkender, at ungdomsskolen udarbejder konkrete 

forslag til nye og tidsbegrænsede undervisningsaktiviteter. 
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Beslutning 

Bestyrelsen godkendte indstillingen, idet  

 

 ungdomsskolen orienterer bestyrelsen om resultaterne for forløbene i 

foråret 2013 for ikke-uddannelsesparate unge til gymnasiet, og at 

 

 ungdomsskolen forelægger bestyrelsen forslag til nye og tidsbegrænsede 

aktiviteter på mødet den 17. juni 2013 

 

Resumé 

På baggrund af Borgerrepræsentationens ungestrategi 2013-2015 og 95-

procentmålsætningen har fagudvalgene igangsat en række indsatser. For de 

unge, som efter endt grundskole ikke er parate til at tage en ungdomsud-

dannelse, er der imidlertid brug for en styrket og koordineret indsats. Som 

led i den indsats indstiller Børne- og Ungdomsforvaltningen over for Bør-

ne- og Ungdomsudvalget, at udvalget tiltræder etablering af initiativer, der 

kan understøtte målene i ungestrategien. Under forbehold for godkendelse i 

Børne- og Ungdomsudvalget tilføres ungdomsskolens ramme 2,0 mio. kr. 

til nye og tidsbegrænsede undervisningsaktiviteter under Ungepakken. 

 

Ungdomsskolen har allerede i samarbejde med UU igangsat et nyt under-

visningstilbud til elever på 9. og 10. klassetrin, som af UU er vurderet ikke-

uddannelsesparate til gymnasiet. Ungdomsskolen varetager 8 ugers særlig 

tilrettelagt gymnasieforberedende eftermiddagsundervisning i fagene 

dansk, engelsk og matematik i foråret 2013. Aktiviteterne er oprettet på 

Amager og i Nordvest med ca. 220 holdelever. UU-vejlederne står for visi-

tation og opfølgning af eleverne. 

 

Under forudsætning af endelig godkendelse i BUU målrettes 2,0 mio. kr. 

under Ungepakken til forsøg og udvikling af nye og tidsbegrænsede aktivi-

teter i ungdomsskolen til:  

1. unge med ringe sproglige forudsætninger og adfærd, der umuliggør 

undervisning i de rammer, eksisterende tilbud stiller til rådighed, 

 

2. korterevarende skoletilbud, som skal fastholde de erhvervsskoleelever 

med manglende faglige, sociale og personlige kompetencer.   

 

Forslag til forsøg med nye og tidsbegrænsede undervisningsaktiviteter har 

et dobbelt sigte: dels skal tilbuddene tiltrække nye unge i målgruppen, og 

dels skal tilbuddene have forsøgs- og udviklingskarakter, som, hvis erfarin-

gerne er gode, efterfølgende kan indarbejdes i de eksisterende tilbud inden 

for den normale driftsramme. Under forudsætning af bestyrelsens godken-

delse vil ungdomsskolen frem mod sommer udarbejde konkrete forslag til 

undervisningsaktiviteter. 
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5. Forslag til fordeling af ungdomsskolens budgetramme 2013 

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte indstillingen med følgende bemærkninger: 

 

 Bestyrelsen noterer sig, at udvidelsen af undervisningen ved Spydspid-

sen og U-turn er midlertidig og finansieres af Børne- og Ungdomsfor-

valtningen med henblik på vurdering af finansieringen i foråret 2014. 

 

Resumé 

I 2013 er ungdomsskolens budgetramme på 74.201.606 kr. inklusive bud-

get til 10. klasse. Rammen forventes tilført 633.759 kr. i overførte midler 

fra 2012 (mindreforbrug). Den samlede budgetramme er 74.835.365 kr. 

 

Fordelingen af budgetrammen følger de principper, som bestyrelsen vedtog 

på mødet den 19. december 2012 og som beskrevet i bilaget Ungdomssko-

len – virksomhed og budget 2013.  

 

Udvidelse af undervisningstilbuddet ved Spydspidsen og U-turn 

Ungdomsskolen foreslår, at bestyrelsen godkender 

 

A. Etablering af yderligere et hold med 12 elevpladser ved Spydspidsen 

(SOF). Udvidelsen af elevpladser indebærer, at ungdomsskolen etablerer 

undervisning i dansk, engelsk og matematik i 400 timer fordelt på 40 

uger. Udvidelsen af tilbuddet revurderes i foråret 2014. Samlet udgift kr. 

230.000. 

 

B. Omlægning af undervisningen i U-turn (SOF) med henblik på udvidelse 

af det ugentlige timetal fra 5 timer til 10 timer (flere elever pr. lærer). 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender forslag til fordeling af ungdomsskolens 

budgetramme for 2013, som det fremgår af bilaget Ungdomsskolen - 

virksomhed og budget 2013, 

 

2. at bestyrelsen godkender forslag om en intern omfordeling af lønmid-

ler til dækning af seniordage og omsorgsdage, 

 

3. at bestyrelsen godkender forslag om midlertidig udvidelse af under-

visningstilbuddet på Spydspidsen og U-turn, 

 

4. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens regnskab 2012 

til efterretning. 
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Omlægningen medfører følgeudgifter til koordinering mellem lærere og 

behandlere. Aftalen revurderes i foråret 2014. Udgift kr. 60.000. 

 

Udvidelse af undervisningstilbuddene finansieres af Børne- og Ungdoms-

forvaltningen. 

 

Regnskab 2012 

 

Budget 

 

74.441.226 kr. 

Mindreforbrug på de københavnske specialskoler  

(tidligere ”Unge udviklingshæmmede”) 

-400.735 kr. 

Mindreforbrug på Ungdomsskolens 8+9. klasse (se-

cond chance) 

-523.964 kr. 

Mer- og mindreforbrug på de øvrige budgetområder 

 

290.940 kr. 

I alt mindreforbrug 

 

633.759 kr. 

 

 

 

6. Forslag om at styrke elevinddragelse i bestyrelsesarbejdet 

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

Resumé 

Elevrepræsentanterne i ungdomsskolens bestyrelse har efterspurgt input og 

øget elevinddragelse, idet de udtrykker, at de ikke besidder et passende 

kendskab til den samlede organisation. Derfor iværksættes initiativet Un-

gepanelet nu i ungdomsskolen. 

 

Ungepanelet vil over otte mødegange arbejde med idéudvikling og drøftel-

ser af forhold for de unge i ungdomsskolen. Panelet består af unge fra ung-

domsskolen, og ved de enkelte mødegange vil de unge i samarbejde med en 

tovholder arbejde med aktuelle initiativer, som elevrepræsentanterne kan 

forelægge bestyrelsen. Ungepanelet vil desuden modtage undervisning fra 

eksterne undervisere; i emner som præsentationsteknik, sociale medier mv. 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at ungdomsskolen tager stilling til etableringen af udviklingsprojektet 

”Ungepanel” i ungdomsskolen, 

 

2. at bestyrelsen godkender budget og aktiviteter forbundet med at op-

rette ”Ungepanelet”. 
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Der afsættes en ramme på i alt 50.000 kr. til brug for arbejdet med at etab-

lere ”Ungepanelet” i skoleåret 2013/14 disponeret således: 

 

 

 

7. Eleverne har ordet v/bestyrelsens elevrepræsentanter 

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Ingen. 

 

Elevrepræsentanterne udtrykte ros til bestyrelsen for lydhørhed og let ad-

gang til dialog med de politisk valgte repræsentanter i Københavns Kom-

munes Ungdomsskole. 

 

Lulu Heiberg efterlyste tilbagemelding fra ungdomsskolens ledelse om en 

tidligere rejst problemstilling om elevernes adgang til at besvare opgaver 

via elevintra.  

 

Resumé 

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

ser i ungdomsskolens bestyrelse. Hinde Hadj Abderrahmane fra fritidsun-

dervisningen på Ungdomsskolen Østerbro og Basim Muhammed Nawa fra 

fritidsundervisningen Ungdomsskolen Vesterbro/Valby er valgt som ung-

domsskolens repræsentanter for eleverne i 2012-13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fælles udviklingspulje 20.000 kr. 

Tovholder 20.000 kr. 

Underviser 6.000 kr. 

Drift 4.000 kr. 

I alt 50.000 kr. 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen drøfter de punkter, der tages op af elevrepræsentanter-

ne. 
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8. Elevrejser, udvekslinger, studieture og internationalt arbejde i 

ungdomsskolen og forslag til håndtering af nye godkendelsespro-

cedurer 

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

Resumé 

Ungdomsskolens internationale aktiviteter kan deles i tre hovedområder: 

1. Elevrejser, elevudvekslinger og studieture i udlandet 

2. Ledere og medarbejderes deltagelse i kurser og seminarer i udlandet 

3. Deltagelse i møder og internationale netværk - fx E2C-Europe 

 

Ungdomsskolebestyrelsen har på mødet den 29. marts 2006 godkendt prin-

cipper for tilrettelæggelse af elevrejser og studieture. Bestyrelsen godkend-

te endvidere på møde 26. oktober 2006 de internationale aktiviteter, som 

ungdomsskolen aktuelt og fremadrettet er involveret i.  

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen har udsendt cirkulære om tjenesterejser, 

hvoraf det fremgår, at kontorchefen (områdechefen) skal godkende perso-

nalerejser (tjenesterejser) ud af landet, og at der skal foreligge en bestyrel-

sesgodkendelse. Rejser med børn og unge (elevrejser) er underlagt samme 

godkendelsesprocedurer, idet kontorchefen skal orienteres om rejser ud af 

landet. I forhold til håndteringen af cirkulære om tjenesterejser foreslår 

ungdomsskolen: 

 

1. At ungdomsskolebestyrelsen som hidtil godkender planlagte elevrejser 

som en del af ungdomsskolens almindelige fagudbud, og at ungdoms-

skolechefen orienterer ungechefen om den planlagte virksomhed. 

 

2. At ungdomsskolebestyrelsen som hidtil uddelegerer kompetencen til at 

godkende elevrejser og studieture i 10. klasse og i heltidsundervisningen 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om elevrejser og studieture til 

efterretning, 

 

2. at bestyrelsen godkender, at ungdomsskolens ledere og medarbej-

dere fortsat kan deltage i internationale møder og seminarer, og 

 

3. at bestyrelsen tiltræder forslag til håndtering af godkendelsespro-

cedurer således,  

 

- at bestyrelsen uddelegerer kompetencen til at godkende elevrej-

ser i 10. klasse og i heltidsundervisningen til ungdomsskoleche-

fen, og 

- at bestyrelsesformanden – på bestyrelsens vegne – kan godken-

de tjenesterejser for ansatte. 
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til ungdomsskolechefen, og at ungdomsskolechefen orienterer ungeche-

fen herom. 

 

3. At ungdomsskolebestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden kompe-

tence til på bestyrelsens vegne at godkende tjenesterejser for ansatte, 

idet ungdomsskolechefen efterfølgende indhenter godkendelse fra unge-

chefen. 

 

4. At ungdomsskolebestyrelsen godkender, at ungdomsskolen søger accept 

i Børne- og Ungdomsforvaltningen af, at lederes og medarbejderes del-

tagelse i enkeltvise møder i et allerede godkendt samarbejde ikke på for-

hånd skal godkendes af ungechefen, idet ungdomsskolechefen fortsat 

orienterer ungechefen herom. 

 

 

9. Elever i 10. klasse og heltidsundervisningen med behov for speci-

alpædagogisk bistand, herunder PPR-betjening (orienteringssag) 

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

Resumé 

Et notat fra Ungeområdet i Børne- og Ungdomsforvaltningen fastslår, at 

elever i 10. klasse har adgang til specialpædagogisk bistand og faglig støtte 

som andre elever i kommunen, og at ungdomsskolens heltidsundervisning 

sidestilles med 10. klasse. 

Støttens karakter 

Den faglige støtte og specialpædagogiske bistand leveres i København af: 

 

1. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som leverer rådgivning om 

elevers behov for specialpædagogisk bistand, faglig støtte mv. PPR ud-

arbejder en vurdering med anbefalinger til indsatsen.  

 

2. Kompetencecentre på skoler og institutioner med særlig viden inden for 

specifikke områder, fx ADHD, autisme mv. 

 

3. Skolernes ressourcecentre eller tilsvarende organisering, hvorfra den 

specialpædagogiske bistand iværksættes. 

 

For at sikre en systematisk overdragelse af viden er der fastsat følgende 

procedurer: 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

2. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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 Den enkelte UU-vejleder skal via samarbejdet med klasselærer og sko-

lens ressourcecenter sikre, at elevens uddannelsesplan rummer oplysnin-

ger om aktuelle behov for faglig støtte/specialpædagogisk bistand. Sko-

lens leder sørger for at disse oplysninger stilles til rådighed for UU-

vejlederen. 

 

 UU’s 10.-klassekoordinatororienterer den modtagende 10.-

klasseskole/heltidsundervisning om disse behov ved at sende den unges 

uddannelsesplan. 

 

 UU sørger via Uddannelsesplanen for den nødvendige overdragelse af 

viden om evt. behov for faglig støtte eller specialpædagogisk bistand til 

den modtagende skole umiddelbart efter placeringen på denne skole. 

 

 Den modtagende skole planlægger den faglige støt-

te/specialpædagogiske bistand til elever med behov herfor med bag-

grund i de modtagne oplysninger. 

 

 

10. Ungdomsskolens arbejde med arbejdsmiljø og undervisningsmiljø 

(orienteringssag) 

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte indstillingen, idet Jesper Christensen tilkendegav, at 

ungdomsskolen på mødet den 17. juni 2013 fremlægger en orientering om 

visitationsprocedurer og visitationspraksis til ungdomsskolens heltidsun-

dervisning. 

 

Cecilia Lonning-Skovgaard fremlagde følgende protokolbemærkning: 

 

”Venstre noterer sig indsatsområdet omkring ”tryghed og fleksibilitet i an-

sættelsen” og er stærkt bekymret for, at de stress- og trivselsproblemer, der 

beskrives – og som retteligt tilskrives Ungeområdets visitationsproces – 

ikke bliver håndteret i tilstrækkeligt grad fra centralt hold. Vi er i tillæg 

hertil STÆRKT bekymret ved udsigten til en endnu mere centraliseret visi-

tationsproces styret af UU. Vi mener, at der påhviler de ansvarlige (især 

Ungechefen) et stort ansvar i forhold til at sikre, at ungdomsskolens hel-

tidsundervisning ikke ødelægges”. 

 

Resumé 

Ungdomsskolen har etableret en række arbejdsmiljøgrupper med reference 

til et tværgående arbejdsmiljøudvalg, som skal sikre et systematisk arbejde 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

3. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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med kortlægning af arbejdsmiljøforhold og fokus på udvikling af medar-

bejdernes arbejdsmiljø.  

Ungdomsskolens Arbejdsmiljøudvalg prioriterede i 2011-12 følgende ind-

satsområder: 

 

1. Tryghed og fleksibilitet i ansættelsen 

2. Vold og trusler samt beredskab i bred forstand 

3. Arbejdsmiljø i lokaler på adresser uden for hjemorganisationen 

4. Støj 

 

I 2013-14 har Arbejdsmiljøudvalget opstillet nye tværgående indsatsområ-

der for arbejdsmiljøarbejdet: 

1. Social kapital med fokus på oplevelse af retfærdighed, tillid og samar-

bejde. Målet for indsatsområdet er, at social kapital og parametrene til-

lid, retfærdighed og samarbejde bliver kendt og anerkendt af alle i ung-

domsskolen, og at de enkelte arbejdsmiljøgrupper arbejder med konkre-

te initiativer og handlinger, der kan udvikle og øge den sociale kapital. 

