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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2014.0-0. Møde 3.12.2014. Dagsordenspunkt 1 
 
Tematisk punkt: folkeskolereformen – perspektiver og samarbejder mellem folke-
skolerne og ungdomsskolen.  
 
Oplæg ved skoleleder Lennart Kjellerup, Peder Lykke Skole, souschef René Ørum, 
Gasværksvejens Skole og centerleder Kirsten Vyum, Ungdomsskolen Vesterbro/Valby. 
 
 
INDSTILLING 
 
Ingen. 
 
Københavns Kommune har det sidste år arbejdet intensivt med at forberede implemen-
teringen af folkeskolereformen, og ungdomsskolen blev for alvor inddraget i arbejdet 
omkring årsskiftet 2013/14. Opdraget fra Børne- og Ungdomsforvaltningen var at ung-
domsskolen skulle synliggøre de områder, som ungdomsskolen havde mulighed for at 
byde ind med i samarbejdet med folkeskolen under reformens element ”den åbne sko-
le”. På den baggrund har ungdomsskolen udarbejdet et omfattende inspirationskatalog 
til brug for skolernes årsplanlægning.  
 
Mål  
Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, og at 
de trives i skolen. Det betyder, at alle elever skal møde en motiverende og varieret sko-
ledag, hvor de er glade for at lære, hvor deres potentialer bliver passende udfordret, og 
hvor der bliver fulgt op på, om de når deres læringsmål. De nye elementer i loven er 
understøttende undervisning, den åbne skole og bevægelse i skolen. 
 
De tre nationale mål med reformen er:  
 

• Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.  

• Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige 
resultater.  

• Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for 
professionel viden og praksis.  

 
De nationale mål ligger i god forlængelse af de fem pejlemærker for den københavnske 
folkeskole som Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i 2013: 
 

• Faglighed: Alle elever skal være dygtigere 
• Ungdomsuddannelse: Alle elever skal gennemføre en ungdomsuddannelse  
• Chancelighed: Betydningen af social og etnisk baggrund skal mindskes.  
• Trivsel: Alle elever skal have et godt skoleliv, hvor de trives  
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• Tillid og attraktivitet: Tilliden til skolerne og respekten for professionel viden og 
praksis skal højnes, så forældrene i København vælger folkeskolen  

 
Der er med skolereformen besluttet en række tiltag, der skal understøtte arbejdet med de 
nye målsætninger. Af særlig interesse for samarbejdet mellem folkeskolen og ungdoms-
skolen er bestemmelserne om den åbne skole, understøttende undervisning og lektie-
hjælp.  
 
Skolernes indsatser i den åbne skole skal styrke børnenes faglige resultater og personli-
ge og sociale udvikling gennem mere praktiske, anvendelsesorienterede og varierede 
læringsformer. Ungdomsskolen og folkeskolen er forpligtet til at indgå samarbejder, der 
kan bidrage til opfyldelse af folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner.  
 
Ungdomsskolen og folkeskolen: Samarbejdet år 1efter reformen 
Ungdomsskolens indsats for at få blus på samarbejdet har særligt haft fokus på beskri-
velse af muligheder gennem et idékatalog, lokalt, opsøgende arbejde overfor skolerne, 
konkretisering af aftaler i samarbejdsaftaler, udarbejdelse af målbeskrivelser med mere.  
 
Det er i vid udstrækning lykkedes at få etableret et bredt og omfattende samarbejde mel-
lem ungdomsskolen og en stor del af folkeskolerne i København. Ved skoleårets start 
var der indgået aftaler om 90 undervisningsforløb. Det er forløb, der primært omhandler 
valgfag, forløb med fremmedsprog og i mindre grad understøttende undervisning. De 
konkrete samarbejder baserer sig på drøftelser mellem de enkelte folkeskoler og ung-
domsskolens lokale afdelinger. 
 
Ungdomsskolens afdelinger melder generelt om stor tilfredshed blandt folkeskolerne 
om de indgåede aftaler. Særligt fremhæves tilførslen af fag og lærere med særlige fagli-
ge kompetencer ligesom muligheden for at afhjælpe skolernes udfordringer med at finde 
og ansætte kvalificerede fremmedsprogslærere.  
 
De kommende indsatser 
De etablerede samarbejder dækker en bred fagrække, der er tilrettelagt ud fra skolernes 
ønsker. Ungdomsskolen er således gået ind i de samarbejder, skolerne har efterspurgt. 
Det primære mål for reformen er styrket læring gennem mere varieret og anvendelses-
orienteret undervisning, og det er det mål samarbejdet skal vurderes i forhold til. Ved 
tærsklen til at ungdomsskolen og folkeskolerne går i gang med at indgå aftaler om næste 
års undervisning, kan det derfor være relevant at drøfte prioriteringer og mål for de øn-
skede resultater af ungdomsskolens indsatser i samarbejde med folkeskolen.  
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Beslutningsprotokol fra mødet i ungdomsskolens bestyrelse mandag 

den 29. oktober 2014 kl. 15-17. 

 

Mødet blev afholdt i Amager 10. klasse, Kvarterhuset Jemtelandsgade 3, 

2300 København S. 

 

Mødedeltagere: Henrik Svendsen, Jan Andreasen, Rikke Lauritzen, Mouni 

Hadj Abderrahmane, Pelle Sylvester Rasmussen, Stefan In-

gerslev, Søren Brinch, Jørgen Sams (suppleant for Jens 

Toft), Else Sommer 

 

Afbud:        Bo Kjærulf, Jens Toft 

  

 

Øvrige: Søren Hegnby (fra punkt 4), Frank Størup, Tue Wethje, 

Kim Brynaa 

_____________________________________________________________ 

 

 

1. Tematiske punkter: 

 

 Amager 10. klasse – oplæg ved leder og repræsentanter for medarbej-

derne  

 Håndtering af de nye bestemmelser om lærernes arbejdstid – dialog 

med repræsentanter fra ungdomsskolens LokalMED 

 

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet den 2. juni 2014 

 

3. Status for folkeskolereformen og ungdomsskolen  

 

4. Forslag om tilpasning af undervisningstilbud i heltidsundervisningen 

 

5. Temadrøftelse om ungdomsskolens mål, opgaver og udviklingsretning 

 

6. Budget- og regnskabsudvikling 2014 

 

7. Udviklingen i elevtal 2013-14  

 

8. Eleverne har ordet 

 

9. Meddelelser og orientering 

 

10. Evt. 

  

BESLUTNINGS-

PROTOKOLUDKAST 

Dato: 30.10.2014 

 

J.nr.: 2014.0-0 
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1. Tematiske punkter: 

 

Amager 10. klasse – oplæg ved leder og repræsentanter for medarbej-

derne  

 

I oplægget deltog leder Lars Kurt Petersen og lærer Marc Northern. Bestyrel-

sen blev præsenteret for indhold, resultater og trivsel på amager 10. klasse.  

 

 

Håndtering af de nye bestemmelser om lærernes arbejdstid – dialog 

med repræsentanter fra ungdomsskolens LokalMED 

 

Som følge af ændrede regler i lærernes arbejdstid (Lov 409), som trådte i 

kraft den 1. august 2014, har det været nødvendigt at skabe en ny og fælles 

forståelse af tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid og arbejdsopgaver. 

I oplægget deltog repræsentanter fra ungdomsskolens LokalMED, daglig 

leder Lise-Lotte Sams, Byhøjskolen og lærer/vejleder Jeppe Jeppesen, Nye 

Veje.  

 

 

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet den 2. juni 2014 

 

Indstilling 

 

 

Ungdomsskolen indstiller,  

 

1. at bestyrelsen godkender udkast til beslutningsprotokollen fra mødet 

den 2. juni 2014. 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte beslutningsprotokollen. 

 

 

3. Status for folkeskolereformen og ungdomsskolen 

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

Bestyrelsen opfordrede ungdomsskolen til at sikre ensartede økonomiske 

vilkår for de aktiviteter, som under folkeskolereformen rekvireres af folke-

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
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skolerne. Bestyrelsen tilkendegav ønske om, at der på et kommende møde 

lægges op til en bred diskussion på baggrund af det første års erfaringer 

med folkeskolereformen med henblik på at fastlægge ønskede prioriteringer 

i ungdomsskolens samarbejde med folkeskolen for det kommende år. 

 

 

Resumé 

På mødet den 2. juni 2014 orienterede ungdomsskolen bestyrelsen om ung-

domsskolens tiltag i forhold til at indgå i samarbejder med folkeskoler. På 

daværende tidspunkt var indgået aftaler om 51 undervisningstilbud. Antal-

let af konkrete aftaler er nu oppe på 90. Valgfagene udgør den største grup-

pe af hold. Den næststørste gruppe af hold er fremmedsprogsundervisning, 

Ungdomsskolen har udarbejdet en samarbejdsaftale, som præciserer for-

hold som fx ansvarsområder, betaling, logistik, sikkerhed og formål med 

undervisningen. Arbejdet hermed har vist sig som en administrativ udfor-

dring, men som yderst nødvendigt. Alle samarbejdsaftaler vedrørende valg-

fagshold har et tillæg, der beskriver den lovbestemte målbeskrivelse for 

faget indenfor kategorierne: formål, kompetencemål, vidensmål og fær-

dighedsmål.  

 

Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet, at ungdomsskolens undervisning 

i med folkeskolereformen skal ske efter et bestiller-udfører princip, hvor 

folkeskolerne kan købe konkrete ydelser af ungdomsskolen til opgaver, 

som folkeskolerne allerede har fået ressourcer til selv at udføre. Herudover 

kan ungdomsskolen dog fortsat tilbyde folkeskoler særlige undervisnings-

forløb, uden at skolerne skal betale for det. For at sikre ungdomsskolen 

muligheder indenfor samarbejde med folkeskolerne, besluttede bestyrelsen 

på mødet den 26. marts 2014, at ungdomsskolen kan anvende ressourcer til 

formålet i samme leje, som tidligere er anvendt til målrettet samarbejde 

med folkeskoler og ungdomsklubber. En opgørelse af den aftalte undervis-

ning pr. 1.oktober 2014 viser at ungdomsskolens udgifter holder sig på ni-

veau hermed.  

 

Ungdomsskolen har sammen med Ungdomsskoleforeningen, seks andre 

ungdomsskoler og Center for Ungdomsforskning fået bevilliget 2,5 millio-

ner kr. fra Undervisningsministeriet til projektet Samarbejde om læring i 

den åbne skole. Projektet sætter fokus på metodeudvikling af indholdsmæs-

sige og organisatoriske elementer i samarbejdet om undervisning i folke-

skolen og indebærer bl.a. effektevalueringer af elevernes læringsudbytte i 

udvalgte undervisningstilbud. Projektet løber frem til marts 2016.  

 

Ungdomsskolens samarbejde med folkeskolerne vil blive yderligere belyst 

ved en tematisk drøftelse på bestyrelsens møde den 3. december 2014. 
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4. Forslag om tilpasning af undervisningstilbud i heltidsundervisningen 

 

Indstilling  

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender tilpasning af de pædagogiske profiler og 

elevkapaciteten ved Byhøjskolen og Dagkursus, 

 

2. at bestyrelsen godkender, at ungdomsskolen nedsætter en arbejdsgrup-

pe, der udarbejder forslag til fremtidig struktur i heltidsundervisningen 

med fokus på øget sammenhæng og eventuel samlokalisering. 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen med følgende bemærkninger: 

 

Bestyrelsen bad ungdomsskolen fremlægge en årlig status for udviklingen i 

elevtal, herunder proportionalitetsprincippet om sammenhængen mellem 

udgifter og tyngden i elevprofil. 

 

Bestyrelsen tilkendegav ønske om, at ungdomsskolen genfremsætter for-

slag til samlokalisering af ungdomsskolens aktiviteter. 

 

Resumé 

Implementeringen af ungepakken og bestemmelserne om uddannelsespa-

rathed og pligten til, at unge skal være i gang har medført et behov for lø-

bende at tilpasse heltidsundervisningstilbuddet til de grupper, der er i vej-

ledning i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Beslutningen om at 

ungdomsskolens heltidsundervisning skal rettes mod unge ikke-

uddannelsesparate eller unge, der dropper ud af ungdomsuddannelserne, 

nødvendiggør en løbende justering af indholdet og kapaciteten i forhold til 

de aktuelle behov.  