Dette skal mindske risikoen for følelsen af utryghed og stress-relateret 

sygefravær blandt medarbejderne. 

 

2. Mobning og chikane samt vold og trusler (fortsat indsatsområde). De 

enkelte ungdomsskoleområder har udarbejdet beredskabsplaner om 

vold og trusler og er i gang med at indarbejde kommunens nye fælles 

politik omkring mobning og chikane. Der skal i år også fokus på fore-

byggelse af vold, trusler, mobning og chikane. Målet for indsatsområdet 

er, at alle afdelinger har færdiggjort politikker og beredskabsplaner om-

kring vold, trusler, mobning og chikane i foråret 2013. Den forebyg-

gende hverdagskultur og omgangstone skal være italesat og behandlet i 

hver enkelt afdeling i løbet af 2013. 

 

3. Arbejdsmiljø i lokaler uden for hjemorganisationen (fortsat indsatsom-

råde). Alle arbejdsmiljøgrupper kender forvaltningens fælles procedurer 

og at eventuelle problemer bliver indberettet til ungdomsskolens ledel-

se. Der skal udarbejdes lokale rutiner for, hvordan den fysiske APV 

(arbejdspladsvurdering) gennemføres i de lokaler, der benyttes til fri-

tidsundervisning. 

 

4. Sundhed og trivsel. De enkelte afdelinger afdækker hvilke ønsker, der 

er i personalegruppen til sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen, 

og hvilke muligheder der er for at disse imødekommes fx gennem fæl-

les sundhedsfremmende ordninger. 

 

Arbejdet med elevernes undervisningsmiljø 

På Ungdomsskolen i Hindegade og på Dagkursus arbejdes der med gen-

nemførsel af ”Termometeret” - en digital spørgeskemaundersøgelse, som er 

udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø. Andre tiltag er isole-

ring af vægge i undervisningslokaler, lys-afskærmning, anskaffelse af er-

gonomisk inventar, elevevents, undervisning på tværs af klasserne, fysiske 

udfoldelsesmuligheder og fælles heldagstur ud af huset. 
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På Ungdomsskolen Amager gennemføres ”Termometeret”. I dagligdagen 

er der særligt fokus på elevernes sprogbrug, og af konkrete tiltag i forhold 

til det fysiske arbejdsmiljø er en forbedring af elevernes toiletforhold. 

 

Byhøjskolen og Nye Veje arbejder særligt med det psykiske undervis-

ningsmiljø. Der arbejdes blandt andet med konfliktforebyggende metoder, 

der er fokus på omgangstone- og former og på at skabe af et trygt og ikke-

stressende undervisningsmiljø. Byhøjskolen afholder individuelle elevsam-

taler i september måned med fokus på trivsel og mål for skoleåret. 

 

 

11. Meddelelser og orientering 

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Resumé 

1. Justering af ungdomsskolens organisatoriske opbygning 

Med henblik på at opnå en pædagogisk synergieffekt mellem Dagkur-

sus og 8+9. klassen (second chance) overføres 8+9. klassen fra ung-

domsskoleområde Syd og Øst til område City (Dagkursus og Ung-

domsskolen i Hindegade) fra 1. marts 2013. Der er tale om en strategisk 

omlægning og ikke en fysisk omplacering. 

 

2. Pausetidsaftale i ungdomsskolen 

Ungdomsskolen har indgået en aftale med Uddannelsesforbundet om en 

reduktion af tidsforbruget på pausetiden for lærerne. Reduktionen er på 

10 minutter for alle lærere hver dag. Provenuet vil blive brugt til at få 

mere undervisning. Provenuet lægges ud til decentral aftaleramme mel-

lem den lokale leder og den lokale tillidsrepræsentant. Aftalen er om-

kostningsneutral.  

 

3. Trivselsundersøgelse 
I trivselsundersøgelsen 2013 har 95 pct. af ungdomsskolens medarbej-

dere deltaget i undersøgelsen. På mødet i juni 2013 orienterer ung-

domsskolen bestyrelsen om resultatet af trivselsundersøgelsen. 

 

4. Forårets fyrtårne og elev-events 

Ungdommens Vårsalong 2013, 13. marts - 6. april. Omkring 250 vær-

ker udstilles på Københavns Rådhus. Værkerne kommer fra Danmark, 

Malmø og Færøerne.  

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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Kunst- og kulturudveksling: Grænseløst Billedsprog. I forlængelse af 

vårsalongen er der som noget nyt i år blevet afholdt en kunst- og kul-

turudveksling med 17 unge fra Danmark, Færøerne, Sverige og Letland 

i København. Udvekslingen startede den 5. marts, og den kulminerer og 

slutter med deltagelse på vårsalongens fernisering den 13. marts. De 

unge deltager i vårsalongen med et fællesnordisk projekt. ”Grænseløst 

Billedsprog” er samarbejde mellem ungdomsskolen, Unges Laboratori-

er for Kunst på Statens Museum for Kunst og Imagine Nørre-

bro/Projektakademiet, og NORDBUK har støttet udvekslingen med 

190.000 kr. 

 

Future Sound. Den 2. maj afholdes Future Sound, der er en musik-event 

med fokus på talentudvikling, på Huset KBH i Magstræde. Future 

Sound er i dag en platform for talentudvikling for unge musikere mel-

lem 15 og 21 år fra hele hovedstadsregionen. Der afholdes en live kon-

cert, hvor alle otte bands skal spille egen musik i omkring 20 minutter 

hver. De unge musikere vil få professionel feedback af de tre musikere 

Christian Hjelm (Figurines), Barbara Moleko og Søren Balsner (Car-

park North). 

 

NUART sætter spot på demokratiet. ”Mig og magten” hedder teater-

stykket, som 50 elever fra NUART-holdene fra Ungdomsskolen Nord 

og Ungdomsskolen Vesterbro/Valby har arbejdet med gennem de sidste 

mange måneder.”Mig og Magten” har premiere fredag den 15. marts kl. 

19 i Kulturhusets teatersal på Rentemestervej 76 i Nordvest. Efterføl-

gende spiller stykket forskellige steder i København – blandt andet i In-

denrigsministeriet. 

 

Showtime i Nordvest. Ungdomsskolen Nord afholdt Showtime 2013 

lørdag den 2. marts i Kulturhusets teatersal på Rentemestervej 76 i 

Nordvest. 150 elever fra ungdomsskolen gik på scenen foran publikum 

for at optræde med rap, samspil, hiphop, klaver, sax og dans.  

 

Ungdomsskolen Østerbro/Nørrebro holder afslutningsevent på Krudt-

tønden. Den 17. marts holder Ungdomsskolen Østerbro/Nørrebro af-

slutningsevent. Der vil være teater, tegnefilm, rap og andre kreative 

indslag. Elever, forældre og potentielle nye elever er inviteret. 

 

5. Medarbejdertemadag i Vartov 

Traditionen tro afholdt ungdomsskolen sin årlige medarbejdertemadag 

sidste lørdag i januar i Vartov. Med 150 deltagere rundede ungdoms-

skolen det højeste deltagerantal nogensinde. Fællessang, Jacob Eber-

holst og professor Mads Hermansen var på programmet. 
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12. Evt.  

 

 

 

 

 

København, den 18. marts 2013 

 

 

 

 

Jesper Christensen 

     

    / Kim Brynaa 
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Opgavefordelingen i vejledningsindsatsen mellem ungdomsskolevejledning og UU-

vejledning (orienteringssag) 

 

I denne indstilling redegør ungdomsskolen for vejledningen i heltidsundervisningen og 

snitflader til UU-vejledningen.  

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

På mødet den 19. december 2012 tiltrådte bestyrelsen en indstilling om anbefalinger i 

analysen af ungdomsskolens heltidsundervisning. Implementeringen af de enkelte anbe-

falinger er alle i forskellig grad integreret med initiativer og indsatser i Børne- og Ung-

domsforvaltningens Ungeområde. Det gælder procedurer for målgruppevurdering, visi-

tationsprocedurer, dokumentation og kvalitetsmålingsarbejde. 

 

Ungdomsskolen redegør i denne indstilling for vejledningsindsatsen i heltidsundervis-

ningen, idet Børne- og Ungdomsforvaltningen skal foretage en vurdering af, om den 

nuværende opgavefordeling i vejledningsindsatsen mellem ungdomsskolen og Ung-

dommens Uddannelsesvejledning er hensigtsmæssig henset til, at Ungdommens Uddan-

nelsesvejledning har ansvaret for vurdering af elevernes uddannelsesparathed og elever-

nes uddannelsesplaner.  

 

Medfølgende notat om vejledning i ungdomsskolens heltidsundervisning indgår i be-

slutningsgrundlaget. Notatet har været forelagt Ungdommens Uddannelsesvejledning.  

 

 

LØSNING 

 

Helhedsorienteret vejledning 

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

ningen. Den helhedsorienterede vejledning er en integreret del af undervisningen, og 

den er forankret i skolens pædagogiske miljø. Vejledningens formål er at støtte eleven 

undervejs i skoleforløbet og skabe retning i elevens livssituation og valg af videre ud-

dannelsesretning. 

 

Med vejledningsloven i 2010 blev vurderingen af elevers uddannelsesparathed i over-

gangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og udarbejdelse af uddannelsesplaner 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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tillagt Ungdommens Uddannelsesvejledning - også for elever i ungdomsskolens heltids-

undervisning. 

 

Vejledningen af elever i heltidsundervisningen kan inddeles i tre kategorier: 

 

1) Gennemførselsvejledning, der varetages af ungdomsskolen, omfatter i hovedtræk 

indmeldelse af elever, udredning, uddannelses- og erhvervsorientering, ajourføring af 

stamoplysninger i vejledningssystemet, forældrekonsultation om uddannelsesplan-

lægning, brobygning, erhvervspraktik samt i samarbejde med UU at forberede ud-

dannelsesparathedsvurdering og uddannelsesplaner. 

 

2) Ungdomsskolevejledning, der varetages af ungdomsskolen, vedrører individuel støtte 

og rådgivning til at fastholde eleverne i skoleforløbet, herunder kontakt til hjemmet, 

bosteder, myndigheder m.v. og administration i forhold til Statens Uddannelsesstøtte. 

 

3) UU-vejledning, som varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning, omfatter 

vurdering af elevernes uddannelsesparathed, udarbejdelse af uddannelsesplan og til-

melding til ungdomsuddannelse. 

 

De forskellige vejledningsformer er tæt integreret og udmøntes i praksis ikke separat 

eller er begrænset til at foregå i særskilte rum. Vejledningen bygger tillige på et tæt 

samspil mellem vejledere og lærere. Vejledningen forestås af ungdomsskolens vejledere 

i tæt samarbejde med UU. 

Den nærmere opgavefordeling mellem ungdomsskolen og UU er fastsat i en samar-

bejdsaftale i 2011. Aftalen beskriver procedurer for samarbejdet om uddannelsesparat-

hedsvurdering, som skal sikre et sektoruafhængigt syn på vurderingen af elevens ud-

dannelsesparathed og kvalitetssikre uddannelsesplanen. Efter udslusning fra heltidsun-

dervisningen varetager UU den opfølgende vejledning. 

 

Vejledningsomfang og ressourceforbrug 

Vejledningen af elever i heltidsundervisningen varetages af lærere, som er uddannede 

vejledere og har vejledning som en integreret del af deres opgaveportefølje. 

 

Timer til vejledning i heltidsundervisningen indgår i de timepuljer, som udmøntes til de 

enkelte undervisningsområder i forbindelse med budgetfordelingen. Af den samlede 

timeramme til heltidsundervisning i 2013 på i alt 121.494 timer anvendes 7.301 timer til 

vejledning, hvilket svarer til 6 procent af timerammen omregnet til 3,27 antal årsværk. 

 

Fordeling af vejledningstimer: 
 

 Timer til 

vejledning 

Antal 

elever 

Vejledning pr. elev 

i timer brutto** 

Vejledning pr. elev i 

timer netto*** 

Byhøjskolen 1.672 122* 13,8 10,2 

Dagkursus 1.303 64 20,4 15,6 

UIH 1.204 140 8,6 6,4 

8+9 klasse 962 78 12,3 8,0 

Nye Veje 2.160 46 47,0 31,0 

I alt 7.301 450   
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*82 i helårsforløb + 2 x20 i halvårsforløb 

 

** Vejledning pr. elev i timer brutto er de samlede omkostninger udtrykt i timer som 

ungdomsskolen har pr. elev i den pågældende afdeling, det vil sige inklusive vejlederens 

tid til forberedelse, ferie, pauser mv. 

 

*** Vejledning pr. elev i timer netto er den arbejdstid, der er afsat til vejledning pr. elev 

i den enkelte afdeling. 

 

Det konkrete timetal til vejledning i de enkelte områder kan ændre sig fra år til år og 

afspejler lokal prioritering og planlægning af arbejdstid (skemalægning).  

 

Den enkelte vejleders gennemsnitlige tid til vejledning fordeles med 60 procent til gen-

nemførselsvejledning/ungdomsskolevejledning og 40 procent til UU-vejledning. Timer-

ne til UU-vejledning er friholdt for individuel tid. 

 

 

VIDERE PROCES 

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen skal foretage en nærmere vurdering af, om den nuvæ-

rende opgavefordeling i vejledningsindsatsen mellem ungdomsskolen og Ungdommens 

Uddannelsesvejledning er hensigtsmæssig. Bilaget notat om vejledning i ungdomssko-

lens heltidsundervisning indgår i vurderingen. 

 

 

BILAG 

 

Notat om vejledning i ungdomsskolens heltidsundervisning, marts 2013 
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Forslag om etablering af nye og tidsbegrænsede undervisningsaktiviteter i ung-

domsskolen under Ungepakken  

 

Denne indstilling handler om forslag til nye og tidsbegrænsede undervisningsaktiviteter, 

som skal supplere den samlede tilbudsvifte til ikke-uddannelsesparate unge. 

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Borgerrepræsentationen vedtog i efteråret en ungestrategi 2013-2015, hvor to af ho-

vedmålene er, at 95 pct. af alle unge får en ungdomsuddannelse, og at flere unge får en 

erhvervskompetencegivende uddannelse. På baggrund af målene har fagudvalg igangsat 

en række indsatser - herunder at styrke fagligheden i folkeskolen og øge fokus på ung-

domsuddannelserne i folkeskolens ældste klasser.  

 

For de unge, der efter endt grundskole ikke er parate til at tage en ungdomsuddannelse, 

er der imidlertid brug for en styrket og koordineret indsats. Som led i den indsats ind-

stiller Børne- og Ungdomsforvaltningen over for Børne- og Ungdomsudvalget på møde 

den 13. marts 2013, at udvalget tiltræder etablering af initiativer, der kan understøtte 

målene i ungestrategien. Under forbehold for godkendelse i Børne- og Ungdomsudval-

get tilføres ungdomsskolens ramme 2,0 mio. kr. til nye og tidsbegrænsede undervis-

ningsaktiviteter under Ungepakken. De skal supplere og udvikle de eksisterende under-

visningstilbud. Midlerne gives som en engangsbevilling, idet Ungepakkemidlerne for-

ventes at bortfalde helt eller delvis i 2014, hvorfor aktiviteterne skal igangsættes tidsbe-

grænset.  