 

Ændringerne har affødt en højere grad af koordinering mellem ungdoms-

skolen og UU, som har det aktuelle overblik over behovene i ungegruppen, 

og det er dem, der visiterer unge til heltidsundervisningen.  Viften af ud-

dannelsesforberedende tilbud i ungdomsskolens heltidsundervisning omfat-

ter Byhøjskolen, Dagkursus, Nye Veje og Ungdomsskolen i Hindegade, 

som retter sig mod specifikke målgrupper. Som opfølgning på anbefalin-

gerne i analysen af heltidsundervisningen fra 2012 er der foretaget en præ-

cisering af målgrupperne for de enkelte tilbud. 

 

Med afsæt i ændringerne i medfør af ungepakken besluttede ungdomssko-

lebestyrelsen på mødet 21. juni 2011 at foretage en justering af tilbuddet 

ved Byhøjskolen. Med baggrund i det aktuelle elevoptag ved skoleårets 

start, der tæller 245 elever ud af en samlet kapacitet på 352, er det ung-

domsskolens anbefaling, at der nu foretages en yderligere justering af det 

samlede tilbud. 
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Ud fra de behov UU melder om, foreslår ungdomsskolen at tilpasse en del 

af den eksisterende kapacitet på Byhøjskolen og Dagkursus. På Byhøjsko-

len, hvortil der primært visiteres psykisk sårbare unge, bliver kapaciteten 

nedsat fra 102 til 80 elever gennem en justering af antal elever pr. lærer fra 

12 til 8. På Dagkursus tilpasses tilbuddet, så der fremover udbydes to bog-

lige ”Dagkursusgrupper”: Henholdsvis et FSA-forløb og et FS-10 forløb. 

Herudover udbyder ungdomsskolen nu et nyt fleksibelt afklarings- og un-

dervisningsforløb kaldet Pitstop. Endelig er forsøgsprojektet for unge med 

udfordrende adfærd, 10. Puls, ved at blive indfaset. Tilpasningen finansie-

res inden for det rammebeløb, som bestyrelsen har afsat til heltidsundervis-

ningen.  

 

Analysen af heltidsundervisningen i 2012 havde endvidere som anbefaling 

at undersøge mulighederne for en samlokalisering, der skulle give et styrket 

fagligt miljø for underviserne og øge mulighederne for at styrke fleksibili-

teten og den løbende tilpasning af det pædagogiske indhold. Børne- og 

Ungdomsforvaltningens bygningsområde stod for udarbejdelse af et pro-

jektforslag hertil, der blev skrinlagt, da det ikke blev prioriteret i budget-

forhandlingerne for budget 2014.  

 

Ungdomsskolen anbefaler derfor, at der arbejdes videre med at udvikle 

mulighederne for en bedre sammenhæng mellem de uddannelsesforbere-

dende tilbud i ungdomsskolen. Det foreslås, at der arbejdes i retning af at 

samle undervisningstilbuddene i heltidsundervisningen Til brug for dette 

arbejde nedsættes en arbejdsgruppe bestående af lærere, vejledere og lede-

re.  

 

 

5. Temadrøftelse om ungdomsskolens mål, opgaver og udviklingsret-

ning 

 

Indstilling 

Ingen.  

 

Konklusion 

På baggrund af oplæggene identificerer formanden i samarbejde med ung-

domsskolens ledelse tre til fire temaer for ungdomsskolens udviklingsretning 

til drøftelse på bestyrelsesmødet den 3. december 2014. 

 

Resumé 

Børne- og Ungdomsforvaltningens budgetanalyse af ungdomsskolen fra 

2007 viste, at der er store forskelle på, hvordan kommunerne anvender 

ungdomsskolen. Kendetegnende er, at kommunerne lægger meget forskel-

lige opgaver i ungdomsskolerne. 

I modsætning til alle kommuner i Danmark er klubvirksomhed i Esbjerg og 

Københavns kommuner ikke en integreret del af ungdomsskolens virksom-

hed. Op mod to tredjedele af Københavns Kommunes Ungdomsskoles sam-

lede ressourcer anvendes til heltidsundervisning for de 15-21-årige (lovens 

”kan” område), mens en tredjedel anvendes til almen undervisning og fri-

tidsaktiviteter for de 13-18-årige (lovens ”skal” område). Dette er en følge 
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af beslutninger, der er truffet over tid dels af Børne- og Ungdomsudvalget 

og dels af ungdomsskolens bestyrelse. 

 

På mødet blev synspunkter på ungdomsskolens mål, opgaver og udvik-

lingsretning fremlagt. Det skete gennem tre korte oplæg ud fra en forvalt-

ningsposition (Søren Hegnby, en medarbejderposition (Søren Brinch) samt 

en politikerposition (Jan Andreasen). 

 

 

6. Budget og regnskabsudvikling 2014 

 

Indstilling 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om udviklingen i ungdomssko-

lens budget og regnskab 2014 til efterretning, og 

 

2. at bestyrelsen tager orienteringen om ændringen i ansættelses-

grundlaget for timelønnede i almenundervisningen til efterretning. 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Resumé 

Bestyrelsen tiltrådte på mødet den 26. marts 2014 forslag til fordeling af 

ungdomsskolens samlede budgetramme på 74.863.313 kr., inklusive over-

førte midler fra 2013 på 1.019.307 kr.  

Uungdomsskolens budgetramme er blevet tilført midler til henholdsvis 

fleksjob, regulering af fremskrivningsprocent på løn og drift, huslejeudgif-

ter til 8+9. klassen og regulering af besparelsen på administrationen på i alt 

1.944.750 kr. Den aktuelle budgetramme er derfor nu på 76.808.063 kr. 

Den aktuelle budgetramme på 76.808.063 kr. er blevet justeret i forhold til 

ungdomsskolens effektiviseringsbidrag på lærernes arbejdstid. 

 

Indførslen af EU-reglen om at ansatte med under 8 timer ugentligt kan væl-

ge at blive månedslønnede, medfører et økonomisk træk på ungdomssko-

lens regnskab, som ikke var forudsat i planlægningen af almenundervisnin-

gen i sæson 2014/2015. Ungdomsskolen vil i den kommende tid indgå i 

dialog med lærerne i fritidsundervisningen om hvorvidt at de ønsker at væ-

re på time- eller månedsløn. 

 

Udvikling i regnskab 2014 

Ungdomsskolens sekretariat følger løbende ungdomsskolens budget og 

udvikling i de decentrale konti ved hjælp af udtræk fra KØR-

regnskabssystemet og KMD-lønsystemet. Dette sker for at sikre en balance 

i den samlede ramme ved regnskabsårets afslutning. Ungdomsskolens 

regnskab monitoreres desuden af forvaltningens område for budget og 
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regnskab, som modtager kvartalsvise regnskabsprognoser fra ungdomssko-

len.  

 

Pr. 2. oktober 2014 er der et samlet forbrug i almenundervisningen på ca. 

65 pct. af budgetterne, hvilket svarer til niveauet sidste år. Heltidsundervis-

ningen tegner sig for et samlet forbrug af budgetterne på ca. 80 pct., hvilket 

svarer til niveauet fra 2012 og er ca. 6 pct. højere end sidste år. Det lave 

forbrug i 2013 på dette tidspunkt af året skyldes lockouten af lærerne i april 

måned. 

 

 

7. Udvikling i elevtal 2013-2014 

 

Indstilling 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte indstillingen.  

 

Resumé 

Ungdomsskolen følger løbende udviklingen i elevtallet og udarbejder hvert 

år en samlet elevstatistik. Statistikken danner grundlag for indberetning til 

Undervisningsministeriet via Ungdomsskoleforeningen. 

 

I 2013-14 har 7.099 unge mellem 10-25 år været tilmeldt ungdomsskolens 

tilbud (almenundervisning og heltidsundervisning) mod 6.514 unge i 2012-

13. Der er en stigning på 585 CPR-elever (8,98 procent). Samtidigt har der 

været en stigning i holdelever på 374 elever (3 procent). Mens der ses en 

stigning generelt i ungdomsskolens fritidsundervisning, noteres et fortsat 

fald i deltagelsen i knallertundervisningen. Tendensen kan ses som et gene-

relt fænomen på landsplan, og skyldes formodentligt en ændring i Lov om 

færdelslære og knallertkørekort. Ungdomsskolen har rettet henvendelse til 

Ungdomsskoleforeningen for at få sagen nærmere belyst.  Endeligt har der 

været usikkerhed omkring de nye krav. Dog kan der konstateres en stigning 

i elevtallet for indeværende sæson 2014/2015. 

 

Ændringerne i elevtallet fra 2012/2013 til 2013/2014 er følgende: 

 

 På Amager har strategien med en øget synlighed på folkeskolerne 

slået igennem. 

 På Nørrebro/Østerbro har der været en ekstraordinær indsats i af-

holdes af workshop i november og december 2013 for 6. og 7. klas-

serne. 

 For 10-12 årige på Indre Østerbro er der sket en tilpasning af til-

buddet, så der er balance i bevillingen og udbuddet af tilbud. 
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 På Vesterbro/Valby har der været en øget interesse for lørdagssko-

letilbuddet samt en ekstraordinær indsats for områdets 7. klasser. 

 

Den generelle stigning i både CPR-elever og i holdelever i den samlede 

almen/fritidsundervisning viser, at en elev i almenundervisningen tilmelder 

sig to hold i gennemsnit. Dette er en fortsættelse af tendensen fra tidligere 

år. 

 

 

8. Eleverne har ordet 

 

Indstilling 

 

INDSTILLING 

 

 

 

Beslutning  

Ingen. 

 

Elevrepræsentanterne orienterede bestyrelsen om deres foreløbige aktivite-

ter i ungepanelet, herunder at de er særligt optaget af at etablere en dialog-

proces og et stormøde med elevrådene på folkeskolerne om ønsker til ung-

domsskolens virke. Bestyrelsen bakker op om initiativet og opfordrede 

ungdomsskolen til at afsætte de fornødne ressourcer til den praktiske gen-

nemførelse. 

 

Resumé 

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

ser i ungdomsskolens bestyrelse. Ved mødet den 29. oktober har bestyrel-

sen blev to nye elevrepræsentanter præsenteret. De nye elevrepræsentanter i 

ungdomsskolens bestyrelse er Mouni Hadj Abderrahmane og Pelle Sylve-

ster Rasmussen. Begge elever er valgt blandt alle eleverne på fritidsholdet 

Ungepanelet (ungdomsskolens tværgående elevråd) på møde den 2. oktober 

2014. 

 

 

9. Meddelelser og orientering 

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Ungdomsskolen indstiller,  

 

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

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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1. Påbud fra Arbejdstilsynet 

2. SMART - internationalt projekt om effektmåling  

3. Kulturnatten 

4. Samarbejde med Ressource center Ydre Nørrebro 

5. Musikstarter på Vesterbro 

6. Ny hjemmeside 

 

 

10. Evt. 

 

Jan Andreasen 

 

 

 

Bestyrelsesformand 

/ Kim Brynaa 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2014.0-0. Møde 03.12.14.  Dagsordenens pkt. 3 
 
Opsamling på den tematiske drøftelse om ungdomsskolens mål, opgaver og udvik-
lingsretning 
 
Bestyrelsens formand foreslår en tematisk drøftelse af ungdomsskolens mål, opgaver og 
udviklingsretning på baggrund af oplæggene på bestyrelsesmødet den 29. oktober 2014. 
 
 
INDSTILLING 
 
Ingen. 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Børne- og Ungdomsforvaltningens budgetanalyse af ungdomsskolen fra 2007 viste, at 
der er store forskelle på, hvordan kommunerne anvender ungdomsskolen. Kendeteg-
nende er, at kommunerne lægger meget forskellige opgaver i ungdomsskolerne. I Århus, 
Aalborg og Randers er ungdomsskolerne i høj grad orienteret mod opgaver med fritids-
undervisning og klubvirksomhed, mens ungdomsskolerne i Odense, Esbjerg og i særlig 
grad København er orienteret mod undervisningsopgaver for unge, der forlader folke-
skolen uden at have tilstrækkelige kompetencer til at kunne gennemføre en ungdomsud-
dannelse. 
 
Op mod to tredjedele af Københavns Kommunes Ungdomsskoles samlede ressourcer 
anvendes til heltidsundervisning for de 15-21-årige (lovens ”kan” område), mens en 
tredjedel anvendes til almen undervisning og fritidsaktiviteter for de 13-18-årige (lovens 
”skal” område). Dette er en følge af beslutninger, der er truffet over tid dels af Børne- 
og Ungdomsudvalget og dels af ungdomsskolens bestyrelse. 
 
Ungdomsskolebestyrelsens formand ønsker en debat blandt bestyrelsens medlemmer 
om ungdomsskolens opgaver, mål og udviklingsretning. 
 
 
LØSNING 
 
På bestyrelsesmødet den 29. oktober 2015 blev der fremlagt tre korte oplæg med syns-
punkter på ungdomsskolens mål, opgaver og udviklingsretning. Det skete ud fra en for-
valtningsposition (Søren Hegnby), en medarbejderposition (Søren Brinch) samt en poli-
tikerposition (Jan Andreasen). 
 
På baggrund af de tre oplæg kan der identificeres en række tematiske spørgsmål, som 
ønskes drøftet på mødet. 
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1. Hvordan sikrer vi en hensigtsmæssig balance mellem undervisningsaktiviteter for 
de få (unge, som ikke har de nødvendige kompetencer til at kunne gennemføre en 
ungdomsuddannelse) og undervisningsaktiviteter for de mange, som skal have et 
alsidigt tilbud om meningsfuld og udviklende fritid? 

  
2. Hvordan kan vi i højere grad bygge bro mellem heltidsundervisningen og ung-

domsuddannelserne, for at gøre uddannelsesvejen lettere for de unge at betræde? 
Skal ungdomsskolen omdanne en delmængde af heltidsundervisningen til egentlige 
værkstedsklasser i samarbejde med erhvervsskolerne? 

  
3. Kan vi udvikle en ny organisationsform for almenundervisningen i form af et labo-

ratorium/eksperimentarium for nye metoder og aktiviteter til at nå både de få og de 
mange i et tæt samarbejde med forvaltning, forskningsinstitutioner, skoler og klub-
ber/foreninger? 

  
4. Er det en ungdomsskoleopgave at prioritere ressourcer til arbejdet med uddannel-

sesparathed i forhold til de elever på 8. klassetrin, som ikke er vurderet uddannel-
sesparate og herunder intensivere samarbejdet mellem UU og folkeskolerne om ak-
tiviteter for skoletrætte elever? 

  
5. Hvordan kan bestyrelsen arbejde for at skabe bedre fysiske rammer for heltidsun-

dervisningen? 
  
6. Hvordan sikrer vi, at elever og lærere i endnu højere grad kan få medindflydelse på 

ungdomsskolens opgaveløsning og ressourceanvendelse parallelt til de muligheder, 
der eksisterer i form af elevråd og Ungepanel samt MED-systemets principper om 
medarbejdernes medindflydelse, medbestemmelse og medansvar? 

 
  
VIDERE PROCES 
 
Bestyrelsen skal tage stilling til, om den tematiske drøftelse skal fortsætte på de kom-
mende møder. 
 
 
BILAG 
 
Lovbekendtgørelse om ungdomsskolen senest opdateret den 26. december 2013 



Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler 

Herved bekendtgøres lov om ungdomsskoler jf. lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 2004, med 
de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 577 af 9. juni 2006, § 8 i lov nr. 208 af 31. marts 2008, § 3 i 
lov nr. 479 af 23. maj 2011, § 5 i lov nr. 565 af 18. juni 2012 og § 2 i lov nr. 1640 af 26. december 
2013. 

Kapitel 1  

Ungdomsskolen 

§ 1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem 
forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget 
indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. 

§ 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om 
ungdomsskolevirksomhed. Tilbuddet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt 
kommunens folkeregister. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i 
ungdomsskolen. 

Stk. 3. Ungdomsskolen indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med kommunens 
folkeskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af såvel ungdomsskolens som folkeskolens formål og 
folkeskolens mål for fag og obligatoriske emner. Mål og rammer for samarbejderne skal indgå i 
kommunalbestyrelsens plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed, jf. § 4. 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med andre kommunalbestyrelser om samarbejde 
mellem kommunernes ungdomsskoler om undervisningstilbud m.v. og optagelse af unge, herunder 
om afholdelse af de hermed forbundne udgifter. 

§ 3. Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte: 

1) Almen undervisning. 

2) Prøveforberedende undervisning. 

3) Specialundervisning. 

4) Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ungdomsskoletilbuddet desuden skal omfatte: 

1) Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel. 

2) Heltidsundervisning. 



3) Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens 
samlede ungdomspolitik. 

4) Danskuddannelse for nyankomne udlændinge mellem 18 og 25 år, jf. § 10, stk. 1, nr. 2, i lov om 
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

5) Undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner samt valgfag på 7.-10. klassetrin, jf. 
folkeskolelovens § 22, stk. 7, og § 33, stk. 8. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte klub- 
og anden fritidsvirksomhed. 

Stk. 4. Virksomhed i henhold til stk. 3 skal gennemføres på samme økonomiske vilkår som 
tilsvarende virksomhed efter folkeoplysningsloven. 

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om den i stk. 1-4 nævnte virksomhed. 

§ 3 a. Eleverne på en ungdomsskole, der giver heltidsundervisning på 9. klassetrin, aflægger 
folkeskolens afgangsprøver, medmindre skolen har meddelt Undervisningsministeriet, at den ikke 
afholder prøverne. Afgangsprøverne afholdes efter de regler herom, der gælder for folkeskolen og 
dens elever. 

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om ungdomsskolernes meddelelse efter stk. 1, 
1. pkt., herunder om tidsfrister herfor samt om elevers adgang til fritagelse for deltagelse i 
afgangsprøver. 

Stk. 3. Ungdomsskolen skal på sin hjemmeside på internettet offentliggøre oplysning om, hvorvidt 
den afholder folkeskolens afgangsprøver, jf. stk. 1, og orientere forældrene herom ved elevens 
tilmelding til skolen. 

§ 3 b. Ved brobygningsforløb m.v. efter kapitel 2 a i lov om vejledning af valg af uddannelse og 
erhverv gælder folkeskolens befordringsregler, jf. § 26 i lov om folkeskolen, tilsvarende for elever i 
heltidsundervisning på 8.-10. klassetrin. 

§ 4. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed. Planen 
skal bl.a. indeholde bestemmelser om kommunens ungdomsskoleordning, herunder angivelse af 
lederstillingernes art og antal, jf. § 11, samt om antallet af ungdomsskolebestyrelser, jf. § 7. 

§ 4 a. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at en folkeskole og en ungdomsskole har fælles leder og 
fælles bestyrelse, jf. folkeskolelovens § 24 b, varetages de opgaver, der ved denne lov er tillagt 
ungdomsskoleinspektøren, af den fælles leder. De opgaver, der er tillagt ungdomsskolebestyrelsen, 
varetages af den fælles bestyrelse. 

§ 5. Kommunen afholder alle udgifter ved ungdomsskolevirksomheden, jf. dog § 3, stk. 4, og 
færdselslovens § 124 d, stk. 2 og 3. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt en beløbsramme for udgifterne til 
ungdomsskolevirksomheden, henholdsvis den enkelte ungdomsskole, jf. §§ 2, 3, 7 og 8. 



§ 6. Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger ungdomsskoleinspektører, pædagogiske 
medhjælp, lærere og andre pædagogiske medarbejdere, jf. dog § 8, stk. 2, 2. pkt. Ansættelse og 
afskedigelse sker efter indstilling fra vedkommende ungdomsskolebestyrelse. 

§ 7. Ved hver ungdomsskole oprettes en ungdomsskolebestyrelse bestående af 7 eller flere 
medlemmer, jf. dog § 4 a. I kommuner med flere ungdomsskoler kan kommunalbestyrelsen 
beslutte, at der oprettes en ungdomsskolebestyrelse fælles for alle ungdomsskoler. I 
ungdomsskolebestyrelsen skal der som minimum være repræsentanter for: 

1) organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter, 

2) medarbejderne ved ungdomsskolen, 

3) eleverne ved ungdomsskolen. 

Stk. 2. Medlemstallet og den nærmere sammensætning af ungdomsskolebestyrelsen fastsættes af 
kommunalbestyrelsen, jf. § 8, stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at en tilforordnet deltager i 
ungdomsskolebestyrelsens møder uden stemmeret. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om, i hvilket omfang elevrepræsentanterne skal 
have stemmeret. 

Stk. 4. Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for ungdomsskolebestyrelsen og deltager i 
bestyrelsens møder uden stemmeret. 

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om valg til ungdomsskolebestyrelsen, om dens 
nedsættelse og funktion samt om valgperiode m.v. 

§ 8. Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte 
beløbsramme budget for ungdomsskolevirksomheden, henholdsvis den enkelte ungdomsskole, og 
fastlægger på baggrund heraf og af ordningen efter § 4 ungdomsskolens indhold og omfang. 

Stk. 2. Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om ansættelse og 
afskedigelse af ungdomsskoleinspektører, pædagogisk medhjælp, lærere og andre pædagogiske 
medarbejdere. Ungdomsskolebestyrelsen ansætter og afskediger timelønnede lærere og andre 
timelønnede pædagogiske medarbejdere. 

Stk. 3. Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om 
alle spørgsmål, der vedrører den pågældende ungdomsskole. Ungdomsskolebestyrelsen skal afgive 
udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den. 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om 
ungdomsskolebestyrelsernes opgaver. Vedtægten skal tillige angive bestyrelsernes sammensætning, 
jf. § 7, stk. 1 og 2. 

§ 9. Ved hver ungdomsskole har eleverne ret til at danne et elevråd. Elevrådet udpeger 
repræsentanter for eleverne til ungdomsskolebestyrelsen og til udvalg m.v., som ungdomsskolen har 
nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne i almindelighed. Dette gælder dog ikke 



udvalg m.v. hvor elevernes deltagelse ville stride mod anden lovgivning. Undervisningsministeren 
fastsætter nærmere regler om valg til elevråd, om elevrådenes virksomhed og om kommunens 
forpligtelse over for elevrådene. 

§ 10. Enhver selvstændig ungdomsskole ledes af en ungdomsskoleinspektør, jf. dog § 4 a. 

Stk. 2. Ungdomsskoleinspektøren har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er 
ansvarlig for skolens virksomhed over for ungdomsskolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen. 

§ 11. Under hensyn til skolens størrelse kan ungdomsskoleinspektøren være enten 
heltidsbeskæftiget eller deltidsbeskæftiget. 

Stk. 2. Til bistand for en heltidsbeskæftiget ungdomsskoleinspektør kan ansættes pædagogisk 
medhjælp. Pædagogisk medhjælp kan være enten heltidsbeskæftiget eller deltidsbeskæftiget. 

Kapitel 1a  

(Ophævet) 

Kapitel 2  

(Ophævet) 

Kapitel 3  

(Ophævet) 

Kapitel 4  

Ungdomskostskoler 

§ 27. De ungdomskostskoler, der er etableret ved lovens ikrafttræden, kan videreføres som 
kommunale skoler. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om vilkårene for 
skolernes fortsatte godkendelse og drift. Staten kan yde tilskyd til disse skoler. 

§ 28. Hver ungdomskostskole ledes af en forstander. Bestemmelsen i § 10, stk. 2, finder tilsvarende 
anvendelse for denne. 

Stk. 2. Til varetagelse af undervisningen kan ansættes heltidsbeskæftigede, deltidsbeskæftigede og 
timelønnede lærere. 

Stk. 3. Bestemmelsen i § 6 finder tilsvarende anvendelse ved ansættelse og afskedigelse af 
forstandere og lærere. 

Kapitel 5  

Klage m.v. 



§ 29. Klager over afgørelser, der er truffet af en ungdomsskolebestyrelse, kan inden 4 uger fra 
afgørelsens meddelelse indbringes for kommunalbestyrelsen af de personer, organisationer eller 
myndigheder, som afgørelsen angår. 

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at visse afgørelser truffet af 
kommunalbestyrelsen i henhold til stk. 1 kan indbringes for ministeren. 

§ 30. Undervisningsministeren kan inden for et beløb, der fastsættes på de årlige finanslove, yde 
tilskyd til konsulentvirksomhed samt forsøgs- og udviklingsarbejde. 

§ 31. Undervisningsministeren kan fravige lovens bestemmelser, i det omfang det anses for 
påkrævet for at fremme forsøgs- og udviklingsarbejde inden for lovens område. 

Kapitel 6  

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 

§ 32. Loven træder i kraft den 1. januar 1991. 