 

 

LØSNING 

 

I forbindelse med behandlingen af analysen af ungdomsskolens heltidsundervisning 

godkendte bestyrelsen på mødet den 19. december 2012, at ungdomsskolen skulle udar-

bejde forslag til nye undervisningsaktiviteter målrettet unge, som har brug for undervis-

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen – under forbehold for godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget – 

tager orienteringen om, at ungdomsskolens ramme tilføres 2,0 mio. kr. som et 

engangsbeløb til nye og tidsbegrænsede undervisningsaktiviteter under Ungepak-

ken, til efterretning, 

 

2. at bestyrelsen godkender, at ungdomsskolen udarbejder konkrete forslag til nye 

og tidsbegrænsede undervisningsaktiviteter. 
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ning i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Ungdomsskolen har skitseret 

en række nye tilbud dels målrettet unge, som er vurderet ikke uddannelsesparate, og 

dels unge, som har brug for supplerende undervisning, der kan motivere og fastholde 

dem i deres uddannelsesretning. 

 

I samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har ungdomsskolen alle-

rede igangsat et nyt undervisningstilbud til elever på 9. og 10. klassetrin, som af UU er 

vurderet ikke-uddannelsesparate til gymnasiet. Ungdomsskolen etablerer 8 ugers særlig 

tilrettelagt gymnasieforberedende eftermiddagsundervisning i fagene dansk, engelsk og 

matematik i foråret 2013. Aktiviteterne etableres på Amager og i Nordvest og har til 

formål at øge elevernes muligheder for at blive optaget på gymnasiet. UU vurderer, at 

målgruppen er 125 elever, og UU-vejlederne står for visitation og opfølgning af elever-

ne. 

 

Under forbehold for godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget tilføres ungdomssko-

lens ramme 2,0 mio. kr. til nye og tidsbegrænsede undervisningsaktiviteter. Midlerne 

gives med henblik på at afprøve og udvikle nye undervisningsaktiviteter, der kan hånd-

tere ungegrupper, som har et meget begrænset udbytte af de eksisterende undervisnings-

tilbud.  

Forslag til forsøg med nye og tidsbegrænsede undervisningsaktiviteter har et dobbelt 

sigte: dels skal tilbuddene tiltrække nye unge i målgruppen, og dels skal tilbuddene have 

forsøgs- og udviklingskarakter, som, hvis erfaringerne er gode, efterfølgende kan indar-

bejdes i de eksisterende tilbud inden for den normale driftsramme. 

 

Følgeforskningen af PISA København (LEKS-projektet) konkluderer, at tosprogede 

drenge klarer sig relativt dårligt i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse, og 

at erhvervsskolerne har meget høje frafaldsprocenter (op mod 50 procent).  

 

Derfor målrettes midlerne til:  

1. unge med ringe sproglige forudsætninger og adfærd (fx udadreagerende), der umu-

liggør undervisning i de rammer, eksisterende tilbud stiller til rådighed, og 

 

2. korterevarende skoletilbud, som skal fastholde de erhvervsskoleelever med mang-

lende faglige, sociale og personlige kompetencer.   

 

 

VIDERE PROCES 

 

Under forudsætning af bestyrelsens godkendelse vil ungdomsskolen frem mod sommer 

udarbejde konkrete forslag til undervisningsaktiviteter. 

 

 

BILAG 

 

Ingen 
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Forslag om at styrke elevinddragelse i bestyrelsesarbejdet 

 

I denne indstilling fremlægges et forslag til etablering af et ”Ungepanel”, der skal styrke 

elevinddragelse.  

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Ungdomsskolen har tidligere arbejdet med elevinddragelse og -demokrati gennem di-

verse elev- og ungeråd på tværs af ungdomsskolen. Der er i øjeblikket ingen tværgående 

aktiviteter på dette område. 

 

De to nuværende elevrepræsentanter i ungdomsskolens bestyrelse er begge elever fra 

ungdomsskolens fritidsundervisning. De udtrykker begge, at de ikke har bredt kendskab 

til andre elevers opfattelse af ungdomsskolen - især ikke elever fra heltidsundervisnin-

gen, som de to ikke har et tilhørsforhold til.  

 

Da de to bestyrelsesmedlemmer principielt repræsenterer alle elever i ungdomsskolen, 

ønsker de at etablere et tiltag, der skal styrke elevinddragelsen. For nuværende foregår 

beslutningsprocesser og dialog mellem elever og undervisere lokalt på de enkelte afde-

linger, og centralt mellem de to elevrepræsentanter og ungdomsskolens bestyrelse. 

 

En del af kernen i ungdomsskolens vision og mission lyder: “I ungdomsskolen mødes 

unge med gensidig respekt og kan styrke deres kompetencer, så de kan gøre en forskel – 

både for sig selv og det samfund, de er en del af.” 

 

På baggrund af den del af ungdomsskolens vision og mission, og efterspørgslen efter 

elevinddragelse og -demokrati i organisationen, vil de to elevrepræsentanter gerne 

iværksætte initiativet ”Ungepanelet” i ungdomsskolen. 

 

 

LØSNING 

 

”Ungepanelet” vil blive forankret i ungdomsskolens fritidsundervisning og samle elever 

både fra ungdomsskolen fritidsundervisning og heltidsundervisning i ungdomsskolen. 

Ungdomsskolen indstiller,  

 

1. at ungdomsskolen tager stilling til etableringen af udviklingsprojektet ”Ungepa-

nel” i ungdomsskolen, 

 

2. at bestyrelsen godkender budget og aktiviteter forbundet med at oprette ”Unge-

panelet” 
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Deltagerne vil møde hinanden over otte mødegange, hvor temaer som demokrati, frivil-

lighed, sociale medier, præsentationsteknik og retorik vil være på programmet.  

 

Rammerne sættes af de deltagende elever i samarbejde med en tovholder, og der vil på 

flere af møderne være en underviser inden for et givent felt til stede – blandt andet er 

Danske Skoleelevers kursus Kropssprog, kommunikation og talerteknik foreslået som et 

emne i undervisningen.  

 

Udover eksterne undervisere vil deltagerne i ”Ungepanelet” løbende drøfte udviklingen 

af ungdomsskolen. Flere af de otte panelmøder vil derfor også placere sig i forbindelse 

med bestyrelsens møder, hvor eleverne inden bestyrelsesmøderne vil diskutere, hvilke 

emner de to elevrepræsentanter efterfølgende skal medbringe og drøfte med bestyrelsen 

på dennes møder.  Møderne vil lægge i perioden august 2013 til juni 2014.  

 

Med ”Ungepanelet” opnår eleverne erfaring fra de valgte fagelementer – fx om frivil-

lighed, og de får også indsigt og medbestemmelse i en politisk organisation, og panelets 

arbejde vil basere sig på følgende tre elementer: 

 Et fast punkt på bestyrelsesmødernes dagsorden, hvor deres idéer høres 

 En økonomisk ramme, hvor de opererer frit  

 Undervisning, der uddanner unge i elevdemokrati og politiske beslutningsprocesser.  

Panelets deltagere vil desuden få kursusbeviser - fx et Frivillighedsbevis. 

 

”Ungepanelet” vil fungere som et pilotprojekt, der på sigt kan fungere som ramme for 

yderligere arbejde med elevernes inddragelse og medbestemmelse i beslutningstagnin-

gen i Københavns Kommunes Ungdomsskole. 

 

Budget 

Der afsættes en ramme på i alt 50.000 kr. til brug for arbejdet med at etablere ”Ungepa-

nelet” i skoleåret 2013/14. 

 

 Kr. 

Fælles udviklingspulje 20.000 kr. 

Tovholder 20.000 kr. 

Underviser 6.000 kr. 

Drift 4.000 kr. 

I alt 50.000 kr. 

 

 

VIDERE PROCES 

 

Under forudsætning af bestyrelsens godkendelse af rammerne for ungepanelet, vil ung-

domsskolen: 

 udbyde panelet på tværs af alle afdelinger for at opnå en repræsentativ deltagelse 

 finde en passende tovholder samt kvalificerede undervisere til forløbet 

 opstille konkrete rammer for tid og sted for de enkelte møder for ”Ungepanelet”. 
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Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter 

 

Under dette punkt har bestyrelsens elevrepræsentanter mulighed for at tage forskellige 

emner op. 

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

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

domsskolens bestyrelse. For at sikre elevrepræsentanterne mulighed for at bringe pro-

blemstillinger 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. 

 

Hinde Hadj Abderrahmane fra fritidsundervisningen på Ungdomsskolen Østerbro og 

Basim Muhammed Nawa fra fritidsundervisningen UngdomsskolenVesterbro/Valby er 

valgt som ungdomsskolens repræsentanter for eleverne i 2012-13. 

 

 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen drøfter de punkter, der tages op af elevrepræsentanterne. 
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Elevrejser, udvekslinger, studieture og internationalt arbejde i ungdomsskolen og 

forslag til håndtering af nye godkendelsesprocedurer 

 

I denne indstilling redegør ungdomsskolen for elevrejser og studieture i udlandet og 

kommer med forslag til, hvordan de nye godkendelsesprocedurer kan håndteres. 

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Ungdomsskolen skal bidrage til at give unge både faglige kompetencer og et globalt 

udsyn. Viden om andre lande, sprogfærdigheder og international kultur- og samfunds-

forståelse er væsentlige forudsætninger for at deltage i et globaliseret samfund.  

 

Ungdomsskolens internationale aktiviteter kan deles i tre hovedområder: 

 

1. Elevrejser, elevudvekslinger og studieture i udlandet 

2. Ledere og medarbejderes deltagelse i kurser og seminarer i udlandet 

3. Deltagelse i møder og internationale netværk - fx E2C-Europe 

 

Ungdomsskolebestyrelsen har på mødet den 29. marts 2006 godkendt principper for 

tilrettelæggelse af elevrejser og studieture. Bestyrelsen godkendte endvidere på møde 

26. oktober 2006 de internationale aktiviteter, som ungdomsskolen aktuelt og fremadret-

tet er involveret i.  

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen har udsendt cirkulære om tjenesterejser, hvoraf det 

fremgår, at kontorchefen (områdechefen) skal godkende personalerejser (tjenesterejser) 

ud af landet, og at der skal foreligge en bestyrelsesgodkendelse. Rejser med børn og 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om elevrejser og studieture til efterretning, 

 

2. at bestyrelsen godkender, at ungdomsskolens ledere og medarbejdere fortsat kan 

deltage i internationale møder og seminarer, og 

 

3. at bestyrelsen tiltræder forslag til håndtering af godkendelsesprocedurer således,  

 

- at bestyrelsen uddelegerer kompetencen til at godkende elevrejser i 10. klasse 

og i heltidsundervisningen til ungdomsskolechefen, og  

- at bestyrelsesformanden på bestyrelsens vegne kan godkende tjenesterejser 

for ansatte. 
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unge (elevrejser) er underlagt samme godkendelsesprocedurer, idet kontorchefen skal 

orienteres om rejser ud af landet.  

 

 

LØSNING 

 

Nedenfor orienteres der kort om ungdomsskolens internationale rejseaktiviteter, og der-

efter fremlægges der et forslag til, hvordan ungdomsskolen kan håndtere og leve op til 

de ændrede godkendelsesprocedurer. 

 

Elevrejser, elevudvekslinger og studieture i udlandet 

Planlagte elevrejser og studieture i et skoleår indgår i ungdomsskolens almene fagud-

bud, som forelægges bestyrelsen til godkendelse i juni måned. Elevrejser og studieture i 

denne kategori er typisk studieture til Berlin, New York, Paris og skitur til Østrig i vin-

terferien. Udgifter til rejse og ophold betales af eleverne, mens ungdomsskolen afholder 

udgifter for de deltagende lærere. Der udarbejdes altid informationsmateriale, der gen-

nemføres informationsmøder, og turene afvikles efter et fastsat program. 

 

Elevrejser, elevudvekslinger og studieture i heltidsundervisningen og 10. klasse har hid-

til ikke været omfattet af de generelle godkendelsesprocedurer. Den internationale linje 

på Dagkursus har i en årrække deltaget i et udvekslingssamarbejde mellem fire europæi-

ske nationer med støtte fra Comenius-programmet. Byhøjskolen gennemfører hvert år i 

april en studietur med egenbetaling til Berlin, hvor elever og lærere fra hovedfags-

klasserne deltager. 

 

10. klasserne på Amager har alle en studietur i løbet af skoleåret - typisk en uges varig-

hed - til henholdsvis Tjekkiet, Spanien, Irland, Storbritannien, Norge og Rusland. 10. 

klasserne medfinansierer udgiften med 700 kr. til den enkelte elev som lejrskoletilskud. 

Studieturene har et fagligt og alment dannende formål. 

 

Lederes og medarbejderes deltagelse i kurser og seminarer i udlandet 

EU har smidiggjort ansøgningsprocedurer og har udviklet databaser for seminarer og 

kurser i udlandet, og det flere lærere og ledere sig derfor af muligheden for at deltage i 

internationale seminarer og kurser. Parallelt med den internationale ungdomskonference 

(youth summit) i København og Malmø i september 2012 gennemførte Komvux Malmö 

en konference af en uges varighed for lærere i de europæiske second chance-skoler. 

Fem lærere fra ungdomsskolen deltog i konferencen helt eller delvis med støtte fra 

Grundtvig-programmet. 

 

Aktuelt har seks medarbejdere tilmeldt sig kurset Creative Methods in Education and 

Social Work – Rehearsal for Reality i Matoshinos (Portugal) under Grundtvig-

programmet i maj 2013. Ungdomsskolen i Hindegade deltager i et igangværende net-

værkssamarbejde med skoler i Tyskland, Spanien, Polen og Holland med støtte fra 

Grundtvig-programmet. Emnet er metoder i arbejdet med tosprogede unge. 

 

Det er ungdomsskolens vurdering, at deltagelse i disse kurser og konferencer er værdi-

fuld kompetenceudvikling, både for de enkelte medarbejdere og for det enkelte under-

visningssted.  
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Deltagelse i møder og internationale netværk, herunder E2C Europe 

Børne- og Ungdomsforvaltningen deltager i et EU-projekt (Interreg.) om udvikling af 

tværfaglige metoder i Øresundsregionen om inklusion af unge i udsatte boligområder. 

Efter en omorganisering af projektet pr. 1. januar 2013 indgår lederen af Ungdomssko-

len Amager i projektets styregruppe. Deltagelse i projektet indebærer mødevirksomhed i 

Malmø, Landskrona, Kristianstad, Bjuv og København. 

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen er medlem af en arbejdsgruppe om inklusion og ud-

dannelse i regi af Eurocities. Arbejdsgruppen holder to årlige møder i medlemsbyerne. 

København var vært for mødet i marts 2011. Arbejdsgruppen afholder møde i Nantes 

(Frankrig) 17.-19. april 2013. Et vedvarende fokus for arbejdsgruppen er Best practices 

on how to prevent early school leaving.  Ungdomsskolen har ingen aktuelle planer om 

at deltage i mødet. 

 

Ungdomsskolen deltager i det europæiske netværk for second chance-skoler, E2C Eu-

rope. Foreningen tæller aktuelt seks medlemsbyer og knap 40 skoler og nationale net-

værk. Foreningens medlemmer afholder på skift en årlig ungekonference, som senest 

blev afholdt i september 2012 af ungdomsskolen og Erhvervsgrunduddannelsen, Kø-

benhavn i et samarbejde med Komvux Malmö. Der arbejdes for, at Budapest i juni 2013 

er vært for ungemødet, som planlægges gennemført i en mindre skala med støtte fra 

Youth In Action-programmet. Ungdomsskolen vurderer, at de unge, som deltager i ar-

rangementerne, opnår styrket selvværd i oplevelsen af, at de kan begå sig blandt andre 

unge, og at samhørighed går på tværs af landegrænser. 

 

Medlemmerne arrangerer studiebesøg og afholder på skift fælles lærermøder om fælles 

tematikker.  

 

Ungdomsskolens bestyrelsesformand har siden 2006 varetaget funktionen som kasserer 

i foreningen. Ungdomsskolens administrationsleder bistår kassereren med opgaven. 

Foreningen står over for en reorganisering, som blandt andet skal gøre det lettere for en 

skole eller en institution at blive medlem. Ungdomsskolen afholder en årlig udgift for 

medlemskabet på 520 €.  

 

Sammen med Erhvervsgrunduddannelsen i København indgår ungdomsskolen i et ær-

ligt skandinavisk samarbejde med second chance-skolerne i Linköping, Norrköping og 

Malmö. Netværket arbejder bl.a. med elev- og lærerudvekslinger og efteruddannelse på 

tværs af skolerne. 

 

Andre projekter 

Ungdomsskolen har siden 2006 været vært for unge frivillige fra Europa med støtte fra 

EU’s program, Youth in Action II, EVS. Formålet er at give de unge mulighed for at 

engagere sig i meningsfuldt arbejde i Danmark og øge deres formelle og uformelle 

kompetencer, og samtidig at styrke solidaritet, gensidig forståelse, tolerance, og social 

sammenhæng inden for EU. En til tre volontører har årligt været knyttet til lærere i ung-

domsskolens heltidsafdelinger fra september til april.  

I forbindelse med Ungdommens Vårsalong er ungdomsskolen i år vært for et fællesnor-

disk kunst- og udvekslingsprojekt under titlen Grænseløst Billedsprog. Deltagerne er 18 
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unge mellem 13-25 år fra Færøerne, Sverige, Letland og Danmark og projektet finansie-

res af Nordisk Børne- og Ungdomskomité, NORDBUK. 

Ungdomsskolen foreslår: 

 

1. At ungdomsskolebestyrelsen som hidtil godkender planlagte elevrejser som en del af 

ungdomsskolens almindelige fagudbud, og at ungdomsskolechefen orienterer unge-

chefen om den planlagte virksomhed. 

 

2. At ungdomsskolebestyrelsen som hidtil uddelegerer kompetencen til at godkende 

elevrejser og studieture i 10. klasse og i heltidsundervisningen til ungdomsskoleche-

fen, og at ungdomsskolechefen orienterer ungechefen herom. 

 

3. At ungdomsskolebestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden kompetence til på 

bestyrelsens vegne at godkende tjenesterejser for ansatte, idet ungdomsskolechefen 

efterfølgende indhenter godkendelse fra ungechefen. 

 

4. At ungdomsskolebestyrelsen godkender, at ungdomsskolen søger accept i Børne- og 

Ungdomsforvaltningen af, at lederes og medarbejderes deltagelse i enkeltvise møder 

i et allerede godkendt samarbejde ikke på forhånd skal godkendes af ungechefen, idet 

ungdomsskolechefen fortsat orienterer ungechefen herom. 

 

 

VIDERE PROCES 

 

Principperne i de skærpede regler for elevrejser og tjenesterejser er i tråd med ungdoms-

skolens administration af rejser. Ingen kan bevillige sig selv en tjenesterejse. At der skal 

foreligge et budget for en elevrejse og tjenesterejse, og at der aflægges regnskab er en 

selvfølge. 

 

 

BILAG 

 

Ingen 
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Elever i 10. klasse og heltidsundervisningen med behov for specialpædagogisk bi-

stand, herunder PPR-betjening (orienteringssag) 

 

Et notat fra Ungeområdet i Børne- og Ungdomsforvaltningen fastslår, at elever i 10. 

klasse har adgang til specialpædagogisk bistand og faglig støtte som andre elever i 

kommunen, og at ungdomsskolens heltidsundervisning sidestilles med 10. klasse. 

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Stort set alle elever i 10. klasse foretager skoleskift, og i forbindelse hermed er der ikke 

en ensartet praksis for, at skolerne modtager systematisk viden om elevernes eventuelle 

behov for faglig støtte eller specialpædagogisk bistand inden skoleårets start. 

 

Ungdomsskolens heltidsundervisning har en lidt anden status end de almene 10. klasser. 

I et notat fra Ungeområdet om 10.-klasse-elever med behov for specialpædagogisk bi-

stand og faglig støtte, sidestilles eleverne i heltidsundervisningen med 10. klasse. 

 

 

LØSNING 

 

Ifølge folkeskoleloven har elever i 10. klasse krav på samme specialpædagogisk bistand 

og faglige støtte som kommunens øvrige elever. Ungeområdet fastslår, at adgang til 

faglig støtte og specialpædagogisk bistand gælder, hvad enten 10. klasse foregår i folke-

skole-, ungdomsskole- eller erhvervsskoleregi, men forudsætter blot, at eleven ikke er 

fyldt 18 år. 

 

Støttens karakter 

Den faglige støtte og specialpædagogiske bistand leveres i København af: 

 

1. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som leverer rådgivning om elevers be-

hov for specialpædagogisk bistand, faglig støtte mv. PPR udarbejder en vurdering 

med anbefalinger til indsatsen.  

PPR leverer ikke behandling eller terapi. Elever med behov for behandling eller tera-

pi henvises til SOF eller egen læge. Det er elevens bopæl, der afgør, hvilken PPR-

afdeling, der skal involveres. PPR kontaktes via deres koordinerende psykologer i 

Børne- og Ungdomsforvaltningens områder. 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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2. Kompetencecentre på skoler og institutioner med særlig viden inden for specifikke 

områder, fx ADHD, autisme m.v. 

 

3. Skolernes ressourcecentre eller tilsvarende organisering, hvorfra den specialpædago-

giske bistand iværksættes. 

 

Elevens uddannelsesplan som omdrejningspunkt 

For at sikre en systematisk overdragelse af viden er der fastsat følgende procedure: 

 

 Den enkelte UU-vejleder skal via samarbejdet med klasselærer og skolens ressource-

center sikre, at elevens uddannelsesplan rummer oplysninger om aktuelle behov for 

faglig støtte/specialpædagogisk bistand. Skolens leder sørger for at disse oplysninger 

stilles til rådighed for UU-vejlederen. 

 

 På den baggrund kan UU’s 10.-klassekoordinator orientere den modtagende 10.-

klasseskole/heltidsundervisning om disse behov ved at sende den unges uddannel-

sesplan, så skolen kan planlægge og tage stilling til den rette faglige støtte inden sko-

leårets start. UU’s 10.-klassekoordinator sikrer, at relevante oplysninger om elever 

fra andre kommuner på samme måde formidles til den modtagende 10.-klasseskole 

og heltidsundervisningsområde. Det er i den forbindelse ikke juridisk nødvendigt at 

indhente samtykke fra eleven eller dennes forældre. 

 

 UU sørger via Uddannelsesplanen for den nødvendige overdragelse af viden om evt. 

behov for faglig støtte eller specialpædagogisk bistand til den modtagende skole 

umiddelbart efter placeringen på denne skole. For flertallet sker det i forårsmåneder-

ne inden skoleårets start og løbende for elever, der kommer til i løbet af 10. klasse.  

 

 Den modtagende skole planlægger den faglige støtte/specialpædagogiske bistand til 

elever med behov herfor med baggrund i de modtagne oplysninger. 

 

 

BILAG 

 

Ingen 
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Ungdomsskolens arbejde med arbejdsmiljø og undervisningsmiljø (orienterings-

sag) 

 

I denne indstilling giver ungdomsskolen bestyrelsen en status for arbejdet med arbejds-

miljø og elevernes undervisningsmiljø. 

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Arbejdsmiljø er et prioriteret indsatsområde i Børne- og Ungdomsforvaltningen og ind-

går i forvaltningens strategiske arbejde og daglige drift. På baggrund af en virksom-

hedsaftale mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og de faglige organisationer er der 

etableret en arbejdsmiljøorganisation, som vedrører de arbejdspladser, der er omfattet af 

arbejdsgiveransvaret i Børne- og Ungdomsforvaltningen. 

 

Ungdomsskolen har etableret en række arbejdsmiljøgrupper med reference til et tværgå-

ende arbejdsmiljøudvalg, som skal sikre et systematisk arbejde med kortlægning af ar-

bejdsmiljøforhold og fokus på udvikling af medarbejdernes arbejdsmiljø.  

Ungdomsskolen prioriterer sammenhængen mellem arbejdsmiljøarbejdet og elevernes 

undervisningsmiljø. 

 

 

LØSNING 

 

Ungdomsskolens Arbejdsmiljøudvalg har i 2011-12 prioriteret følgende indsatsområder: 

 

1. Tryghed og fleksibilitet i ansættelsen 

2. Vold og trusler samt beredskab i bred forstand 

3. Arbejdsmiljø i lokaler, som ligger på adresser uden for hjemorganisationen 

4. Støj 

 

Hvordan arbejdet med indsatsområderne konkret er håndteret er blevet drøftet på fæl-

lesmøde i juni 2012 mellem ungdomsskolens Afdelingssamarbejdsudvalg og Arbejds-

miljøudvalg og ved den årlige og lovpligtige arbejdsmiljødrøftelse i september 2012 

med deltagelse af samtlige arbejdsmiljøgrupper. I drøftelsen opstillede arbejdsmiljø-

grupperne forslag til nye mål og indsatsområder, og Arbejdsmiljøudvalget har på den 

baggrund opstillet nye tværgående indsatsområder for arbejdsmiljøarbejdet 2013-14. 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Mål og indsat for arbejdsmiljø i ungdomsskolen 2013-14 

 

1. Social kapital med fokus på oplevelse af retfærdighed, tillid og samarbejde 

Blandt ansatte i heltidsafdelingerne har der i de senere år været en stigende oplevel-

se af utryghed eller uro, idet organisering, indhold og målgrupper i ungdomsskolens 

heltidsundervisning nu i højere grad end tidligere påvirkes af faktorer, som ung-

domsskolen ikke har indflydelse på. Det har blandt andet resulteret i en ændret elev-

gruppe og omlægning af hold og linjer. Det har ført til utryghed om fortsat ansættel-

se og for nogle, en oplevelse af mismatch mellem egne kompetencer og elevgrup-

pens behov.  

Ungdomsskolen har derfor i det forløbne år haft ”Tryghed og fleksibilitet” som et 

fokusområde. I flere afdelinger opleves dog fortsat en vis utryghed, og der er regi-

streret stressrelateret sygefravær og tegn på øget stress blandt medarbejderne. 

Forskning viser, at en høj social kapital – oplevelse af tillid og retfærdighed samt 

samarbejdsevne/vilje både horisontalt og vertikalt i organisationen – er afgørende 

for såvel medarbejdernes trivsel som organisationens produktivitet, omstillingsevne 

og evne til at skabe kvalitet i opgaveløsningen.  

Mål for indsatsområdet er, at social kapital og parametrene tillid, retfærdighed og 

samarbejde bliver kendt og anerkendt af alle i ungdomsskolen, og at de enkelte ar-

bejdsmiljøgrupper arbejder med konkrete initiativer og handlinger, der kan udvikle 

og øge den sociale kapital. 

 

2. Mobning og chikane samt vold og trusler (fortsat indsatsområde) 

De enkelte ungdomsskoleområder har udarbejdet beredskabsplaner om vold og trus-

ler og er i gang med at indarbejde kommunens nye fælles politik omkring mobning 

og chikane. Der skal i år også fokus på forebyggelse af vold, trusler, mobning og 

chikane.  

Mål for indsatsområdet er, at alle afdelinger har færdiggjort politikker og bered-

skabsplaner omkring vold, trusler, mobning og chikane i foråret 2013. Den forebyg-

gende hverdagskultur og omgangstone skal være italesat og behandlet i hver enkelt 

afdeling i løbet af 2013.  

 

3. Arbejdsmiljø i lokaler uden for hjemorganisationen (fortsat indsatsområde) 

Ungdomsskolen er ansvarlig for arbejdsmiljøet for alle ansatte i ungdomsskolen og 

kan dermed i princippet holdes ansvarlig for arbejdsmiljøforhold, som ungdomssko-

len ikke kan ændre ad egen drift.  

I det forløbne år har ungdomsskolen sat temaet på dagsordenen i Hovedarbejdsmil-

jøudvalget, og regler og procedurer i forbindelse med det er nu præciseret af Børne- 

og Ungdomsforvaltningen. Af procedurerne fremgår, at alle arbejdspladser skal ar-

bejdspladsvurderes - også arbejdspladser uden for pågældende hjemorganisations 

matrikel.  

Mål for indsatsområdet er, at alle arbejdsmiljøgrupper kender forvaltningens fælles 

procedurer, og at eventuelle problemer bliver indberettet til ungdomsskolens ledelse. 

Der skal udarbejdes lokale rutiner for, hvordan den fysiske APV (arbejdspladsvur-

dering) gennemføres i de lokaler, der benyttes til fritidsundervisning. 
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4. Sundhed og trivsel 

Arbejdsplads og medarbejdere har et lovpligtigt ansvar for at sikre det fysiske og 

psykiske arbejdsmiljø, mens sundhedsfremme bygger på frivillighed fra både med-

arbejdere og arbejdsplads. Der er imidlertid mange gode grunde til at understøtte lo-

kalt arbejde med sundhedsfremmende foranstaltninger, og det er værdifuldt at få ud-

bredt kendskabet til mulighederne for sundhedsfremme for medarbejdere i Børne- 

og Ungdomsforvaltningen og Københavns Kommune generelt.  

Mål for indsatsområdet er, at de enkelte afdelinger arbejder med temaet ved at af-

dække, hvilke ønsker der er i personalegruppen til sundhedsfremmende tiltag på ar-

bejdspladsen, og hvilke muligheder der er for at disse imødekommes fx gennem fæl-

les sundhedsfremmende ordninger. 

 

Trivselsundersøgelse 2013 

I marts 2013 gennemfører Københavns Kommune en trivselsundersøgelse blandt samt-

lige medarbejdere. I ungdomsskolen deltager alle fastansatte medarbejdere i undersøgel-

sen. Spørgeskemaundersøgelsen besvares anonymt. I trivselsundersøgelsen 2010 deltog 

79 pct. af medarbejderne i undersøgelsen. Medarbejdertrivslen blev målt til 4,9 på en 

skala fra 1-6. 

 

Arbejdet med elevernes undervisningsmiljø 

Elevernes undervisningsmiljø er reguleret i Undervisningsmiljøloven: Elever og stude-

rende har ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sik-

kerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Undervisningsmiljøet på skoler og ud-

dannelsesinstitutioner (uddannelsessteder) skal fremme elevernes muligheder for udvik-

ling og læring og omfatter derfor også uddannelsesstedets psykiske og æstetiske miljø. 