Stk. 2-3. (Udeladt) 

§ 33. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 

§ 34. (Udeladt) 

 

Lov nr. 208 af 28. april 1993, hvis § 6 nyaffatter § 4, § 6, § 8, stk. 2, og § 28 samt ophæver § 5, stk. 
3 og 4, § 12 og § 13, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser: 

§ 13 

Tjenestemandsansatte inden for de undervisningsområder, der er nævnt i §§ 4-8, med en 
ansættelsesstatus svarende til tjenestemænd i folkeskolen bevarer deres hidtidige status indtil 1. maj 
1993. 

§ 14 

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 1993, jf. dog stk. 2. (2. og 3. pkt. udeladt) 

Stk. 2. (1. pkt. udeladt). § 13 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har 
virkning fra 1. april 1993.1) 

 

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

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=162472&exp=1#Not1


§ 7 

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

Stk. 2. (Udeladt) 

 

Lov nr. 208 af 31. marts 2008, hvis § 8 indsætter ny § 3 b, indeholder følgende 
ikrafttrædelsesbestemmelse: 

§ 9 

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2008, jf. dog stk. 2-4. 

Stk. 2-4. (Udeladt) 

 

Lov nr. 479 af 23. maj 2011, hvis § 3 ændrer § 5, stk. 1, indeholder følgende 
ikrafttrædelsesbestemmelse: 

§ 4 

Stk. 1. Loven træder i kraft den 19. januar 2013, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. (Udeladt) 

 

Lov nr. 565 af 18. juni 2012, hvis § 5 ændrer § 5, stk. 1, indeholder følgende 
ikrafttrædelsesbestemmelse: 

§ 6 

Stk. 1. Loven træder i kraft den 19. januar 2013, jf. dog stk. 2 og 3. 

Stk. 2-3. (Udeladt) 

 

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

§ 8 



Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2-8. (Udeladt) 

Undervisningsministeriet, den 4. april 2014 

Christine Antorini 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2014.0-0. Møde den 03.12.2014. Dagsordenspunkt 4 
 
Status for arbejdet med Kombineret Ungdomsuddannelse  
 
Folketinget vedtog i juni måned lov om oprettelse af en ny Kombineret Ungdomsud-
dannelse. Uddannelsen skal varetages i et institutionssamarbejde med start pr. august 
2015. I denne indstilling giver ungdomsskolen status på arbejdet vedrørende etablering 
af uddannelsen i et bredt funderet institutionssamarbejde i regionen. 
 
INDSTILLING 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
 

 
 
PROBLEMSTILLING 
Kombineret Ungdomsuddannelse etableres som et led i Aftalen om bedre og mere at-
traktive erhvervsuddannelser. Det er en ny beskæftigelsesrettet kompetencegivende 
ungdomsuddannelse for de 15 til 24-årige, som ikke har en realistisk mulighed for at 
gennemføre en erhvervs- eller gymnasial uddannelse.  
 
Alle institutionstyper, der arbejder med målgruppen, kan indgå i et institutionssamar-
bejde omkring uddannelsen. Etableringen af Kombineret Ungdomsuddannelse sker efter 
en udbudsrunde inden for geografisk afgrænsede udbudsområder. Institutionssamarbej-
det skal være så bredt som muligt. Én af institutionerne i institutionssamarbejdet skal 
påtage sig det overordnede ansvar for organisering og administration af uddannelsen 
(tovholderfunktion).  
 
Bestyrelsen godkendte på møde 2. juni 2014, at ungdomsskolen indgår i et bredt institu-
tionssamarbejde som potentiel udbyder af Kombineret Ungdomsuddannelse. Ungdoms-
skolen har efterfølgende indgået i et forberedende arbejde i kommunalt regi og indgår 
endvidere som partner i et bredt funderet institutionssamarbejde, der netop har indsendt 
ansøgning om at være fælles udbyder af uddannelsen.  
 
 
LØSNING 
 
Formål 
Formålet med Kombineret Ungdomsuddannelse er at skabe grundlag for, at eleverne ef-
terfølgende kan få beskæftigelse i et lokalt/regionalt arbejdsmarked. Målet er at stille 
eleverne relativt bedre end ufaglærte uden en ungdomsuddannelse. Kombineret Ung-
domsuddannelse kan tillige forberede eleverne til fortsat uddannelse.  En afsluttet Kom-
bineret Ungdomsuddannelse giver ret til titlen ”erhvervsassistent” inden for et nærmere 
bestemt jobområde.  
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Målgruppe 
Målgruppen er unge, som er motiveret for uddannelse, men som i dag enten påbegynder 
en erhvervsuddannelse uden realistisk mulighed for at kunne gennemføre og unge, som 
slet ikke er i uddannelse. Eleverne skal have afsluttet 9. eller 10. klasse og må ikke være 
fyldt 25 år. Det skal samtidig være elever, der ikke er, eller ikke kan blive vurderet ud-
dannelsesparate til en anden ungdomsuddannelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning 
visiterer til uddannelsen. 
 
Struktur og indhold 
Uddannelsen varer maksimalt to år og bygges op i fire dele af 20 ugers varighed. Der er 
mulighed for påstigning og afstigning undervejs. Samtidig vil eleverne have mulighed 
for at skifte til en anden ungdomsuddannelse, hvis de opnår kompetencer til det. Ud-
dannelsen opbygges fleksibelt omkring udvalgte erhvervstemaer, der er rettet mod regi-
onens lokale arbejdsmarked og beskæftigelsesmuligheder. 
 
Forløbet består af undervisning, som udvikles specifikt til uddannelsen og kompetence-
givende undervisning fra andre uddannelseslovgivninger, fx fra erhvervsuddannelser el-
ler AVU-området. Eleverne afslutter uddannelsen med mindst et fag på D-niveau, som  
ligger mellem 10. klasseniveau og det laveste gymnasiale niveau. Dertil kommer, at de-
le af undervisningen skal gennemføres via erhvervstræning i virksomheder, organisatio-
ner el.lign. Klasse- og holdfællesskab er et bærende element, og uddannelsen skal sam-
let tilrettelægges, så undervisningen ikke opleves fagopdelt og fragmenteret.  
 
Institutionssamarbejde   
På landsplan er uddannelsen dimensioneret til et årligt optag på 2.500 unge. Ministeriet 
har fordelt pladserne på 20 geografiske udbudsområder. København, Frederiksberg, 
Tårnby, Dragør og Bornholm udgør samlet et udbudsområde med i alt 346 pladser. 
 
På baggrund af det forberedende arbejde, der er lavet på initiativ af Børne -og ungdoms-
forvaltningen, er der inden for dette udbudsområde etableret et institutionssamarbejde, 
som ungdomsskolen indgår i. Institutionssamarbejdet består af i alt 17 uddannelsesinsti-
tutioner, der udover ungdomsskoler tæller bl.a. VUC’er, erhvervsskoler og produktions-
skoler. 
 
Ansøgning  
Institutionssamarbejdet har netop indsendt en fælles ansøgning til Undervisningsmini-
steriet om udbud af uddannelser indenfor for 4 forskellige erhvervstemaer. De fire er-
hvervstemaer er udvalgt med afsæt i en afdækning af muligheder og behov på det regio-
nale arbejdsmarked. Da det er institutionssamarbejdets vurdering, at kun en del af de 
unge vil kunne finde varig beskæftigelse i regionen alene på baggrund af et gennemført 
kombineret ungdomsuddannelses-forløb, har gruppen vægtet at vælge erhvervstemaer, 
der peger frem mod og ruster de unge bedst muligt til videre uddannelsesforløb. Ligele-
des har gruppen lagt vægt på at udvælge og sammensætte erhvervstemaer, som kan til-
trække og virke motiverende for de unge.  Af sidstnævnte årsag har gruppen valgt at 
kombinere flere af de 10 forskellige erhvervstemaer, som er foreslået fra ministerielt 
hold.  
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De valgte erhvervstemaer er: 
 
• Børn, unge og ældre 
• Mad og sundhed 
• Genbrug, byg, bolig, design og innovation 
• Service, turisme, kultur og fritid 
 
Inden for hvert erhvervstema har institutionssamarbejdet udvalgt en række fag, kurser 
og andre elementer, der alle kan kvalificere den enkelte elev inden for området. Sam-
menhængen og læringen vil understøttes af, at indholdet i alle dele af uddannelsen tones 
mod erhvervstemaerne, også indholdet i de almene fag.  
 
Ungdomsskolens primære opgaver i institutionssamarbejdet vil være undervisning i al-
mene fag. Omfanget af dette er endnu ikke kendt. Ungdomsskolen vil endvidere fungere 
som værtsskole, ligesom 5 produktionsskoler og Københavns VUC (KVUC). At være 
værtsskole indebærer, at skolen er base for et eller flere hold elever, som har deres pri-
mære tilknytning i uddannelsen på pågældende skole. Det betyder bl.a. at ungdomssko-
len vil varetage kontaktpersonsfunktion for disse elever. Da dele af undervisningen skal 
være værkstedsbaseret vil noget af undervisningen for ungdomsskole - og KVUC-elever 
være forlagt til andre uddannelsesinstitutioner, fx en erhvervsskole eller en produktions-
skole. Herudover vil der være perioder, hvor eleverne er i erhvervstræningsforløb i virk-
somheder el.lign. 
 
Endeligt har institutionssamarbejdet valgt KVUC som tovholderinstitution med det 
overordnede ansvar for organisation, administration og indhold af elevernes samlede 
uddannelsesforløb. Desuden vil kvalitetsudvikling og koordinering af uddannelsesforlø-
bene blive varetaget i et samarbejde mellem tovholderinstitutionen (KVUC) og en pro-
duktionsskolerepræsentant (K-U-B-A) i et tovholdersekretariat. Dermed sikres et fælles 
ansvar for at sikre sammenhæng mellem de almene og de praktiske/ værkstedsbaserede 
dele af uddannelsen samt mellem drift og udvikling. Partnerne varetager deres interesser 
i samarbejdet gennem repræsentation i en styregruppe.  
 
Institutionssamarbejdet vil modtage svar på ansøgning senest 30. januar 2015. Uddan-
nelsen har start pr. august 2015. 
 
 
ØKONOMI 
 
Uddannelsen finansieres med kr. 100.000 pr. elev pr. år, som udbetales til tovholderin-
stitutionen. Beløbet er et enhedstaxameter og finansierer køb af uddannelse og admini-
stration ekskl. SU, vidtgående specialundervisning, vejledning og transport. 
 
Beløbet udbetales efter optalte gennemførte uddannelsesuger/-dage. Evt. ophør modreg-
nes i taxameteret. 
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VIDERE PROCES 
 
Ved godkendelse af ansøgning fortsætter institutionssamarbejdet arbejdet med at kon-
kretisere indhold og organisering af uddannelsen. 
 
 
BILAG 
 
Skitse til erhvervstema om børn, unge og ældre. Et eksempel på opbygning og indhold i 
den kombinerede ungdomsuddannelse 
 
 



Den kombinerede ungdomsuddannelse: Skitse til opbygning af uddannelsesretning 
 

Side 1 af 2 
 

      Erhvervstema: Børn, unge og ældre 

Temaet retter sig mod beskæftigelse som ”aktivitets-assistent” e.l., fx indenfor folkeskolen, daginstitutioner eller ældrepleje. I uddannelsen er der fokus på udvikling af kompetencer til og erfaring i 
instruktion, bevægelse og idræt, bl.a. massage/velvære. Eleverne lærer at igangsætte aktiviteter, instruere og tilrettelægge og får erfaring med pædagogiske metoder og redskaber i relation til forskellige 
aldersgrupper. 

 

                                                                                                                                                                                                            
 
Fag udviklet til uddannelsen  

  
Fag udviklet til uddannelsen 

  
Fag udviklet til uddannelsen 

  
Fag udviklet til uddannelsen 

• Arbejdspladslære, 
        Aktør: fx produktionsskole, erhvervsskole, 

professionshøjskole  
 

• Samarbejdslære, 
Dette fag vil indgå i samtlige 
undervisningselementer 
Aktør: fx produktionsskole, erhvervsskole, 
professionshøjskole samt øvrige aktører 
 

• Erhvervslære 
        Aktør: fx produktionsskole, erhvervsskole, 

professionshøjskole  
 
Elementer vil bl.a. være: 

- Pli og Ynde - hvorfor og hvordan man 
begår sig, almen menneskekundskab 

- Projektudvikling, inklusiv ide og 
 konceptudvikling 

- Konflikthåndtering/ procesværktøjer 
 

 • Arbejdspladslære, 
        Aktør: fx produktionsskole, erhvervsskole, 

professionshøjskole  
 

• Samarbejdslære, 
Dette fag vil indgå i samtlige 
undervisningselementer 
Aktør: fx produktionsskole, erhvervsskole, 
professionshøjskole samt øvrige aktører 
 

• Erhvervslære 
        Aktør: fx produktionsskole, erhvervsskole, 

professionshøjskole  
 
Elementer vil bl.a. være: 

- Pli og Ynde - hvorfor og hvordan man 
begår sig, almen menneskekundskab 

- Projektudvikling, inklusiv ide og 
 konceptudvikling 

- Konflikthåndtering/ procesværktøjer 
 

 • Arbejdspladslære, 
        Aktør: fx produktionsskole, erhvervsskole, 

professionshøjskole  
 

• Samarbejdslære, 
Dette fag vil indgå i samtlige 
undervisningselementer 
Aktør: fx produktionsskole, erhvervsskole, 
professionshøjskole samt øvrige aktører 
 

• Erhvervslære 
        Aktør: fx produktionsskole, erhvervsskole, 

professionshøjskole  
 

Elementer vil bl.a. være: 
- Pli og Ynde - hvorfor og hvordan man 

begår sig, almen menneskekundskab 
- Projektudvikling, inklusiv ide og 

 konceptudvikling 
- Konflikthåndtering/ procesværktøjer 
 

 • Arbejdspladslære, 
        Aktør: fx produktionsskole, erhvervsskole, 

professionshøjskole  
 

• Samarbejdslære, 
Dette fag vil indgå i samtlige 
undervisningselementer 
Aktør: fx produktionsskole, erhvervsskole, 
professionshøjskole samt øvrige aktører 
 

• Erhvervslære 
        Aktør: fx produktionsskole, erhvervsskole, 

professionshøjskole  
 

Elementer vil bl.a. være: 
- Pli og Ynde - hvorfor og hvordan man 

begår sig, almen menneskekundskab 
- Projektudvikling, inklusiv ide og 

 konceptudvikling 
- Konflikthåndtering/ procesværktøjer 
 

Fag, der afsluttes på D-niveau  Fag, der afsluttes på D-niveau  Fag, der afsluttes på D-niveau  Fag, der afsluttes på D-niveau 

• Obligatorisk: 
Dansk (basis - G-niveau) 

       Aktør: fx ungdomsskolen eller VUC 
 
og 
 
• Psykologi eller idræt (basis - G-niveau) 

Aktør: : fx ungdomsskolen eller VUC 

 

 • Obligatorisk:  
Dansk (F/E-niveau) 

        Aktør: fx ungdomsskolen eller VUC 
 
og 
 

Psykologi eller idræt (F/E-niveau) 
Aktør: fx ungdomsskolen eller VUC 
 

 

 • Obligatorisk:  
Dansk (E/D-niveau) 
Aktør:  fx ungdomsskolen eller VUC 
 

og 
 
• Psykologi eller idræt (E/D-niveau) - afsluttes 

efter modulet 
Aktør: fx ungdomsskolen eller VUC 

 

 • Obligatorisk: 
- Dansk (D-niveau) afsluttes efter modulet 
 
Aktør:  fx ungdomsskolen eller VUC 

 
 

Andre fag og kurser  Andre fag og kurser  Andre fag og kurser  Andre fag og kurser 

Fx 
• Matematik  
• Samfundsfag 

Aktør: fx ungdomsskolen, VUC, daghøjskole 
 

• Pædagogik 
Aktør: AMU, UCC 
 

 
• Sikkerhed og arbejdsmiljø 

Aktør: fx erhvervsskole 
 

 Fx 
• Matematik  
• Samfundsfag 

Aktør: fx ungdomsskolen, VUC, daghøjskole 
 

• Pædagogik 
Aktør: AMU, UCC 
 

 
• Førstehjælp og elementær 

brandbekæmpelse 
Aktør: AMU 

 Fx 
• Matematik  
• Samfundsfag 

Aktør: fx ungdomsskolen, VUC, daghøjskole 
 

• Pædagogik 
Aktør: AMU, UCC 
 

• Konflikthåndtering 
Aktør: 
 

 Fx 
• Matematik  
• Samfundsfag 

Aktør: fx ungdomsskolen, VUC, daghøjskole 
 

• Pædagogik 
Aktør: AMU, UCC 

 

4. semester 3. semester 

 

2. semester 1. semester 
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Erhvervstræning  Erhvervstræning  Erhvervstræning  Erhvervstræning 

• Evt. kort forløb med klare mål fx 
produktionsskole eller en erhvervsskole  

        Aktør: Værtsskole 
 
 
 
 
 
 

 • Forløb med klare mål fx produktionsskole 
eller en erhvervsskole (minimum 2 uger) 

       Aktør: Værtsskole 

 • Forløb med klare mål i lokale virksomheder, 
institutioner, organisationer eller foreninger 
mv.(minimum 3 uger) 

Aktør: Værtsskole 

 • Forløb med klare mål i lokale virksomheder, 
institutioner, organisationer eller foreninger 
mv.(minimum 5 uger) 

Aktør: Værtsskole  

Vejledning  Vejledning  Vejledning  Vejledning 
• Udarbejdelse af uddannelsesplan m. 

uddannelsesmål / delmål 
Aktør: UU 
 

• Forløbsplan son laves på baggrund af 
uddannelsesplan og kompetencevurdering  
Aktør: Værtsskole 
 

• Individuel vejledning 
Aktør: Værtsskole 
 

 • Individuel vejledning 
• Kompetencestatus /Nye delmål 
        Aktør: Værtsskole 

 • Individuel vejledning om KUU eller 
afstigning til beskæftigelse eller anden 
ungdomsuddannelse. 
Aktør: Værtsskole/UU 
 

• Kompetencestatus /Nye delmål 
        Aktør: Værtsskole 

 • Individuel vejledning om overgang til 
beskæftigelse, samt evt. overgang til anden 
uddannelse. 

• Kompetencestatus /Nye delmål 
Aktør: Værtsskole 

 

Øvrigt  Øvrigt  Øvrigt  Øvrigt 

• Udarbejdelse af arbejdsportfolio  
Aktør: Værtsskole 
 

• Kompetencevurdering (færdig senest 2 uger 
efter udd. start) 
Aktør: værtsskole 
 

 • Udarbejdelse af arbejdsportfolio  
Aktør: Værtsskole 

 

 • Udarbejdelse af arbejdsportfolio  
Aktør: Værtsskole 
 

• Udarbejdelse af præsentationsportfolio 
Aktør: Værtsskole 

 

 • Udarbejdelse af arbejdsportfolio  
Aktør: Værtsskole 
 

• Udarbejdelse af præsentationsportfolio 
Aktør: Værtsskole 
 

• Prøveafholdelse i præsentationsportfolio 
Aktør: Værtsskole 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2014.0-0. Møde 03.12.14.  Dagsordenens pkt. 5 
 
Orientering om Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning om organisering af 10. 
klasse pr. august 2015 
 
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på mødet den 19. november 2014 efter forudgåen-
de høring indstilling fra forvaltningen om, at 10. klasserne i København fra august 2015 
placeres organisatorisk i ungdomsskolen.  
 
 
INDSTILLING 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og  

 
2. at ungdomsskolen udarbejder principper til mødet i juni 2015 for bestyrelsens virke 

som bestyrelse for 10. klasse inden for de af Børne- og Ungdomsudvalget fastsatte 
rammer for drift af 10. klasse pr. august 2015. 
 

 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 11. juni 2014 at sende forvaltnin-
gens forslag om, at kommunens 10. klasser (undtagen special 10. klasse) placeres organi-
satorisk i ungdomsskolen i høring. Forslaget indebærer, at de almene 10. klasser og 10. 
klasser, som udbydes i regi af erhvervsuddannelserne, fastholdes i kommunalt regi under 
en samlet organisatorisk ramme. 
 
Bestyrelsen drøftede forslaget på et ekstraordinært møde den 4. september 2015 og af-
gav i den forbindelse et høringssvar, som er indgået i forvaltningens oplæg til beslut-
ning i Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 19. november. 2015. Udvalget beslut-
tede at godkende forvaltningens indstilling om, at drift og udvikling af Københavns 
Kommunes 10. klasser samles under ungdomsskolen, idet beslutningskompetencen ved-
rørende 10. klasse fortsat hører under Børne- og Ungdomsudvalget og Borgerrepræsen-
tationen.  
 
Formålet med at samle 10. klasse under én samlet og sammenhængende organisatorisk 
ramme er at forbedre grundlaget for kvalitetssikring og en fortsat kvalitetsudvikling af 
det samlede 10. klasseudbud i Københavns Kommune.  
 
 
LØSNING 
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i 2007 at reorganisere 10. klasserne i folkesko-
lerne i færre enheder. Som led i denne udvikling blev 10. klasserne på Amager samlet i 
et 10. klassemiljø i ungdomsskolen i Jemtelandsgade efter bekendtgørelsen om ung-
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domsskolens virksomhed. Det almene 10. klassetilbud er i dag samlet på Kildevælds-
skolen, Vesterbro Ny Skole, Kirsebærhavens Skole, Kvarterhuset i Jemtelandsgade, 
Peder Lykke Skole og Boldklubben Fremad Valby. 
 
Med virkning fra august 2010 blev folkeskoleloven ændret, så institutioner, der udbyder 
erhvervsuddannelser, også kan tilbyde 10. klasseundervisning efter overenskomst med 
kommunen finansieret af kommunerne efter den såkaldte 20/20-model. Således har 
Børne- og Ungdomsforvaltningen i dag indgået aftaler med Social- og Sundhedsuddan-
nelsen (SOPU), Hotel- og Restaurantskolen (HRS), Københavns Tekniske Skole (KTS), 
Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) og CPH West om udbud og drift af 10. klasse. 
Forvaltningen forhandler pt. med Niels Brock om lignende aftaler. 
 
Den seneste reform af erhvervsuddannelserne har indført karakterkravet på 02 i dansk 
og matematik for at blive optaget på en erhvervsuddannelse. Fra august 2015 oprettes 
derfor en ny erhvervsrettet 10. klasse (EUD10) på erhvervsskolerne målrettet elever, 
som ikke opfylder adgangsforudsætningerne for at blive optaget på en erhvervsuddan-
nelse. De nuværende 20/20 forløb ændres og målrettes elever, som opfylder karakter-
kravene og kravet om uddannelsesparathed. 20 uger af forløbet anvendes til undervis-
ning i de obligatoriske fag i 10. klasseundervisningen. Undervisningen i de sidste 20 
uger svarer indholdsmæssigt til kravene i det nye Grundforløb 1 på erhvervsuddannel-
serne. De øgede adgangskrav forventes at reducere elevtallet på 20/20 forløbene, men 
de øgede adgangskrav forventes at medføre en lille stigning i det samlede elevtal i 10. 
klasse. 
 
Undervisningen i de obligatoriske fag dansk, engelsk og matematik på disse institutio-
ner finansieres af kommunen, bortset fra de perioder hvor eleven er i brobygning. Her 
finansieres brobygningen igennem et statstilskud til institutionen, der brobygges til. 
 
Kapaciteten i det samlede 10. klasseudbud for skoleåret 2015-2016 fordeler sig således: 
   
Type 2014-2015 2015-2016 
Gymnasialt forberedende på erhvervsskole 121 208 
20/20 model på erhvervsskole 341 192 
EUD10 på erhvervsskole 0 168 
Almen 10. klasse i folkeskole/ungdomsskole 659 659 
Særlige 10. klasser i ungdomsskolen 306 306 
 I alt 1427 1533 
 
Elevtallet forventes at ligge på mellem 1.100 og 1.300. 
 
Forvaltningen har i indstillingen om, at kommunens 10. klasseundervisning samles i 
ungdomsskolen lagt vægt på  
 
 at skabe ét centrum for styring og udvikling af det samlede 10. klassetilbud 
 at skabe øget fleksibilitet for unges valg og evt. omvalg af 10. klasse 
 at skabe ét samlet pædagogisk miljø for kompetenceudvikling af lærere i 10. klasse 
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 at udnytte synergieffekten mellem 10. klasse og ungdomsuddannelserne med fokus 
på at skabe bedre overgange til ungdomsuddannelse 

 
Den samlede organisation iværksættes fra august 2015, således at den ny organisation 
udgør rammen om planlægningen af skoleåret 2016-2017. En planlægning, der begyn-
der i august 2015. 
 