 

På Ungdomsskolen i Hindegade og på Dagkursus er arbejdet med elevernes undervis-

ningsmiljø en systematisk og integreret del af undervisningen. En hjørnesten i arbejdet 

er gennemførelse af ”Termometeret” - en digital spørgeskemaundersøgelse, som er ud-

arbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø. Spørgeskemaundersøgelsen belyser 

elevernes trivsel generelt og elevernes forhold til kammerater og lærere.  

Termometerundersøgelsen og den løbende dialog med elevråd og klasserne har i dette 

skoleår afstedkommet tiltag som fx isolering af vægge i undervisningslokaler, lys-

afskærmning, anskaffelse af ergonomisk inventar, elevevents, undervisning på tværs af 

klasserne, fysiske udfoldelsesmuligheder og fælles heldagstur ud af huset.  

 

På Ungdomsskolen Amager gennemføres også undersøgelsen ”Termometret” til afdæk-

ning af eleverne undervisningsmiljø. Resultaterne bearbejdes dels i den enkelte klasse 

og derefter på lærermøder, hvis der er punkter, der giver anledning til iværksættelse af 

tiltag. I dagligdagen er der særlig fokus på elevernes sprogbrug, da nedsættende sprog-

brug kan have en negativ effekt på elevernes trivsel. En konkret indsats i forhold til det 

fysiske arbejdsmiljø har været at forbedre toiletforholdene for eleverne, så toiletområ-

derne fremstår rene og indbydende. 
  
Byhøjskolen og Nye Veje arbejder særligt med det psykiske undervisningsmiljø. Der 

arbejdes blandt andet med konfliktforebyggende metoder, der er fokus på omgangstone- 

og former og på at skabe af et trygt og ikke-stressende undervisningsmiljø. Byhøjskolen 
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afholder individuelle elevsamtaler i september måned med fokus på trivsel og mål for 

skoleåret. 

 

 

VIDERE PROCES 

 

På mødet den 17. juni 2013 orienterer ungdomsskolen bestyrelsen om trivselsmålingen 

og om, hvordan ungdomsskolen følger op på undersøgelsen. 

 

 

BILAG 

 

Ingen 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2013.0-0. Møde 18.03.2013.  Dagsordenspunkt 11 

 

Meddelelser og orientering 

 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

1. Justering af ungdomsskolens organisatoriske opbygning 

Ungdomsskolens 8+9. klasse (second chance) er et undervisningstilbud for under-

visningspligtige unge, som har tabt kontakten til det ordinære undervisningstilbud. 

8+9. klassen er løbende blevet udvidet til 75 elevpladser. Undervisningen foregår 

dels på Gammel Kalkbrænderivej og dels i lokaler på den tidligere Bispebjerg Sko-

le. Undervisningen sigter på at føre eleverne til afgangsprøve i dansk, engelsk og 

matematik på 9. klassetrin. Undervisningen er beslægtet med den undervisning, der 

foregår i ungdomsskolens Dagkursus. Med henblik på at opnå en pædagogisk sy-

nergieffekt mellem Dagkursus og 8+9. klassen overføres 8+9. klasen fra ungdoms-

skoleområde Syd og Øst til område City (Dagkursus og Ungdomsskolen i Hindega-

de) fra 1. marts 2013.  

Afdelingssamarbejdsudvalget har tilsluttet sig forslaget. Ungdomsskolebestyrelsens 

formand har godkendt forslaget. Bestyrelsen forelægges på mødet i juni 2013 en 

indstilling om ændring af almenundervisningens organisatoriske placering med hen-

blik til tilpasning til områdeinddelingen i Børne- og Ungdomsforvaltningen. 

 

2. Pausetidsaftale i ungdomsskolen 

Ungdomsskolen har indgået en aftale med Uddannelsesforbundet om en reduktion af 

tidsforbruget på pausetiden for lærerne. Reduktionen er på 10 minutter for alle lære-

re hver dag.  

Provenuet vil blive brugt til at få mere undervisning. Det kan fx være i form af flere 

undervisningstimer og/eller tid med eleverne, som bidrager til at eleverne får mere 

ud af undervisningen eller en anden metode, som vil være med til at give mere un-

dervisning til eleverne, så investeringen vil give en effekt. Provenuet lægges ud til 

decentral aftaleramme mellem den lokale leder og den lokale tillidsrepræsentant. 

Aftalen er omkostningsneutral.  

 

3. Trivselsundersøgelse 
Københavns Kommune foretager ca. hvert andet år en trivselsundersøgelse. Det er 

månedslønnede, der indgår i undersøgelsen, og det er for ungdomsskolens vedkom-

mende 134 ansatte. Undersøgelsen pågår i øjeblikket, og svarfristen er den 13. 

marts. Ungdomsskolen har d.d. (den 11. marts) en gennemsnitlig svarprocent på 

76%.  

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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Sidste trivselsundersøgelse blev foretaget i efteråret 2010, hvor ungdomsskolen 

havde en svarprocent 79% og en gennemsnits-score på trivsel på 4,9 på en skala fra 

1-6, hvor 4-6 er Tilfredsstillende eller Meget tilfredsstillende. 

 

Resultaterne af trivselsundersøgelsen indgår i ungdomsskolens arbejdsmiljøarbejde, 

og de danner grundlag for at arbejde med arbejdspladsvurderinger (APV) på de en-

kelte afdelinger. 

 

4. Forårets fyrtårne og elev-events 

Ungdomsskolen har tradition for et travlt forår, hvor flere af ungdomsskolens fyrtår-

ne afvikles og afslutningsarrangementer i fritidsundervisningen afholdes. 

 

Ungdommens Vårsalong 2013 

Onsdag den 13. marts kl. 16 på Københavns Rådhus er der fernisering på ungdoms-

skolens kunstudstilling, Ungdommens Vårsalong. Temaet er i år ”Se lyset”. Om-

kring 250 værker vil blive udstillet, og værkerne kommer fra Danmark, Malmø og 

Færøerne.  Udstillingen finder sted på rådhuset frem til d. 6. april (dog lukket søn- 

og helligdage samt 18-20. marts).  

Bestyrelsen har fået tilsendt invitation separat med posten. 

 

Kunst- og kulturudveksling: Grænseløst Billedsprog  

I forlængelse af vårsalongen er der som noget nyt i år blevet afholdt en kunst- og 

kulturudveksling med 17 unge fra Danmark, Færøerne, Sverige og Letland i Køben-

havn. Udvekslingen startede den 5. marts, og den kulminerer og slutter med delta-

gelse på vårsalongens fernisering den 13. marts. 

De 17 unge skal sammen udforske fællesnordisk kunst, dyrke deres passion for 

kunst, og ikke mindst er det håbet, at de unge fyldt med kunstnerisk inspiration ven-

der tilbage til deres hjemlande og kan fungere som unge kunstambassadører. Derud-

over vil de sammen med professionelle kunstnere lave et fællesnordisk bidrag til 

Ungdommens Vårsalong, og det bliver afsløret til ferniseringen. 

”Grænseløst Billedsprog” er samarbejde mellem ungdomsskolen, Unges Laboratori-

er for Kunst på Statens Museum for Kunst og Imagine Nørrebro/Projektakademiet, 

og NORDBUK har støttet udvekslingen med 190.000 kr. 

 

Future Sound 

Den 2. maj afholdes Future Sound, der er en musik-event med fokus på talentudvik-

ling, på Huset KBH i Magstræde. Siden 2009 er Future Sound vokset fra et lokalt 

initiativ hos Ungdomsskolen Østerbro til et samarbejde mellem ungdomsskolerne i 

Gentofte, Lyngby, Brøndby, København og Ung i Rudersdal. Future Sound er i dag 

en platform for talentudvikling for unge musikere mellem 15 og 21 år fra hele ho-

vedstadsregionen. Der afholdes en live koncert, hvor alle otte bands skal spille egen 

musik i omkring 20 minutter hver. Indtil den 22. marts kan unge musikere søge om 

at komme i betragtning til en af de otte eftertragtede pladser. De unge musikere vil 

få professionel feedback af de tre musikere Christian Hjelm (Figurines), Barbara 

Moleko og Søren Balsner (Carpark North). 
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NUART sætter spot på demokratiet 

”Mig og magten” hedder teaterstykket, som NUART-holdene fra Ungdomsskolen 

Nord og Ungdomsskolen Vesterbro/Valby har arbejdet med gennem de sidste man-

ge måneder. Omkring 50 elever fra hold inden for rap, sang, musik/samspil, dans og 

skuespil har været med til at udforme stykket. 

”Mig og Magten” har premiere fredag den 15. marts kl. 19 i Kulturhusets teatersal 

på Rentemestervej 76 i Nordvest. Efterfølgende spiller stykket forskellige steder i 

København – blandt andet i Indenrigsministeriet, der er valgt, fordi ministeriet står 

for afviklingen af valg i Danmark og således også på den led spiller en særlig rolle i 

det danske demokrati. 

 

Showtime i Nordvest  

Ungdomsskolen Nord afholdt Showtime 2013 lørdag den 2. marts i Kulturhusets te-

atersal på Rentemestervej 76 i Nordvest. Stemningen var høj, da omkring 150 elever 

fra ungdomsskolen gik på scenen foran publikum for at optræde med rap, samspil, 

hiphop, klaver, sax og dans.  

 

Ungdomsskolen Østerbro/Nørrebro holder afslutningsevent på Krudttønden 

Den 17. marts holder Ungdomsskolen Østerbro/Nørrebro afslutningsevent. Gennem 

et ungdomsskoleår har en stor gruppe unge fra Østerbro og Nørrebro arbejdet på fle-

re forskellige hold, og det er frugten af deres arbejde, som vises frem til en afslut-

ningsevent. Der vil være teater, tegnefilm, rap og andre kreative indslag. Elever, 

forældre og potentielle nye elever er inviteret. 

 

5. Medarbejdertemadag i Vartov  

Traditionen tro afholdt ungdomsskolen sin årlige medarbejdertemadag sidste lørdag 

i januar i Vartov. Med 150 deltagere var rundede ungdomsskolen det højeste delta-

gerantal nogensinde. Eftermiddagen blev indledt med en fællessang, og så blev or-

det givet videre til Københavns nye ungechef, Jacob Eberholst. Dernæst holdt pro-

fessor Mads Hermansen oplæg om, hvordan man i læringssituationer kan arbejde 

med at gøre unge mere robuste.  
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 Vejledning i ungdomsskolens heltidsundervisning                                                                                                                                        

                                                                                                                                     

                                                                                                    

Baggrund og formål 

Vejledningen af eleverne i ungdomsskolens enkelte heltidstilbud vare-

tages i et samarbejde mellem ungdomsskolen og Ungdommens Ud-

dannelsesvejledning København (UU). Samarbejde, opgavefordeling 

og procedurer er reguleret i en samarbejdsaftale.  

 

Som et udkomme af analysen af ungdomsskolens heltidsundervisning 

besluttede bestyrelsen på møde 19.12.2012: 

 
[…] At Børne - og Ungdomsforvaltningen […] foretager en nærmere vurdering af, 

om den nuværende opgavefordeling i vejledningsindsatsen mellem ungdomsskolen 

og Ungdommens Uddannelsesvejledning er hensigtsmæssig henset til, at Ungdom-

mens Uddannelsesvejledning har ansvaret for elevernes uddannelsesplaner. 

 

Som beslutningsgrundlag for ovenstående fremlægges i dette notat be-

skrivelse af:  

 rammerne for vejledningen i ungdomsskolen  

 indholdet af den vejledning, der varetages i ungdomsskolen  

 ressourceforbrug på vejledning i ungdomsskolen og i de enkelte 

afdelinger. 

 

Notatet beskæftiger sig overordnet med den vejledning, der finder sted 

i ungdomsskolens fire prøveforberedende heltidstilbud Dagkursus, 

Ungdomsskolen i Hindegade, Byhøjskolen og Ungdomsskolens 8+9. 

klasse.  

 

Vejledningen i ungdomsskolens 10.-klasse-tilbud på Amager vareta-

ges helt og holdent af UU på linje med vejledning i kommunens andre 

almene 10.-klasse-tilbud.  

 

Tilbuddet Nye Veje er et vejlednings- og afklaringstilbud, hvis ind-

hold adskiller sig væsentligt fra de fire andre heltidstilbud i ungdoms-

skolen, og vejledningen i Nye Veje bliver derfor beskrevet selvstæn-

digt nedenfor.  

 

Den opsøgende vejledning (OPS-vejledning) er UU’s og ungdomssko-

lens tilbud til unge mellem 15 og 19 år, som har brug for særlig støtte 

og særlige uddannelsestilbud for at opnå stabilitet og uddannelses-

mæssige kompetencer. OPS-vejledningens opgaver beskrives også 

kort nedenfor. 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

Ungdomsskolen  

 

Fredericiagade 39, 4. sal 

1310 København K 

 

Telefon 

33 36 44 70 

 

Direkte telefon 

33 36 44 90 

 

E-mail bibojk 

@ungdomsskolen.kk.dk 

 

www.ungdomsskolen.kk.dk 

NOTAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2013 

 

2013-70.0 

/bibojk 
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1. Rammerne for vejledningen i ungdomsskolen 

 

Alle heltidstilbud har, siden de blev oprettet, varetaget vejledning de-

fineret dels af lovgivning på vejledningsområdet, dels af de rammer, 

som ungdomsskolens bestyrelse fastsætter med hensyn til de enkelte 

heltidstilbuds indhold og omfang. 

 

Vejledningsreform 2004 

I tiden frem til 2004 var både ansvar og varetagelse af vejledningen 

tillagt ungdomsskolen på samme måde, som det var med folkeskoler 

og andre institutioner i Danmark. I forlængelse af folketingsbeslutning 

om en ny lov for hele vejledningsområdet i kommunerne besluttede 

Borgerrepræsentationen at etablere en enstrenget kommunal ungdoms- 

og uddannelsesvejledning. Den har det samlede ansvar for vejledning i 

folkeskolen, overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne 

samt overgangen mellem ungdomsuddannelserne i Københavns 

Kommune. Den nye vejledningsenhed fik navnet Center for Vejled-

ning, Ungdommens Uddannelsesvejledning København (UU).  

Reformen trådte i kraft den 1. august 2004. 

 

Borgerrepræsentationen besluttede samtidig, at vejledningen af ele-

verne i ungdomsskolens heltidsundervisning som hidtil skulle vareta-

ges af ungdomsskolens vejledere. Beslutningen har baggrund i lovens 

bestemmelse om, at ungdomsskolen selv kan give vejledningen.  

Beslutningen var en følge af, at der i ungdomsskolen anvendes et ud-

videt vejledningsbegreb, hvor vejledning er en integreret og uadskille-

lig del af undervisningen og det pædagogiske miljø.  

 

Samarbejdsaftale 2005 

For at sikre at ungdomsskolens vejledning lever op til de nationale og 

kommunale mål, udarbejdede ungdomsskolen og UU primo 2005 en 

samarbejdsaftale, som fastsætter de nærmere vilkår og mål for en 

sammenhængende og koordineret indsats.   

 

Aftalen præciserer, at det er lederen af UU, der er ansvarlig for, at 

kommunen lever op til såvel de nationale som de kommunale mål. 

Samarbejdsaftalen skal sikre, at ungdomsskolens ledelse er bekendt 

med og medvirker til at opfylde de opstillede mål.  