Det almene 10. klassetilbud fortsætter på de skoler, hvor undervisningen foregår i dag. 
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 11. juni 2014 følgende principper 
for fysisk placering af 10. klassemiljøerne i et længere perspektiv: 
 
 almene 10. klasser placeres i videst muligt omfang i umiddelbar tilknytning til ung-

domsuddannelserne 
 

 heltidsundervisningen placeres i videst muligt omfang i skolemiljøer med ressour-
cestærke unge som positive rollemodeller 
  

Det indgik som et led i udvalgets beslutning den 19. november 2014, at forvaltningen 
skal fremlægge en indstilling, så udvalget kan drøfte den fysiske placering af 10. klasse-
tilbuddet på længere sigt, herunder muligheder, perspektiver mv. 
 
I forhold til det pædagogiske indhold i 10. klasse skal styring og udvikling foregå på 
grundlag af et kvalitetssikringssystem som er under udvikling. Systemet vil give mulig-
hed for at vurdere effekten af de enkelte 10. klassetilbud på basis af elevernes prøvere-
sultater, fremmøde, overgang til ungdomsuddannelse, trivsel og tilfredshed. 
 
Det er fortsat Borgerrepræsentationen og Børne- og Ungdomsudvalget, som har beslut-
ningskompetencen for 10. klasse. Ungdomsskolens leder har ansvaret for den daglige 
drift og parallelt til skolebestyrelserne for kommunens folkeskoler udarbejder ungdoms-
skolens bestyrelse principper for hele ungdomsskolens virke, herunder 10. klasse inden 
for de rammer, der er fastsat af Børne- og Ungdomsudvalget. 
 
 
VIDERE PROCES 
 
Implementeringen af beslutningen foregår i tre faser: 
 
 Fra december 2014 til august 2015 vil forvaltningen indlede drøftelser med de folke-

skoler, som afgiver 10. klasse til ungdomsskolen, idet lærere og ledere skal have mu-
lighed for at tage stilling til, hvorvidt de ønsker at følge opgaven. Betingelserne for 
dette drøftes med de faglige organisationer. Endvidere vil forvaltningen og ungdoms-
skolen drøfte ungdomsskolens ledelse og administration af opgaven. 
 

 Fra foråret 2015 vil ungdomsskolen indlede drøftelser om den pædagogiske udvik-
ling af det samlede 10. klassetilbud med involvering af lærere og ledere. Fra august 
2015 skal der ske en konkret planlægning af udbud og linjer i skoleåret 2016-2017, 
og der skal optages forhandlinger med erhvervsuddannelserne om 10. klasseudbud-
det i skoleåret 2016-2017. 
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 Fra august 2016 skal de pædagogiske og organisatoriske ændringer iværksættes. 
 
 
ØKONOMI 
 
Overflytning af 10. klasse til ungdomsskolen er udgiftsneutral, idet de nuværende res-
sourcer (taxameterberegning) indeholder udgifter til undervisning, administration og 
ledelse. 
 
BILAG 
Ingen. 
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Udvikling i ungdomsskolens budget og regnskab 2014 samt forslag til principper 
for fordeling af budgetrammen 2015 
 
Med denne indstilling redegør ungdomsskolen for det forventede årsregnskab for 2013 
og fremlægger forslag til principper for fordeling af budgetrammen 2014. 
 
INDSTILLING 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens forventede årsregnskab 

2014 til efterretning 
 

2. at bestyrelsen godkender principperne for fordeling af budget 2015  
 

3. at bestyrelsen tager orientering om budget 2015 til efterretning. 
 

 
PROBLEMSTILLING 
 
Bestyrelsen tiltrådte den 26. marts 2014 forslag til fordeling af ungdomsskolens samlede 
budgetramme på 74.863.313 kr. I budgetrammen indgår budget til 10. klasse Amager i 
2014 baseret på elevtallet fra den 5. september 2013 samt den forventet overførsel af 
mindreforbruget fra 2013.  
 
Budgetrammen er i budgetudmeldinger fra forvaltningen, senest ultimo oktober 2014, 
blevet tilført midler til dækning af el og varme, fleksjob og mindreforbrug fra 2013 samt 
ungepakkemidler på i alt 2.061.113 kr. Den aktuelle budgetramme er derfor på 
76.924.446 kr. 
 
P.t. forventer ungdomsskolen et mindreforbrug i 2014 på ca. 2,9 mio. kr., hvilket svarer 
til ca. 3,7 pct. af ungdomsskolens samlede budgetramme. 
 
Ungdomsskolen udarbejder hvert år principper, der ligger til grund for forslag til det 
efterfølgende års fordeling af budgetrammen. Et konkret forslag til budgetfordelingen 
forelægges bestyrelsen i marts 2015.  
 
 
LØSNING 
 
Forventet årsregnskab 2014 
Ved budgetudmeldingen for 2014 udgjorde ungdomsskolens ramme 73.662.075 kr. 
Budgetrammen er efterfølgende blevet reguleret med følgende poster: 
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Budgetudmelding 73.662.075 kr. 
Regulering af 10.-klassebudgettet pr. 5.9.2014 80.528 kr. 
Regulering af husleje 1.171.653 kr. 
Bevilling til fleksjob 82.262 kr. 
Regulering af budget til rengøring pga. flere kvadratmeter 402.492 kr. 
Regulering af SAO-besparelse pga. fejl 191.226 kr. 
Regulering af lønfremskrivningen 335.901 kr. 
Regulering af prisfremskrivningen på driftsmidler -20.939 kr. 
Mindreforbrug 2013 1.019.248 kr. 
I alt 76.924.446 kr. 

 
Den samlede budgetramme udgør således aktuelt 76.924.446 kr. Hertil kommer en be-
villing på Ungepakkemidler på i alt 1.861.000 kr. samt midler fra Socialforvaltningen til 
tilbuddet Ungeskolen i Valby på 670.000 kr. Dette betyder, at det samlede ramme for 
2014 vil være på 79.455.446 kr. En kalkule over de samlede udgifter viser et forventet 
regnskab på i alt 76.634.893 kr. (bilag 1). 
 
Årsager til forventet mindreforbrug: 
 Ungdomsskolen er hovedpartner på EU-projektet SMART, hvor skolen har modta-

get en bevilling på 1.232.425 kr. som først vil medfører udgifter i de kommende år. 
 Ungdomsskolen vil modtage 1 mio.kr. af Ungepakkemidler til finansieringen af til-

buddet på 10. PLUS, hvor 7/12 af denne bevilling skal dække tilbuddet i 2015, hvil-
ket er ca. 600.000 kr. 

 Tilbuddet til de københavnske specialskoler var under opbygning i 2013, hvilket 
medførte et stort mindreforbrug i 2013, hvilket er blevet videreført i 2014. Det for-
ventet mindreforbrug i 2014 er på ca. 600.000 kr. 

 Der har været mindre aktivitet i Knallert og færdselslære. Baggrunden er, at der er 
kommet en forhøjet brugerbetaling for selve knallertkortet. Tendensen er landsdæk-
kende.  

 
Det forventede mindreforbrug i 2013 udgør ca. 3,7 pct. af ungdomsskolens samlede 
ramme. Der vil være mindre bevægelser i regnskabet frem til regnskabsafslutningen, og 
det er derfor behæftet med almindelig usikkerhed. 
 
 
Principper for fordeling af budgetrammen i 2015 
Forslag til fordeling af budgetrammen 2015 foretages med udgangspunkt i de samme 
grundprincipper for så vidt angår lønmidler, som blev vedtaget af bestyrelsen i forbin-
delse med udmøntning af budgetrammen for 2014. Derudover foreslås det, at dæknin-
gen af omsorgs- og seniordage udmøntes, der hvor forbruget forventes.  
 
De foreslåede fælles principper er: 
 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 2014-niveau inklusiv de udmeld-
te fremskrivninger på lønnen. 
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 Timepuljer til almen undervisning fastsættes med udgangspunkt i 2014-niveau. 
Samt efter den enkelte almen undervisningssteds andel (procent) af den samlede 
målgruppe på grundlag af befolkningsprognosen pr. 1. januar. 

 Der afsættes midler til en fællespulje til forsøg og udvikling, it-koordinering, web-
side, kommunikation, elevprogram, kompetenceudvikling for lærere, ledere og øvri-
ge medarbejdere. I fællespuljen vil der blive indarbejdet beløb til ungdomsskolens 
fyrtårne og internationale elevudvekslinger. 

 Der afsættes midler til omsorgsdage og seniordage, der sikrer, at budgetområder 
med ansatte, som er berettiget til hhv. omsorgs- og seniordage, også modtager mid-
ler, der dækker eventuelle omkostninger.  

 Ungdomsskolen vil afdække muligheden for at etablere en central vikarpulje, idet 
vikarbehovet er meget forskelligt på de enkelte tilbud i ungdomsskolen. 

 
Derudover er der principper, der gælder for henholdsvis heltidsundervisningen og den 
almene undervisning. 
 
Principperne for fordeling af driftsmidler i heltidsundervisningen: 
 Administrative pc’ere betales centralt, hvilket medfører en nedjustering af de decen-

trale budgetter. 
 Budgetmidlerne fordeles i forhold til antal elevpladser i den ordinære undervisning 

og værkstedsundervisning. 
 
Principperne for fordeling af driftsmidler i almenundervisningen: 
 Administrative pc’ere betales centralt, hvilket medfører en nedjustering af de decen-

trale budgetter. 
 ”Grundbevilling på budgetområde” fordeles ud fra procentfordeling af målgruppen. 
 Der gives en elevafhængig bevilling ud fra antal CPR-elever i den afsluttede sæson. 
 Der afsættes midler i en fælles pulje, som almenundervisningen kan søge om til ud-

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

For begge områder gælder det, at: 
 Satserne vil blive reguleret i samme omfang som fremskrivningsprocenten for 

driftsmidler, som ungdomsskolen får udmeldt fra forvaltningen. 
 Driftsmidlerne ville kunne være udsat for besparelser, som alle øvrige poster på 

ungdomsskolens ramme. 
 
Budget 2015 
Ungdomsskolen har pt. ikke fået udmeldt en budgetramme for 2015 fra forvaltningen. 
 
I forbindelse med budgetforliget for 2015 vil følgende have indflydelse på ungdomssko-
lens budget for 2015: 
 
 Ungdomsskolens 8+9. klasse  

Det fremgår af budgetforliget, at der er afsat i alt 2,2 mio. kr. til videreførelsen af 
tilbuddet med uændret kapacitet i 2015 og 2016. Denne bevillinger afløser en tidli-
gere bevilling som udløber 31. december 2014.  
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 Effektivisering på lærernes arbejdstid 
Ungdomsskolen har i 2014 fået pålagt en effektivisering på lærernes arbejdstid, 
hvoraf 5/12 skulle findes i 2014 og 7/12 skal findes i 2015. Ungdomsskolen har i 
2014 foretaget en reduktion i lærerstaben for at finde denne effektivisering og den 
skal være fuldt indfaset i 2015. 

   
 Tværgående effektiviseringer i Københavns Kommune 

Københavns Kommune skal finde effektiviseringer på 335 mio. kr. i 2015. Det er pt. 
ukendt, hvilken indflydelse det vil have på ungdomsskolen, men det må forventes at 
have en indflydelse på ungdomsskolens budget. 

 
Ungdomsskolen foreslår at benytte mindreforbruget 2014 på aktiviteter, som understøt-
ter undervisningen på såvel heltid og almen, fx: 
 Sikre at effektmåling i ungdomsskolen levere et output som kan bruges i den videre 

udvikling 
 Implementering af Børne- og Ungeudvalgets beslutning om at de københavnske 10. 

klasser organiseres i KKU. Medarbejderinddragelse i udvikling af det pædagogiske 
grundlag og praksis. 

 Gennemførelse af SMART projektet med 20 pct. egen finansiering. 
 
 
BILAG 
1. Budget- og regnskabsark total 
 



Københavns Kommunes BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

Ungdomsskole Total 2014 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2014 PR.11.11.14 Rest ÅRSFORBRUG MINDREFORBRUG

Ledere 6.157.903 5.997.556 -528.469 5.629.434 5.170.740 616.518 5.545.221 -243.755

Administrativ / teknisk personale 8.763.538 7.369.991 -556.492 8.207.046 6.321.698 1.058.867 7.892.206 314.840

Heltidsundervisning - løn 34.060.609 33.110.799 1.080.869 35.141.478 29.865.460 5.276.018 34.581.140 560.338

Effektiviseering på læreres arb.ti -1.305.825 0 0 -1.305.825 0 -1.305.825 0 -1.305.825

Almenundervisning - løn 9.975.764 10.057.778 -127.178 9.848.586 7.398.209 2.364.636 10.483.068 -750.482

Særlig bistand / pæd. medhj. 2.580.789 2.964.965 927.385 3.508.174 2.884.825 1.177.880 3.078.940 414.234

Løn i alt 60.232.778 59.503.102 796.115 61.028.893 51.640.931 9.188.095 61.580.575 -1.010.650

Bygninger 6.230.597 5.128.556 0 6.230.597 5.298.232 3.319.713 6.230.597 0

Bygning vedligeholdelse 767.577 671.636 14.500 782.077 1.073.764 -392.052 598.218 -516.784

Undervisn./Adm/personaleforan 6.675.489 6.659.057 486.344 7.161.833 6.264.001 1.740.450 7.682.327 -278.978

Rådighedssum 109.648 117.034 0 109.648 57.254 26.166 109.690 -2.324

Drift i alt 13.783.311 12.576.283 500.844 14.284.155 12.693.250 4.694.277 14.620.832 -798.085

Refusioner - indtægter 0 0 0 0 -1.933.905 71.800 0 4.182.485

budgettilpasning -57.572 38.071 0 -57.572 0 0 0 -57.572

Henriksgården 0 0 0 0 962.878 -962.878 962.878 -962.878

Demografi 0 0 0 0 0 0 0 0

Fællespuljer 1.946.622 1.936.163 -503.431 1.443.191 0 0 0 1.443.191

Prioteringsrummet 0 150.000 0 0 0 0 0 0

Over-/underskud 1.019.307 633.759 -793.525 225.782 0 -1.550.235 -20.981 24.063

Besparelse 0 -437.150 0 0 0 0 -508.412 0

Nettoramme 76.924.446 74.400.228 3 76.924.449 63.363.155 12.403.937 76.634.893 2.820.553
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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 
ungdomsskolens bestyrelse. For at sikre elevrepræsentanterne mulighed for at bringe 
problemstillinger op til drøftelse i bestyrelsen, har ungdomsskolen etableret dette faste 
punkt på dagsordenen. Der kan ikke træffes beslutninger omkring sager, der tages op 
under dette punkt, men de kan eventuelt sættes på dagsordenen som beslutningspunkt på 
et senere møde. 
 
Deltagelse i Ungepolitikerdag 
Elevrepræsentanterne i bestyrelsen deltager begge i Ungepanelet, som er et fritidshold, 
der samler elever, der ønsker at lære nyt om demokrati og medborgerskab. En række 
elever herfra deltog primo november i Københavns Kommunes årlige Ungepolitikerdag 
Her fik eleverne mulighed for at tale direkte med københavnske borgmestre og 
politikere fra Borgerrepræsentationen i workshops omkring temaerne fritidsliv, byliv og 
skole.  
 
Efter de enkelte workshops var der en fælles paneldebat mellem de deltagende elever, 
borgmestre og politikere fra Borgerrepræsentationen. Ved paneldebatten bragte 
deltagerne fra Ungepanelet bl.a. et ønske op om, at synligheden og informationen om de 
mange tilbud, som Københavns Kommune udbyder til unge rundt om i byen, øges 
betragteligt – et emne som eleverne også har drøftet i Ungepanelets undervisning i 
ungdomsskolen.  
 
 
 
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen drøfter de punkter, der tages op af elevrepræsentanterne. 
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Bestyrelsens mødeplan 2015 
 
Bestyrelsen skal tage stilling til mødeplan i 2015. 
 
 
INDSTILLING 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender forslag til mødedatoer i 2015 subsidiært, at bestyrelsen på 

mødet i marts 2015 forelægges en revideret mødeplan. 
 

 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Efter Vedtægt for bestyrelsen ved Københavns Kommunes Ungdomsskole afholder 
bestyrelsen møde mindst 4 gange om året eller så ofte formanden eller 3 af medlemmer-
ne finder det fornødent. 
 
Ungdomsskolen foreslår, at møderne som hidtil indledes med et tematisk punkt, som 
belyser en konkret ungdomsskoleaktivitet eller et aktuelt emne. Endvidere foreslås det, 
at møderne holdes på en adresse i tilknytning til det tematiske punkt. 
 
Forslag til mødeplan er koordineret med plan for møder i Børne- og Ungdomsudvalget, 
men har pt. ikke kunnet koordineres med plan for møder i Kultur- og Fritidsudvalget, 
Økonomiudvalget og Folkeoplysningsudvalget. 
 
 
LØSNING 
 
Ungdomsskolen foreslår følgende mødeaktiviteter i 2015: 
 
Onsdag den 11. marts kl. 15.00-17.00 
Mandag den 18. maj kl. 15.00-17.00 
Mandag den 7. september kl. 15.00-17.00 
Tirsdag den 8. december kl. 16.00-18.00 
 
Endvidere foreslår ungdomsskolen en studietur til Randers og Aarhus i uge 44. 
 
 
BILAG 
Ingen. 
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Meddelelser og orientering 
 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
1. E2C-Europe 
Københavns Kommune har siden 2002 været medlem af European Association of 
Cities and Institutions for Second Chance Education (E2C-Europe). Ungdomsskole-
bestyrelsens formand har siden 2006 varetaget funktionen som kasserer i foreningens 
bestyrelse. 
 
E2C-Europe arbejder for at fremme uddannelsesmæssige initiativer, som skal give 
unge uden uddannelse nye muligheder for undervisning og arbejde. Medlemskab af 
foreningen E2C-Europe kan oppebæres af byer/regioner, skoler, institutioner og for-
eninger. E2C-Europe arbejder med udvikling af metoder til inddragelse af unge, ud-
vikling af læringsmiljøer, lærersamarbejde, elevudvekslinger og bedre information til 
unge. Ungdomsskolen og erhvervsgrunduddannelsen (egu) indgår i det pædagogiske 
arbejde. Jan Andreasen deltog i foreningens generalforsamling i Matosinhos, Portu-
gal den 17. oktober 2014. Generalforsamlingen valgte Guilherme Pinto, borgmester i 
Matosinhos, som ny formand for foreningen. Jan Andreasen blev valgt som kasserer. 
 

 
2. SMART - internationalt projekt om effektmåling er sat i gang  
Ungdomsskolens internationale projekt ”Second Chance Schools Working with 
Systematic Measurement of Outcomes” har taget fat på sin indledende fase. Med 
projektet ønsker ungdomsskolen, i samarbejde med de 6 partnere fra Belgien, Sveri-
ge, Italien, Irland, Holland og Danmark, at give det igangværende effektmålingsar-
bejdede en international dimension.  
 
Ungdomsskolen er vært ved projektets første transnationale møde, der bliver afholdt 
i december. Mødedagene afsluttes med en international mini-konference, hvor pro-
jektet præsenteres og debatteres med inviterede interessenter.  
 
Vedlagt er invitationen til konferencen, hvor der stadig er mulighed for at tilmelde 
sig.       
     
3. Tværgående arbejdsmiljøindsatser i ungdomsskolen 
Den samlede MED-organisation i ungdomsskolen mødes hvert år til en årlig ar-
bejdsmiljødrøftelse. Ved drøftelsen gøres status på det seneste års tværgående indsat-
ser og kommende indsatsområder overvejes. Efterfølgende tager LokalMED beslut-

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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ning om hvilke konkrete indsatsområder, som alle Trioer skal arbejde med det kom-
mende år.  
 
LokalMED har udvalgt følgende indsatsområder: Arbejdstidstilrettelæggel-
se/fleksibilitet, social kapital, fysiske forhold, ledernes arbejdsmiljø, opbyggelse af 
en stressforebyggende kultur og kompetencer samt forandringskapacitet og foran-
dringsrobusthed (resiliens). En arbejdsgruppe er pt. i færd med formulerer fire sam-
menhængende temaer, som integrerer de seks forslag med tilhørende mål for indsats 
samt tidsplan. 
 
4. DM i Skills 
Fra den 8. til den 10. januar 2015 er Københavns Kommune og Region Hovedstaden 
vært for DM i Skills, der bliver afholdt i Bella Centret. Skills er danmarksmesterska-
berne i håndværksfag, og arrangementet vil i januar – udover de mange konkurrencer 
for unge på erhvervsuddannelserne - også rumme uddannelsesmessen Uddannelse i 
centrum, der normalt finder sted i Forum. 
 
På uddannelsesmessen er ungdomsskolen repræsenteret ved to stande; en 10. klasse-
stand for alle 10. klasse-tilbud i Region Hovedstaden og en stand med information 
om ungdomsskolens fritidsundervisning og ungdomsskolens undervisningstilbud til 
folkeskolen. Ungdomsskolen stiller på begge stande med vejledere og undervisere, 
der kan fortælle og vise messens mange gæster mere om mulighederne i ungdoms-
skolen.  
 
Arrangørerne forventer, at mere end 50.000 elever, forældre, undervisere og andre 
gæster fra uddannelsessektoren besøger DM i Skills. 
 



Reducing Early School Leaving

Why and how to work with Systematic 
Measurement of Outcomes in 
Second Chance Education?
- en international mini-konference arrangeret af Københavns Kommunes Ungdomsskole

Fredag den 12. december 2014, 9.30-13.15 

Københavns kommunes Ungdomsskole, Fredericiagade 39, 3. sal, 1310 København K

Der er en stigende forventning til skoler og uddannelsesinstitutioner på lokalt, regionalt og nationalt plan, 

om at gøre alle elever klar til videre uddannelse og job. Som følge heraf er der et øget fokus på resultater, 

men mens nogle læringsresultater er lette at måle, vider andre sig at være sværere at definere og vurdere. 

Det gør det vanskeligt at overføre viden om succesfaktorer til andre, der arbejder med fastholdelse i uddan-

nelsessystemet.

Københavns Kommunes Ungdomsskole indgår i et nystartet internationalt projekt, der arbejder med denne 

udfordring. Formålet med projektet er at udvikle et effektmålingssystem for evidensbaseret styring i Second 

Chance skoler, og dermed skabe en fælles viden om, hvad der virker, og hvorfor. Med en sådan fælles viden 

bliver det lettere at overføre erfaringer og best practice til andre. 

Sammen med de andre partnere i projektet er Københavns Kommunes Ungdomsskole glade for at kunne 

invitere dig til en mini-konference om emnet. Arrangementet vil foregå på engelsk.

Tidspunkt: 9.30 -13.15 starter med kaffe og slutter med frokost 

Foreløbigt program: 
• Introduktion. Barbara Brodigan, Euricon

•  Hovedtaler: Reducing Early School Leaving – reflecting on goals and measurements. Lektor Ulla Højmark,  

Aalborg Universitet 

•   Why and how to work with systematic measurement - based on the experience from Copenhagen Youth 

School. Sisse Liv Lauesen, Københavns Kommunes Ungdomsskole

•  Deltagere feedback: Wants and Needs – Hvad kunne forbedre projektet og hvad ville din organisation 

finde interessant?

Arrangementet er gratis. Tilmelding senest den 1. december 2014.

Du kan tilmelde dig mini-konferencen ved at sende en e-mail til projektleder Sisse Liv Lauesen: 

BA1R@buf.kk.dk

Info om projektet: De 7 partnere kommer fra forskellige lande og arbejdsområder i Europa: Art27 (Org. med speciale i ”Edutainment”, Belgien), 

Bräckegymnasiet Lindholmen (Second Chance School, Sverige), CESIE (NGO, Italien), Euricon (NGO specialiseret i europæiske udviklingsprojekter, 

Holland), Limerick og Clare Education & Training (Uddannelsescenter, Irland), Aalborg Universitet (Universitet, Danmark) og Københavns Kommunes 

Ungdomsskole (Ungdomsskole, Danmark). Titlen på projektet er Second Chance Schools Working with Systematic Measurement of Outcomes. 