 

For blandt andet at sikre fælles vidensniveau og at UU og ungdoms-

skolens vejledning holder samme retning, indeholder aftalen bestem-

melser om organiseringen af samarbejdet - fx i form af mødefora og 

indhold og frekvens af disse. Ligeledes fremgår det af aftalen, at ung-

domsskolens vejledere deltager i såvel fælles som lokale kurser tilbudt 

af UU. 
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Ny vejledningslov i 2010 

Som et led i ungepakken i 2010 kom en ny vejledningslov
1
, hvor vur-

dering af uddannelsesparathed og udarbejdelse af uddannelsesplaner 

blev gjort til et fokuspunkt. Vejledningsloven gav UU ansvaret for 

vurdering af uddannelsesparathed og udarbejdelse uddannelsesplan - 

også for elever i ungdomsskolens heltidsundervisning.  

 

Supplerende beskrivelse til samarbejdsaftalen 2011 

De ændringer, de nye bestemmelser medførte i forhold til opgavefor-

deling og procedurer mellem ungdomsskolen og UU, blev i foråret 

2011 konkretiseret i en supplerende beskrivelse til samarbejdsaftalen 

fra 2005. Papiret beskriver i detaljer fordelingen af vejledningsopga-

ver og -ansvar mens en elev er indskrevet i heltidsundervisningen.  

 

 

2. Indhold: vejledningen i ungdomsskolen 
 

Den helhedsorienterede vejledning 

Individuel og kollektiv vejledning af de unge er et omdrejningspunkt i 

heltidsundervisningen. Den helhedsorienterede vejledning er en inte-

greret del af undervisningen og forankret i skolens pædagogiske miljø. 

Vejledningens formål er at støtte eleven undervejs i skoleforløbet og 

skabe retning i elevens livssituation og valg af videre uddannelsesfor-

løb. Udgangspunktet er både faglige, sociale og personlige aspekter 

hos den unge og har blandt andet som mål:  

 at den unge udvikler forståelse af egne kompetencer og mulighe-

der, 

 får redskaber til at tage kvalificerede og realistiske valg af uddan-

nelse og erhverv og  

 at medvirke til, at den unge i sit uddannelsesforløb i ungdomssko-

len får nødvendige støtte til positiv gennemførelse.   

 Samtidig skal den helt konkret føre til, at der i samarbejde med 

UU udarbejdes uddannelsesparathedsvurdering og uddannelses-

plan for hver enkelt elev.  

 

Det brede sigte og opgaveindhold betyder, at der varetages ikke én, 

men flere forskellige former for vejledning af eleven, mens de er ind-

skrevet i ungdomsskolen:  

a) Gennemførselsvejledning, der varetages af ungdomsskolen 

b) Ungdomsskolevejledning, der varetages af ungdomsskolen  

c) UU-vejledning, der varetages af UU. 

 

Gennemførselsvejledning og ungdomsskolevejledning er tæt integre-

ret og udmøntes i praksis ikke separat, og de er ej heller begrænset til 

                                                           
1
 LBK nr. 671 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv  samt 

pligt til uddannelse, beskæftigelse m.m. 
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at foregå i særskilte tidsrum. Vejledningen bygger tillige på et tæt 

samspil mellem vejledere og lærere. 

 

3. Former for vejledning 

 

I det følgende er der en beskrivelse af de opgaver, der forbundet med 

a) Gennemførselsvejledning, der varetages af ungdomsskolen 

b) Ungdomsskolevejledning, der varetages af ungdomsskolen  

c) UU-vejledning, der varetages af UU 

 

Samt en kort beskrivelse af afklarings- og vejledningsopgaven i 

d) Nye Veje  

e) OPS-vejledning 

 

a) Gennemførselsvejledning 

Aktiviteterne i gennemførselsvejledningen har overordnet at gøre med 

uddannelses- og erhvervsorientering og valg af uddannelse. 

 

Uddannelses- og erhvervsorientering 

Opgaverne tæller blandt andet planlægning og/eller afholdelse af indi-

viduel og kollektiv vejledning, introduktionskurser, brobygning, del-

tagelse i uddannelsesmesse, forældrekonsultationer, møder på uddan-

nelsesinstitutioner mv. 

 

Ved de kollektive vejledningsforløb medvirker den til tilbuddet til-

knyttede UU-vejleder, og de øvrige opgaver varetages af ungdoms-

skolevejlederen.  

 

Uddannelsesparathedsvurderinger og uddannelsesplaner  

Ved overgangen fra 9./10. klasse til ungdomsuddannelse skal den un-

ges uddannelsesparathed vurderes, og der skal udarbejdes en uddan-

nelsesplan. Uddannelsesparathedsvurderingen vurderer elevernes fag-

lige, personlige og sociale kompetencer.  

 

Ungdomsskolevejlederens opgaver består i – i samarbejde med UU – 

 at forberede uddannelsesparathedsvurderinger med henblik på 

UU-vejlederens videre arbejde og godkendelse,  

 at forberede uddannelsesplaner/ansøgninger i optagelse.dk til UU-

vejlederens videre arbejde og godkendelse, 

 at forberede målgruppevurdering af elever til produktionsskole til 

UU-vejlederens videre arbejde med målgruppevurdering og ind-

stilling. 
. 

Ophør: Når elever stopper i ungdomsskolen 

Ved afsluttet forløb i ungdomsskolen er der en overdragelsesproces 

med UU-vejleder og samarbejde med UU-vejleder om elever ved af-

brud fra ungdomsskolen. 
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B. Ungdomsskolevejledning 

Denne del af vejledningen indbefatter især støtte i forhold til trivsel og 

fastholdelse af eleven. Derudover er der visse administrative og for-

midlingsmæssige opgaver. Opgaverne udspringer af de forpligtelser, 

som skolen har i forhold til at fremme elevtrivsel, samarbejde med 

netværk, administrere SU mv. Det er opgaver, som i andre skolefor-

mer varetages som en del af fx en klasselærerfunktion.  

Opgaverne er i ungdomsskolen tillagt vejlederne, fordi heltidsunder-

visningens elevgruppe kommer med personlige, sociale og faglige 

problemer af forskellig art i bagagen, der kan gøre det svært at mestre 

en skolehverdag. Det er derfor nødvendigt, at den enkelte elev følges 

og støttes tæt, og der ligger en udvidet opgave for skolen i sikre tæt 

kontakt med de instanser, som de enkelte elever er i kontakt med.  

 

Den fysiske tilstedeværelse af en vejleder i hver afdeling betyder, at 

eleven har let adgang til en vejleder, når behovet melder sig. Vejlede-

ren får gennem den tætte og løbende kontakt en stor indsigt i elev-

gruppens problematikker og ressourcer, som anvendes aktivt i den 

pædagogiske udvikling i forhold til tilpasning af undervisningen til 

målgruppen. 

 

Opgaverne i ungdomsskolevejledningen er: 

 Elevtrivsel og fastholdelse 

Vejledningen omfatter hele den unges situation som fx uddannel-

se, bolig, økonomi, psykisk/sociale aspekter, og den tæller opgaver 

som trivselssamtaler, rådgivning om økonomi, bolig, personlige og 

sociale forhold, samarbejde med og henvisning til andre instanser - 

fx psykolog eller ungerådgivning samt forældremøder og sko-

le/hjemsamtaler. 

 Administrative og formidlingsmæssige opgaver 

Opgaver er fx SU-administration, placering på hold og valgfag, 

orientering om ungdomsskolens tilbud til samarbejdspartnere, be-

skrivelse af virksomhed og møder med ledelse.  

 

C. UU-vejledning 

Denne del af vejledningen af ungdomsskolens elever varetages af de 

tilknyttede UU-vejledere.  

 

Den tæller følgende opgaver: 

 Vurdering af uddannelsesparathed 

UU-vejlederen samarbejder med ungdomsskolevejlederen om for-

beredelse og gennemførelse af uddannelsesparathedsvurdering. 

UU- vejlederen foretager den endelige vurdering. 

 Uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelse 

UU-vejlederen samarbejder med ungdomsskolevejlederen om ud-

fyldelse af uddannelsesplan. UU-vejlederen godkender og signerer 

uddannelsesplanen. 
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 Målgruppevurdering til produktionsskole 

UU-vejlederen samarbejder med ungdomsskolevejlederen om for-

beredelse af uddannelsesplan og målgruppevurdering af elever. 

UU-vejlederen færdiggør målgruppevurdering og indstilling. 
 

Ansvaret for uddannelsesparathedsvurderinger og uddannelsesplaner 

ligger jf. lovgivningen entydigt hos UU.  

 

D. Vejledning i Nye Veje 

I tilbuddet Nye Veje er fokus ikke faglig undervisning, men afklaring 

og udvikling af den enkelte elevs muligheder i forhold til uddannelse 

og job. Der indgår derfor flere elementer i afklarings- og vejlednings-

arbejdet med den enkelte unge – udover de vejledningsformer, der er 

beskrevet ovenfor.  

Det gælder fx indledende relationsarbejde, fremmødeoptimering, test-

ning af ordblindhed, læsning og matematik og kompetencesamtaler, 

støtte til at få relationer til andre unge, social træning i undervisnings-

sammenhænge, træning i fx life skills og resultatorienterede samtaler 

om uddannelsesplaner, muligheder og forhindringer.  

 

Undervisere og vejledere bidrager til elevernes afklaring og udvikling 

med udgangspunkt i hver sin faglighed, men i hverdagen overlapper 

rigtig mange af opgaverne.   

 

E.  Den opsøgende vejledning (OPS-vejledning) 

Den opsøgende vejledning er UU’s og ungdomsskolens tilbud til unge 

mellem 15 og 19 år, som har brug for særlig støtte og særlige uddan-

nelsestilbud for at opnå stabilitet og uddannelsesmæssige kompeten-

cer.  

 

OPS-vejlederens opgaver rettet sig mod en række særlige indsatser 

som fx Ungdomsskolens 8+9. klasse, SSP+, fritidsjob med mentor, 

Trianglen/17+, tværgående indsatser mellem SOF og BUF, sparring til 

og rådgivning af sagsbehandlere etc.  

Opgaver i Ungdomsskolens 8+9. klasse er fx individuelle samtaler, 

uddannelsesplaner, optagelse.dk mv. 

 

Den opsøgende vejlednings opgaver rækker ud over den ordinære 

UU-vejlednings muligheder i forhold til tid, voksenkontakt og net-

værk. Ungdomsskolen finansierer et årsværk i OPS-vejledningen. 
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4. Vejledning: ressourceforbrug og fordeling i afdelingerne 

 

Ungdomsskolens vejledning varetages af uddannede vejledere. Alle 

heltidstilbud har en eller flere vejledere, der enten er fuldtidsbeskæfti-

get med vejledning på skolen eller har vejledning som en del af sin 

opgaveportefølje. 

 

Timer til vejledningen indgår i de timepuljer, som ungdomsskolens 

bestyrelse hvert år udmønter til det enkelte heltidsundervisningsområ-

de i forbindelse med budgettildelingen. Timetallet kan ændre sig fra år 

til år.  

Af den samlede timeramme til heltidsundervisning i 2012 på i alt 

121.494 timer anvendes 7301 timer til vejledning. Det svarer til 6 pro-

cent af timerammen omregnet til 3,8 årsværk. Herudover anvendes 

1924 timer til OPS-vejledningen. 

 

Fordeling af vejledningstimer: 
 

 Timer til vej-

ledning 

Antal  

elever 

Vejledning pr. 

elev i timer 

brutto**  

Vejledning pr. 

elev i timer  

netto*** 

Byhøjskolen 1672 122* 13,8 10,2 

Dagkursus 1303 64 20,4 15,6 

Ungdomsskolen i 

Hindegade 

1204 140 8,6 6,4 

8+9 klasse 962 78 12,3 8,0 

Nye Veje 2160 46 47,0 31,0 

I alt 7301 450   

 
*82 i helårsforløb + 2 x20 i halvårsforløb 

 
** Vejledning pr. elev i timer brutto er de samlede omkostninger udtrykt i timer som 

ungdomsskolen har pr. elev i den pågældende afdeling, det vil sige inklusive vejlede-

rens tid til forberedelse, ferie, pauser mv. 

 

*** Vejledning pr. elev i timer netto er den arbejdstid, der er afsat til vejledning pr. 

elev i den enkelte afdeling. 

 

Tallene er hentet fra vejledernes aktivitetsplaner, og de er udtryk for 

det samlede timeforbrug på alle opgaver relateret til vejledningen. 

 

 



  

Side 1 af 11 
 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

 
Dato: 06.03.2013   Journalnr.: 2013.0-0 

 
 

 

 

 

UNGDOMSSKOLENS VIRKSOMHED OG BUDGET 2013 

 

Ungdomsskolen udarbejder hvert år dette notat, og formålet er at skabe gennemsigtig-

hed og forståelse for, hvordan ungdomsskolen fordeler sine midler på de forskellige 

arbejdsfelter, hvordan ungdomsskolens økonomistyring fungerer, og hvilke økonomiske 

principper og forudsætninger, der udstikker rammerne for ungdomsskolens budgetlæg-

ning. 

 

Notatet danner beslutningsgrundlag for ungdomsskolens bestyrelse, der på det første 

bestyrelsesmøde i 2013 skal vedtage et budget for ungdomsskolen i 2013. Derfor funge-

rer notatet også som slags en operationel rettesnor for den løbende økonomistyring. 

Med andre ord er dette ungdomsskolens økonomiske slag- og køreplan for 2013. 

 

1. Ungdomsskolens arbejdsfelt og virksomhed 

 

1.1 Arbejdsfelt 

Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte almen undervisning, prøveforberedende undervis-

ning, specialundervisning og undervisning i dansk sprog og danske samfundsforhold 

særlig tilrettelagt for indvandrere.  

Herudover kan tilbuddet omfatte undervisning i færdselslære og knallertkørsel, heltids-

undervisning, andre aktiviteter, som kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik, 

undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem 18 og 25 år samt klub- og 

anden fritidsvirksomhed. Ungdomsskolen i København varetager alle ”kan-områderne” 

undtagen dansk som andetsprog for 18 til 25-årige samt klubvirksomhed.  

 

1.2 Organisation og struktur 

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

ningens fagkontor Ungdom. Det er ungdomsskolens bestyrelse, der fastlægger de over-

ordnede principper for ungdomsskolens virksomhed og udmønter skolens budget. 

 

Den organisatoriske opbygning af ungdomsskolen er fastsat af Borgerrepræsentationen i 

maj 2007, hvor de vedtog Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed. 

Ungdomsskolens virksomhed er organiseret som én skole med én bestyrelse, én ledelse 

og decentral opgavevaretagelse. Ungdomsskolens opgaver er organiseret i tre ungdoms-

skoleområder, 1) City, 2) Nord og Vest og 3) Syd og Øst, og et fælles sekretariat. 
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2. Elevoptag og elevgrundlag 

Nedenstående tabel viser, hvor unge der er i ungdomsskolens målgruppe, og hvor man-

ge elever der er tilmeldt ungdomsskolen. Det er delt op i CPR-elever og holdelever (op-

gjort pr. skoleår). Målgruppen 13-17-årige er pr. 1. januar 2013 20.865 unge. Udviklin-

gen i de statistiske oplysninger viser følgende: 

 
 2009 2010 2011 2012 

Antal unge i målgruppen 13-17-årige 19.893 20.272 20.853 20.853 

CPR-elever i almenundervisning 5.676 5.808 5.770 5.652 

Holdelever i almenundervisning 11.701 11.502 11.455 12.181 

CPR-elever i almen i pct. af målgruppen 28,5 28,7 28,0 27,1 

Elever i heltidsundervisning 683 760 762 742 

Elever i heltidsundervisning i pct.  3,4 3,7 3,7 3,6 

Elever i alt  6.359 6.568 6.532 6.394 

 

 

3. Budget og økonomi 

 

3.1. Principper for budgetfordelingen 

Bestyrelsen fastlagde principperne til fordeling af budgetrammen 2013 på mødet i de-

cember 2012. Principperne har udgangspunkt i de samme grundprincipper for så vidt 

angår lønmidler, som blev vedtaget af bestyrelsen i forbindelse med udmøntning af 

budgetrammen for 2012.  

Endvidere har bestyrelsen besluttet, at dækningen af omsorgs- og seniordage udmøntes, 

der hvor forbruget forventes. Principperne er derfor: 

 

 centrale lønudgifter til ledelse, administration og pædagogisk medhjælp fastsættes 

på grundlag af konkrete beregninger 

 decentrale lønudgifter til heltidsundervisning og almen undervisning i de tre ung-

domsskoleområder fastsættes med udgangspunkt i 2012-niveau 

 timepuljer til almen undervisning fastsættes med udgangspunkt i 2012-niveau.  

Ledergruppen træffer beslutning om en intern fordeling på grundlag af det konkrete 

aktivitetsniveau og antallet af unge i målgruppen 

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

side, kommunikation, elevprogram, pædagogisk grundkursus for nye lærere, efter- 

og videreuddannelse af ledere og medarbejdere. I fællespuljen vil der blive indar-

bejdet beløb til ungdomsskolens fyrtårne og internationale elevudvekslinger 

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

der har ansatte, som er berettiget til hhv. omsorgs- og seniordage, også modtager 

midler, der dækker eventuelle omkostninger.  

 

Principper for driftsmidler 

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

budget 2012 og videreført i fordelingen af budget 2013.  

 

Principper for fordeling af driftsmidler i heltidsundervisningen: 

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

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

visning og i værkstedsundervisningen 

 

Der er opnået en harmonisering på 100 pct. med forslaget til fordeling af budgetrammen 

2013 

 

Principper for fordeling af driftsmidler i almenundervisningen: 

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

trale budgetter 

 ”Grundbevilling på budgetområde” fordeles ud fra procentfordeling af målgruppen 

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

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

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

inden for en uge 

 

Der er opnået en harmonisering på 100 pct. med forslaget til fordeling af budgetrammen 

2013. 

 

For begge områder gælder det, at:  

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

driftsmidler, som ungdomsskolen får udmeldt fra forvaltningen, og at  

2) driftsmidlerne ville kunne være udsat for besparelser, som alle øvrige poster på ung-

domsskolens ramme. 
 

3.2 Økonomistyring 

Historisk set har ungdomsskolen ikke præsenteret et regnskabsresultat med et merfor-

brug, hvilket blandt andet skyldes, at ungdomsskolen har en løbende økonomistyring, 

der fungerer på flere niveauer. 

  

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

løbende bestyrelsen orienteret om udviklingen i budget og regnskab ved alle bestyrel-

sens møder (fire årlige møder). Indstillinger, økonomiske bilag og beslutningsreferater 

er offentligt tilgængelige på ungdomsskolens hjemmeside. 

 

Ungdomsskolen indberetter tre årlige regnskabsprognoser samt det endelige regnskab til 

forvaltningens fagkontor Budget og Regnskab (BuR). Ungdomsskolen har endvidere en 

løbende dialog med BuR om budget og faktiske udgifter til husleje og afledte udgifter af 

de adresser, hvor ungdomsskolen har til huse. 

 

Udover de kvartalsvise møder i bestyrelsen og prognoser til forvaltningen følger ung-

domsskolens sekretariat udviklingen i forbruget på både lønkonti samt driftskonti hvert 

måned for at sikre, at der ikke sker en utilsigtet anvendelse af budgetrammen. Endvidere 

afholder ungdomsskolens sekretariat kvartalsvise økonomimøder med ungdomsskolens 

undervisningstilbud. Disse møder har til formål at sikre en sund økonomi i de enkelte 

tilbud samt at sikre, at der er økonomisk grundlag for udviklingen af de enkelte tilbud. 
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3.3 Økonomiske forudsætninger 

Budgetrammen for 2013 er videreført med udgangspunkt i budget 2012 og indeholder 

en lønfremskrivning på 1,28 pct. Den andel af budgetrammen, som vedrører drift, er 

fremskrevet med 0,43 pct.  

 

Udgangspunktet for lønfremskrivningen er den generelle fremskrivning på 1,44 pct., 

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

ser og effektiviseringer mv. i fremskrivningsprocenten på 1,28 pct. Udgangspunktet for 

fremskrivningen af driftsmidler er den generelle fremskrivning på 1,75 pct., som også er 

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

effektiviseringer mv. i fremskrivningsprocenten på 0,43 pct. 

 

Det betyder, at ungdomsskolen har fået en fremskrivning på 1,28 pct. i lønnen samt en 

fremskrivning på 0,43 pct. i driften. Budgetrammen for 2013 er blevet justeret med ud-

gifter til husleje, der skal afregnes direkte med Københavns Ejendomme.  

 

3.4. Ungdomsskolens budgetramme for 2013 

Budgetrammen tilføres 633.759 kr. i overførte midler fra 2012. De to væsentlige årsager 

er et mindreforbrug på:  

1) tilbuddet til Unge Udviklingshæmmede, som er i gang med at blive omlagt til et 

tilbud til de københavnske specialskoler samt  

2) Ungdomsskolens 8+9. klasse, da det ikke har været muligt at ansætte pædagogisk 

personale på grund en længerevarende forhandling mellem forvaltningen og Lands-

foreningen for Socialpædagoger (LFS).  

 

Budgetrammen forventes reguleret pr. 5. september 2013 på baggrund af det faktiske 

elevtal i 10. klasserne på Amager - herunder 10. Praktik.  

 

Forslag til overordnet fordeling af ungdomsskolens samlede budget: 

 
AKTIVITETSOMRÅDER BUDGETFORDELING   PCT. AF TOTAL BEMÆRKNINGER 

 

Almenundervisning 10.057.778 13,8 Lønudgift til undervisning 

Heltidsundervisning 33.110.799 44,2 Lønudgift til undervisning 

Fællespulje (se nedenfor) 1.936.163 2,4 Bufferpulje, udvikling m.v. 

Adm. og teknisk personale 7.369.991 9,8 Lønudgift 

IT, særlig bistand og PM 2.964.965 3,9 Lønudgift 

Ledelse 5.997.556 8,0 Lønudgift 

Drift 12.685.458 16,9 Bygninger, uv-midler m.v. 

Mindreforbrug 2012 633.759 0,8 Fordeles i budget 2013 

Prioriteringsrummet 150.000 0,2  

I alt  74.835.365 100  

 

Ca. 43 pct. af det samlede budget anvendes til lønudgifter i heltidsundervisningen. Det 

betyder, at gennemsnitslønudgiften pr. elev i heltidsundervisningen er 41.732,76 kr., 

mens ca. 14 pct. anvendes til lønudgifter i den almene undervisning. Lønudgiften i den 

almene undervisning er således 1.765,98 kr. pr. CPR-elev eller 899,54 kr. pr. holdelev. 
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Udmøntning af fællespulje 

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

 

OMRÅDE  KR. 

Forsøgs- og udviklingsarbejde 423.495 

Udvikling og koordinering af information og kommunikation  415.780 

Vårsalong, NUART, Future Sound og internationale elevudvekslinger 370.687 

Midler afsat til udmøntning af lønkorrektioner mm.  114.340 

Kompetenceudvikling og efteruddannelse af medarbejdere 412.020 

Bufferpulje 199.841 

I alt 1.936.163 

 

 

4. Ungdomsskolens kerneområder og opgaver  

 

4.1. Almenundervisning 

Almenundervisningen er defineret ved kommunens forpligtelse til at etablere undervis-

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

ensstemmelse med ungdomsskolens formål. De folkeoplysende nøglebegreber som fri-

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

domsskolevirksomheden.  

 

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

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

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

og behov. Men behovene for at understøtte en øget faglighed hos de unge og behovene 

for at stille rammer til rådighed for, at de unges egen kultur kan udvikles og afprøves 

(herunder arbejdet med unges indflydelse og demokrati), er også væsentlige faktorer, 

der indgår i tilrettelæggelsen. Herved bidrager den almene undervisning til de to områ-

der i Børne- og Ungdomsforvaltningens delstrategi Ungdom:  

1) Et godt ungdomsliv, aktiv fritid, udsyn og udvikling af demokratiske kompetencer og 

2) uddannelse til alle. 

 

I fagudbuddet udgør boglige fag halvdelen af fagene, de kreative fag en fjerdedel og de 

fritidsprægede fag en fjerdedel. Kategorierne i de boglige fag er sprog, eksamensfag, 

der kan afsluttes med folkeskolens afgangsprøver, it og medier og naturvidenskab. De 

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

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

stunt og vægklatring), tematiserede kurser mv. 

  

Endvidere tilbydes bydækkende specialundervisning for unge på de københavnske spe-

ciel skoler, undervisning i færdselslære og knallertkørsel og radioproduktion ved Radio 

One Hour, der tilbydes som et ugekursus til folkeskolernes 8.-10. klasser. 
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Fordeling af budgetrammen til almenundervisningen 

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

 

FORDELING  TIMER KR. 

 

UNGDOMSSKOLEOMRÅDE NORD OG VEST 

Ungdomsskolen Vesterbro/Valby 5.682 2.033.530 

- Bydækkende: De københavnske specialskoler 880 314.943 

Ungdomsskolen Nord 6.047 2.164.160 

Knallertundervisning 1.300 465.257 

 

UNGDOMSSKOLEOMRÅDE SYD OG ØST 

Ungdomsskolen Amager 4.349 1.556.463 

- Bydækkende: Radio One Hour (beregnede undervisningstimer) 740 264.838 

- Bydækkende: Prøveforberedelse enkeltfag 1.026 367.195 

- Pigeklub 241 86.251 

 

UNGDOMSSKOLEN NØRREBRO OG ØSTERBRO 

 

5.740 

 

 2.054.288 

10-12-årige på Østerbro 1.862 666.391 

Reserveret fra demografimidler til fordeling 236 84.462 

 

I alt (undervisningstimer) 

 

14.194 

 

10. 057.778 

 

Herudover gives der ekstra: 1) 30.949 kr. til pædagogisk medhjælp på knallertområdet 

til hjælp for ledelsen. 

Budgetfordelingen mellem de lokale ungdomsskoler baseres på det faktiske elevgrund-

lag pr. 1. januar 2013. 

 

Elever fordelt pr. område i almenundervisningen 

I nedenstående tabel ses antal elever fordelt pr. område i almenundervisningen. 

 

 2009 2010 2011 2012 

Ungdomsskolen Amager 1.066 984 1441 1237 

Ungdomsskolen Nørrebro 858 985 873 993 

Ungdomsskolen Vesterbro/Valby 1.269 1.107 1134 1274 

- Bydækkende: unge udviklingshæmmede 22 17 18 17 

Ungdomsskolen Nord 1.348 1.538 1713 1582 

- Bydækkende: knallertundervisning 669 729 723 589 

Ungdomsskolen Østerbro 1.006 1.373 1206 1170 

- 10-12-årige på Østerbro 273   379 

I alt 6.963 7.088 7.108 7.241 

 

Undervisningstilbud for de 10-12-årige på Indre Østerbro 

Ungdomsskolen har fået tilført en særskilt ramme på 287.070 kr. i 2003 til almen un-

dervisning til 10-12-årige. Herudover finansierer ungdomsskolen yderligere 125.000 kr. 

fra demografireguleringen i 2003. Midlerne er en del af ungdomsskolens samlede bud-
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getramme. Helårsudgiften er på kr. 423.019 i 2011. Beløbet finansierer 25-30 hold for 

20 pct. af målgruppen af 1.639 10-12-årige af hovedsagligt 2 timers varighed om ugen 

med hold på 12-24 elever i 23 uger. 

 

4.2 Heltidsundervisning 

Heltidsundervisningen i ungdomsskolen er defineret i bekendtgørelsen om ungdoms-

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

kræves i folkeskolen.  

I bekendtgørelsen præciseres det, at undervisningen i de enkelte fag, som kan afsluttes 

med folkeskolens afgangsprøve eller folkeskolens 10.-klasseprøve, skal opfylde kravene 

i bekendtgørelsen om folkeskolens afsluttende prøver. Heltidsundervisningen skal imø-

dekomme de unge, der ikke profiterer af folkeskolens undervisning eller er faldet fra en 

ungdomsuddannelse, fordi de ikke er tilstrækkeligt afklaret om egne ønsker og mulig-

heder.  

Aktiviteterne i heltidsundervisningen indgår som et led i indsatsen for, at flere unge 

gennemfører en ungdomsuddannelse. Målgruppen er unge, som efter grundskolen 

mangler forudsætninger, såvel fagligt som socialt og personligt, for at kunne gennemfø-

re en ungdomsuddannelse.  

 

Budgetramme for heltidsundervisningen: 

 

FORDELING KAPACITET TIMER STILLIN-

GER 

KR. 

10. klasse Amager  186 25.012 13,0 6.426.649 

10. Praktik 14   481.321 

Byhøjskolen 102 22.296 11,59 5.535.157 

Dagkursus 64 16.790 8,73 4.071.632 

-     U-turn  12 1.635 0,85 434.312 

Nye Veje 46 12.854 6,68 2.790.301 

OPS-team 1 1.924 1,00 508.833 

Ungdomsskolens 8+9. klasse (sær-

bevilling til second chance)  

Op til 76 21.164 11,00 5.332.559 

Ungdomsskolen i Hindegade  140 28.698 14,91 7.304.195 

- Spydspidsen (undervisning og 

drift) 

 741 0,39 225.840 

I alt  106.102 55,15 33.110.799 

 

4.3 Integrerede undervisnings- og vejledningsforløb 

Individuel og kollektiv vejledning af de unge har altid været og er fortsat et omdrej-

ningspunkt i heltidsundervisningen. Den helhedsorienterede vejledning er en integreret 

del af heltidsundervisningen og forankret i skolens pædagogiske miljø.  

Vejledere og lærere udarbejder sammen med eleverne en uddannelsesplan, som tager 

afsæt i den enkelte elevs kompetencer, interesser og liv. Vejledningens formål er at støt-

te eleven undervejs i skoleforløbet og skabe retning i elevens livssituation og valg af 

videre uddannelsesforløb.  

 

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

Ungdomsforvaltningen. Med etableringen af Ungdommens Uddannelsesvejledning, 

København, blev det samtidigt besluttet, at opgaver med gennemførselsvejledning i 
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ungdomsskolens heltidsundervisning fortsat kunne varetages af ungdomsskolens vejle-

dere. Vejledningen i ungdomsskolens heltidsundervisning varetages under ansvar over-

for og i samarbejde med UU København. 

 

I det følgende er der en beskrivelse af de enkelte undervisningstilbud. 

 

10.-klassemiljø på Amager 

Ungdomsskolen udbyder 10. klasse på Amager (på adresserne Amager Fælled Skole, 

Peder Lykke Skole og Ungdomsskolen i Jemtelandsgade). 

 

10. klasse består af en obligatorisk del og en valgfri del. Undervisningen planlægges 

som et forløb på op til 40 uger, og det svarer til 840 undervisningstimer. Heraf anvendes 

420 timer til obligatoriske fag, 21 timer til obligatorisk brobygning og mindst 399 timer 

til den valgfri del, herunder mulighed for yderligere brobygning eller praktik i op til 84 

timer. 

 

I den obligatoriske del skal eleverne have undervisning i fagene dansk, matematik og 

engelsk. Eleverne skal undervejs i forløbet arbejde med en selvvalgt opgave. Skolen er 

herudover forpligtet til at tilbyde undervisning i tysk, fransk og fysik/kemi, alle med 

tilhørende 10.-klasseprøver. I den valgfri del tilbyder Amager 10. klasse undervisning i 

følgende tilbudsfag tilknyttet linjefagsundervisningen: idræt, psykologi, samfundsfag, 

produktudvikling og formgivning, iværksætteri, teknologi og kommunikation. Tilbuds-

fagene indeholder uddannelses- og erhvervsafklarende elementer. 

 

10. Praktik 

I 10. Praktik veksler skoleåret mellem praktik og undervisning på Ungdomsskolen i 

Hindegade. Den obligatoriske undervisning omfatter fagene dansk, engelsk og matema-

tik. Derudover kan eleverne vælge at følge et eller flere valgfag på Ungdomsskolen i 

Hindegade.  

Målgruppen er unge, der ønsker et anderledes 10.-skoleår, der veksler mellem praktik 

og undervisning. Undervisningen kan føre eleverne frem til folkeskolens prøver, såfremt 

de unge har de nødvendige faglige forudsætninger.  

 

Byhøjskolen 

Byhøjskolen er et 10.-11.skoleår for 15-21-årige. Skolen har tre typer undervisningstil-

bud med tre forskellige målgrupper: 

 

1) Fire kreative hovedfagsklasser: Fotografi, Kunst, Design og musik. Eleverne un-

dervises i 17 lektioners obligatorisk hovedfagsundervisning med tilhørende 10. 

klasse prøveforberedende undervisning i dansk, matematik og engelsk. I 10.-

klassefagene niveaudeles eleverne i forhold til deres behov. De kreative fag afslut-

tes med årsprøver. I hovedfagene er elevnormeringen to lærere til 24 elever. På 10.-

klassefagene er normeringen en lærer til 18-23 elever. I alt 66 elevpladser. 

Målgruppe: Eleverne er unge, der kan profitere af et skoleforløb med fokus på krea-

tive fag med henblik på at styrke en faglig læring samt personlig og social udvik-

ling. De unge repræsenterer en bred vifte af unge med forskellige forudsætninger 

og mål for videre uddannelse. 
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2)  Basisklassen: Prøveforberedende undervisning i dansk, matematik og engelsk. Un-

dervisningen tager udgangspunkt i differentieret undervisning med individuelle mål 

for den enkelte, men med vægt på læring i fællesskaber. Faglig, personlig og socia-

le kompetencer er ligeværdige udviklingskompetencer. Der er 16 elever med et to-

lærersystem størstedelen af undervisningstiden. 

 

Målgruppe: Unge med behov for tæt voksenkontakt og med behov for og lyst til at 

lære og udvikle sig i fællesskaber. 

 

3) Turboklassen: Et intensivt og opkvalificerende 20 ugers forløb med prøveforbere-

dende undervisning i dansk, engelsk og matematik med henblik på at opkvalificere 

til gymnasiale uddannelser. Der gennemføres to halvårlige forløb. 

Målgruppe: Unge, der enten ikke har været vurderet uddannelsesparate eller er 

droppet ud fra en ungdomsuddannelse. Der er 20 elever og en-lærersystem. 

 

4) Enkeltfagsundervisning: Det skal undersøges, om der er et behov for enkeltfagsun-

dervisning fremadrettet og i hvilken form, det skal oprettes.  

 

Fælles for alle undervisningstilbud er, at Byhøjskolens undervisning bygger på aner-

kendende metoder i tilgangen til de unge med henblik på at skabe social inklusion og at 

styrke af de unges motivation til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. 

 

Dagkursus 

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

tage folkeskolens afgangsprøver eller 10.-klasseprøver. Undervisningen er prøveforbe-

redende. Det forventes, at eleverne efter et års undervisning vil være i stand til som mi-

nimum at aflægge folkeskolens afgangsprøver i dansk, engelsk og matematik.  

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

sen. Der er obligatorisk undervisning i dansk, engelsk og matematik. Eleverne kan des-

uden vælge følgende fag: fransk, tysk, fysik-kemi, biologi, geografi, historie, kristen-

dom og samfundsfag. Alle fag er prøveforberedende. 

 

Målgruppen er:  

 15-19-årige ikke-undervisningspligtige unge  

 Unge, som har brug for et fagligt løft og afklaring  

 Unge, der har brug for ro og tid i undervisningen  

 Ønsker folkeskolens afgangsprøver eller 10.-klasseprøver  

 

Eleverne er forskellige hvad angår social baggrund og fagligt niveau. Det er unge, som 

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

ekstra tid i uddannelses- og vejledningsprocessen, og som har behov for et socialt unge-

netværk kombineret med en solid voksenkontakt. Fælles for alle er, at eleverne kommer 

her, fordi de har et ønske om at tage folkeskolens afgangsprøver eller 10.-klasseprøver 

for derefter at fortsætte i ungdomsuddannelse eller afklarende forløb.  
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U-turn 

I samarbejde med Socialforvaltningen er der etableret en undervisning for unge misbru-

gere i dagbehandlingstilbuddet U-turn. Undervisningen kan føre frem til folkeskolens 

afgangsprøve eller 10. -klasseprøve i dansk engelsk og matematik. Undervisningen va-

retages af ungdomsskoleområde City. 

 

Nye Veje 

Nye Veje er et integreret undervisnings-, vejlednings- og afklaringsforløb af halvt års 

varighed for unge, der har forladt folkeskolen eller en ungdomsuddannelse.  

 

Målgruppe en er unge mellem 15 og 21 år, som ikke evner at påbegynde en ungdoms-

uddannelse, og som ikke umiddelbart kan tage en erhvervsfaglig grunduddannelse, på-

begynde et produktionsskoleforløb eller starte på indgangsåret på den pædagogiske 

grunduddannelse. Fælles for målgruppen er mangelfulde personlige, sociale og/eller 

faglige kompetencer. Eleverne henvises fra lokalcentrene, Jobcentret og UU-

København. Der er løbende indtag. 

 

Det  opsøgende vejlederteam (OPS-teamet) 

Det opsøgende vejlederteam er UU Københavns og ungdomsskolens tilbud til unge 

mellem 15 og 19 år, som har brug for særlig støtte og særlige uddannelsestilbud for at 

opnå stabilitet og uddannelsesmæssige kompetencer. Ungdomsskolen finansierer et års-

værk i OPS-teamet. 

  

OPS-teamet arbejder ud fra en helhedsorienteret vejledningsmetode, der både inddrager 

faglige, personlige og sociale aspekter i den unges liv. OPS-teamet giver tid til den un-

ges afklaringsproces og følger løbende op herpå. Det opsøgende vejlederteams opgave 

rækker ud over den ordinære UU-vejlednings muligheder i forhold til tid, voksenkontakt 

og netværk. 

  

OPS-teamet arbejder med at udvikle og styrke samarbejdet mellem det professionelle 

netværk og andre ressourcepersoner omkring de unge i målgruppen. Det kan fx være 

den unges familiemedlemmer, UU-vejlederen, den unges sagsbehandler, klubpædagog, 

mentor eller støtte-kontaktperson. Når flere kræfter koordinerer deres bestræbelser, er 

chancen for, at den unge vil lykkes på sin uddannelsesvej, større. 

 

OPS-vejlederens opgaver rettet sig mod en række særlige indsatser som fx Ungdoms-

skolens 8+9. klasse, SSP+, Særtog til uddannelse og erhverv, fritidsjob med mentor, 

Trianglen/17+, tværgående indsatser mellem SOF og BUF, sparring/rådgivning af sags-

behandlere etc. 

 

Ungdomsskolen i Hindegade  

Ungdomsskolen i Hindegade tilbyder undervisning til unge i alderen 16-24 år. Skolen 

henvender sig til tre forskellige typer af unge: 

 

1. Unge, der ønsker at tage folkeskolens afgangsprøve eller 10.-klasse-prøve 

2. Unge med anden etnisk baggrund end dansk, som ønsker intensiv danskundervisning 

3. Unge, som ønsker at tage Danskuddannelsernes Prøve 1 eller 2 
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På alle hold undervises der i dansk og matematik. Derudover tilbyder skolen niveaudelt 

undervisning i følgende valgfag: Engelsk, Fransk; Tysk, Fysik-kemi, Krea og Zumba. 

Ungdomsskolen i Hindegade er en boglig heltidsskole, der har særlige kompetencer 

inden for intensiv danskundervisning. Skolens særkende er den individuelt tilpassede 

undervisning, der matcher den enkelte elevs uddannelsesmæssige og sproglige behov.  

 

Spydspidsen 

I samarbejde med Socialforvaltningen har ungdomsskolen etableret en undervisning for 

unge i Spydspidsen. Målgruppen er kriminalitetstruede unge. Målet er at få de unge i 

arbejde og give dem indsigt i arbejdsmarkedets vilkår og give dagligdagen et menings-

fyldt indhold. Ungdomsskolen varetager undervisning i dansk, engelsk og matematik 

med mulighed for at eleverne kan tage folkeskolens afgangsprøver. Undervisningen 

varetages af ungdomsskoleområde City. 

 

Ungdomsskolens 8+9. klasse (second chance) 

Ungdomsskolens 8+9. klasse er et tilbud til undervisningspligtige unge, der ikke profite-

re af anden undervisning, og som har brug for en ny chance for at tilegne sig faglige, 

sociale og personlige kompetencer for at aflægge folkeskolens afgangsprøver.  

Målet er, at de unge modtager undervisning og tilbydes muligheden for at tage folkesko-

lens afgangsprøve. Subsidiært er det målet, at de unge udvikler deres faglige, sociale og 

personlige kompetencer, så de kan indgå i videre uddannelses- eller jobforløb. Der un-

dervises på prøveforberedende niveau i basisfagene dansk, matematik og engelsk.  

 

Målgruppe: Et fælles kendetegn for målgruppen er, at de har haft ringe udbytte af folke-

skolen. Derfor tilbyder Ungdomsskolens 8+9. klasse et alternativt skolemiljø.  

Den pædagogiske og didaktiske tilgang er bygget op på andre måder end i folkeskolen. 

 

Bevillingen til Ungdomsskolens 8+9. klasse er følgende: 

 Første bevilling er på 2.037.200 kr. og løber til og med 2014 

 Anden bevilling er på 920.611 kr. og løber til og med 2014 

 Tredje bevilling er på 2.500.000 kr. og løber til og med 2015 

 

Ungeskolen i Valby 

Ungeskolen i Valby er et tilbud som er etableret i samarbejde mellem Børne- og Ung-

domsforvaltningen, Københavns Kommunes Ungdomsskole, Ungdommens Uddannel-

sesvejledning, Henriksgården og Socialforvaltningen. 

Tilbuddet er for elever fra 7.-9. klasse, der har brug for at genvinde lysten til at gå i sko-

le. Undervisningen tager udgangspunkt i den unges ressourcer. Tilbuddet er et supple-

ment til elevernes folkeskole og har en varighed på 4-6 måneder. 

 

Formålet er at give den unge lyst og vilje til at genvinde troen på sig selv og fuldføre et 

uddannelsesforløb – enten på sin gamle skole eller i et nyt tilbud. 

 

Tilbuddet er finansieret via midler fra folkeskolerne i Valby, BUF-område Valby samt 

Socialforvaltningen. Ungdomsskolen bidrage med ledelse samt personalet i tilbuddet er 

ansat i ungdomsskolen. 



Ungdomsskolen BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

Nørrebro/Østerbro 2013 2012 BUDGET 2013 BUDGET 2013 PR. 18.12.12 Rest ÅRSFORBRUG MINDREFORBRUG

Ledere 608.088 614.647 608.088 608.088

Administrativ / teknisk persona 439.132 389.958 439.132 439.132

Heltidsundervisning - løn 0 0

Almenundervisning - løn 2.720.679 2.495.862 2.720.679 2.720.679

Særlig bistand / pæd. medhj. 13.955 13.779 13.955 13.955

Løn i alt 2.734.634 2.509.641 0 2.734.634 0 0 0 2.734.634

Bygninger 502.663 474.296 502.663 502.663

Bygning vedligeholdelse 0 0

Undervisn./Adm/personaleforan 361.246 453.754 361.246 361.246

Rådighedssum 10.595 10.550 10.595 10.595

Drift i alt 874.504 938.600 0 874.504 0 0 0 874.504

Refusioner - indtægter 0 0

0

0

Demografi 0 0

0 0

Prioteringsrummet 0 0

Over-/underskud -118.285 77.995 -118.285 -118.285

Besparelse 0 0

Nettoramme 3.490.853 3.526.236 0 3.490.853 0 0 0 3.490.853

Bygninger
Husleje + drift 419.543
Varme 48.544
EL 32.130
Vand 2.446
Bygninger i alt 502.663



Københavns Kommunes BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

Ungdomsskole Total 2012 2011 BUDGET 2012 BUDGET 2012 PR. 12.02.13 Rest ÅRSFORBRUG MINDREFORBRUG

Ledere 6.134.251 5.849.084 -298.667 5.835.584 5.607.107 228.477 5.607.107 228.477

Administrativ / teknisk personale 6.908.996 7.390.023 363.385 7.272.381 7.136.594 135.787 7.136.592 135.789

Heltidsundervisning - løn 32.408.519 30.092.770 1.617.123 34.025.642 33.109.252 916.390 33.109.251 916.391

Almenundervisning - løn 10.190.256 10.261.136 201.898 10.392.154 9.898.710 493.444 9.898.713 493.441

Særlig bistand / pæd. medhj. 3.464.676 2.745.201 307.410 3.772.086 3.443.533 328.553 3.443.534 328.552

Løn i alt 59.106.698 56.338.214 2.191.149 61.297.847 59.195.196 2.102.651 59.195.197 2.102.650

Bygninger og rengøring 5.669.283 5.193.637 -67.717 5.601.566 6.070.844 -469.278 6.070.844 -469.278

Undervisn./Adm/personaleforanst 6.897.335 6.550.277 1.279.677 8.177.012 9.274.950 -1.097.938 9.274.950 -1.097.938

Rådighedssum 116.537 114.192 22.000 138.537 332.562 -194.025 332.562 -194.025

Drift i alt 12.683.155 11.858.106 1.233.960 13.917.115 15.678.356 -1.761.241 15.678.356 -1.761.241

Refusioner - indtægter 0 0 -343.374 -343.374 -1.297.315 953.941 -1.297.315 953.941

Henriksgården 0 0 0 0 231.230 -231.230 231.230 -231.230

Demografi -521.620 0 0 -521.620 0 -521.620 0 -521.620

Fællespuljer 1.816.692 1.816.692 -1.554.516 262.176 0 262.176 0 262.176

Prioteringsrummet 550.000 150.000 -150.000 400.000 0 400.000 0 400.000

Over-/underskud 867.415 782.797 -1.438.333 -570.918 0 -570.918 0 -570.918

Besparelse 0 0 0 0 0 0 0 0

Nettoramme 74.502.340 70.795.809 -61.114 74.441.226 73.807.467 864.989 73.807.468 633.758
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