Projektet startede 1.september 2014 og afsluttes 31. August 2016. Projektet støttes af Erasmus +.
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Orientering om status for effektmåling i heltidsundervisningen 
 
Med denne indstilling orienterer ungdomsskolen bestyrelsen om status for arbejdet med 
effektmåling i heltidsundervisningen.  
  
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
På bestyrelsesmødet d. 26. marts 2014 blev bestyrelsen orienteret om status for arbejdet 
med at udvikle og implementere et effektmålingssystem i heltidsundervisningen. Det er 
et system, der skal levere fælles og systematisk dokumentation af effekten af elevernes 
skolegang i heltidsundervisningen på en række faktorer. Effektmålingen indgår sammen 
med tal for elevernes fravær, karakterer, udslusnings- og uddannelsesstatistik i det sam-
lede ledelsesinformationssystem i ungdomsskolen.  
 
Effektmålingen bygger på tre målenedslag: Før-, midter- og slutmåling. Eleverne vurde-
res på en række personlige, sociale og faglige kompetencer:  
 

• Bevidsthed om egne styrker og udfordringer 
• Motivation 
• Selvstændighed  
• Ansvarlighed 
• Situationsfornemmelse  
• Deltagelse 
• Samarbejdsevner 
• Relationsevner 
• Studieteknik 
• Sprogkompetencer 
• Afklaring 
• Niveau i linjefaget 

 
Hver skole måler på 5-10 af ovenstående kompetencer alt efter relevans i forhold til 
målgruppe og praksis. Vurderingerne udføres af vejleder og primærlærer. På enkelte af 
skolerne laver eleverne samtidig vurderinger af sig selv. Disse vurderinger fungerer som 
udgangspunkt for elevsamtaler. 
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
at bestyrelsen tager orienteringen om til efterretning 
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LØSNING 
 
Første måling blev gennemført ultimo september, da de unge havde gået på skolen i 
godt en måned. Der blev foretaget vurdering af samtlige af de i alt 462 elever, der var 
indskrevet på daværende tidspunkt. Målingen fungerer som en førmåling og giver viden 
om status ved tilbuddenes start, om elevårgangens karakteristika og dermed om der er 
særlige områder, der skal sættes fokus på. Førmålingen er udmøntet i rapporter på ung-
domsskole-, skole-, klasse- samt elevniveau.  
 
Rapporterne koncentrerer sig blandt andet om at vise den procentmæssige andel af ele-
ver, der vurderes til slet ikke at klare kravene i forhold til de konkrete målepunkter, ek-
sempelvis elever, der vurderes til slet ikke tage ansvar i en skolesammenhæng . Denne 
andel er vigtig at fokusere på, da der her er tale om elever, som kræver massiv støtte og 
samtidig kan besværliggøre undervisningen for sig selv og andre.  
 
Rapporterne koncentrerer sig ligeledes om den procentmæssige andel af elever, der bli-
ver vurderet til at have brug for støtte for at klare kravene i forhold til de konkrete må-
lepunkter. Her er der tale om elever, hvor lærer/vejleder vurderer, at de enten slet ikke 
kan klare kravene i forhold til målepunktet, at de er på vej til at kunne klare kravene 
med støtte eller at de klarer kravene med støtte. Eleverne i denne kategori er således alle 
elever, der i forskellig grad har brug for lærernes støtte og derfor kræver ekstra fokus.  
 
Resultater 
Førmålingsrapporten på ungdomsskoleniveau viste, at de områder, hvor den største an-
del af elever vurderes til slet ikke at kunne klare kravene inden for målepunktet er: 
 

• Ansvarlighed, hvor 8 % af årgangen vurderes til slet ikke at kunne klare kravene 
i forhold til målepunktet 
 

• Motivation, hvor 7 % af årgangen vurderes til slet ikke at kunne klare kravene i 
forhold til målepunktet 

 
Rapporten viste også, at der blandt eleverne på årgangen især er en stor andel, som har 
brug for støtte når det handler om: 
 

• Studieteknik: 51 % 
• Bevidsthed om egne styrker og udfordringer: 50 % 
• Motivation: 47 %  

 
Endelig viste rapporten, at elevårgangen i mindre grad har brug for støtte, når det hand-
ler om evne til at indgå i relationer. Her har kun 17 % brug for støtte. Relationsevner er 
ligeledes det område, hvor færrest elever vurderes til slet ikke at kunne møde kravene, 
hvilket gør sig gældende for 3 % af årgangen.   
 
Indsatspunkter, handleplaner og målsætninger 
På baggrund af de lokale førmålingsrapporters resultater mht. elevkarakteristika og ud-
fordringer på de enkelte skoletilbud, er lærere og skoleledere i gang med at definere 
indsatsområder og målsætninger samt at lave handlingsplaner. Samtidig er midtermålin-
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gen igangsat. På baggrund af denne genereres igen rapporter på ungdomsskole-, skole-, 
klasse- og elevniveau, der giver viden om den foreløbige udvikling. Derved fungerer 
den som den første effektmåling af elevernes foreløbige tid på ungdomsskolen. Samti-
dig vil midtermålingen kunne give anledning til justering af indsatser, handlingsplaner 
og målsætninger. 
 
Sidste måling sker ultimo maj. Denne måling fungerer som en slutmåling og sammen-
holdt med førmålingen giver den viden om elevernes udvikling i hele den periode, de 
har deltaget i det pågældende heltidstilbud og derved om effekten af den periode de un-
ge har været indskrevet i det pågældende tilbud. Resultatet af effektmålingen indgår i 
drøftelser lokalt og på tværs i heltidsundervisningen med henblik på at foretage eventu-
elle justeringer i indsatserne. 

Figuren neden for viser arbejdsgangen for de tre målinger.   
 

 
 
BILAG 
 
Førmålingsrapport på ungdomsskoleniveau 
 

Førmåling 
* Ultimo september - indtastning 
- lærere og vejleder 
* Oktober -  
rapporteringsresultater læses, 
drøftes  i lærerteams og på 
lærermøde. Udfyld 
rapporteringsværktøj  - 
skoleledere og lærere 
* November -  punkt på 
lederforum - ledere og 
skoleledere 

Midtermåling 
* Ultimo november - indtastning - 
lærere og vejleder 
* December/Januar - 
rapporteringsresultater læses, 
drøftes  i lærerteams og på 
lærermøde. Udfyld 
rapporteringsværktøj  - 
skoleledere og lærere 
* Januar -  punkt på lederforum - 
ledere og skoleledere 

Slutmåling 
* Ultimo maj - indtastning - 
lærere og vejleder 
* Juni - rapporteringsresultater 
læses, drøftes  i lærerteams og på 
lærermøde. Udfyld 
rapporteringsværktøj  - 
skoleledere og lærere 
* Juni -  punkt på lederforum - 
ledere og skoleledere 
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Ungdomsskolen – Førmåling – Rapportering på ungdomsskoleniveau 

 

Indeværende rapportering skal give viden om status ved tilbuddenes start, elevernes karakteristika og 
eventuelle særlige fokuspunkter og skal give inspiration til målsætning og opsætning af succeskriterier.  
Rapporterne skal, i samspil med skole- og klasserapporterne, anvendes til refleksion og dialog om elev-
gruppen samt til brug for dialog og styring mellem lærergruppen og skolelederen og ungdomsskolens ledel-
se.  

Rapporten baserer sig på de 462 elever der på måletidspunktet havde gået på Ungdomsskolen i en måned. 
Rapporten baserer sig på data fra KKU’s effektmåling. 

Eleverne på Ungdomsskolen er blevet målt på en række forskellige målepunkter. Der er i alt 12 målepunk-
ter. Der er ingen skoler der måler på dem alle. Hver skole har målt på de områder de fandt relevante i for-
hold til deres målgruppe og praksis. Hvert målepunkt er bygget op med tre underspørgsmål, der tilsammen 
udmønter sig i en vurdering af eleven indenfor målepunktet. Eleverne vurderes ud fra en gennemgående 7 
trins skala i henhold til, hvordan eleven klarer målepunktet.  

 

 

            

 

 

 

 

 

 

Svarskala 
 
1 = Eleven kan slet ikke klare punktet 
2 = Eleven er på vej til at kunne klare punktet med støtte 
3 = Eleven klarer punktet med støtte 
4 = Eleven er på vej til at beherske punktet rimeligt sikkert 
5 = Eleven behersker punktet rimeligt sikkert 
6 = Eleven er på vej mod at udføre punktet kompetent og 
sikkert 
7 = Eleven udfører punktet kompetent og sikkert 

De 12 målepunkter 
 
Bevidsthed om egne styrker og udfordringer 
Motivation 
Selvstændighed  
Ansvarlighed 
Situationsfornemmelse  
Deltagelse 
Samarbejdsevner 
Relationsevner 
Studieteknik 
Sprogkompetencer 
Afklaring 
Niveau i linjefaget 
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Elever der slet ikke klarer punktet 

Figur 1 og 2 viser den procentmæssige andel af elever der vurderes til slet ikke at kunne klare de forskellige 
målepunkter. Der er tale om elever som ligger nederst på svarskalaen og kræver massiv støtte. Det er ele-
ver der kan tænkes at besværliggøre undervisningen, både for dem selv og andre. Figuren viser den pro-
centmæssige andel både på tværs af hele ungdomsskolen og for hvert af de 6 skoletilbud.  

Figur 1 - Procentmæssig andel der slet ikke klarer punktet (målepunkt 1-6) 

 

Figur 2 - Procentmæssig andel der slet ikke klarer punktet (målepunkt 7-12) 
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Figur 1 og 2 viser, at der på tværs af hele ungdomsskolen er flest elever der vurderes til slet ikke at kunne 
klare punktet, når det handler om motivation og ansvarlighed. Det gør sig gældende for henholdsvis 7 og 8 
%. Motivation og ansvarlighed er også er også blandt de målepunkter, hvor de enkelte skoler har størst 
procentmæssig andel af elever der vurderes til slet ikke at klare punktet. Motivation dækker over om ele-
verne viser interesse for at lære nyt. Konkret handler det om, hvorvidt eleverne tager initiativ og arbejder 
målrettet for forbedring eller mestring af områder eller opgaver og om eleverne evner at fravælge forstyr-
rende elementer. Ansvarlighed dækker over elevernes ansvarlighed i en skolesammenhæng. Det handler 
om, hvorvidt eleverne formår at overholde aftaler. Konkret handler det om, at eleverne formår at struktu-
rere deres skolehverdag, så de er parate til at modtage undervisning (fx laver eventuelle lektier, har rele-
vant skolemateriale med og holder sig orienteret ved fravær.)   
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Elever der har brug for støtte 

Figur 3 og 4 viser den procentmæssige andel af elever der har brug for støtte for at kunne klare de forskelli-
ge målepunkter. Der er tale om elever som placeres på svarskalaens 3 nederste svarmuligheder, hvor det 
vurderes at de enten slet ikke klarer punktet, at de er på vej til at kunne klare punktet med støtte eller at 
det klarer punktet med støtte. Det er altså elever der i forskellig grad har brug for støtte for at klare punktet 
og hvor det kan tænkes at de kræver ekstra fokus fra lærernes side.  

Figur 3 - Procentmæssig andel der har brug for støtte (målepunkt 1-6)

  

Figur 4 - Procentmæssig andel der har brug for støtte (målepunkt 7-12) 
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Figur 3 og 4 viser, at der på tværs af hele ungdomsskolen er flest elever der vurderes til at have brug for 
støtte, når det handler om; Bevidsthed om egne styrker og udfordringer, Motivation og Studieteknik. Det 
gør sig gældende for henholdsvis 50, 47 og 51 % af alle eleverne. Bevidsthed om egne styrker og udfordrin-
ger dækker over elevernes selverkendelse i forhold til skolerelevante områder. Det handler om, hvorvidt 
eleverne har en forståelse af egne udfordringer og styrker indenfor det faglige og skolerelevante område, 
og om eleverne kan vurdere deres betydning i forhold til nye opgaver og områder. Motivation dækker over 
om eleverne viser interesse for at lære nyt. Konkret handler det om, hvorvidt eleverne tager initiativ og 
arbejder målrettet for forbedring eller mestring af områder eller opgaver og om eleverne evner at fravælge 
forstyrrende elementer. Studieteknik dækker over elevernes evne til at studere. Konkret handler det om, 
hvorvidt eleverne kan bruge faglige hjælpermidler som fx formelsamling, lommeregner, ordbog, It-
kompenserende hjælpemidler mv. Det relaterer sig til, om eleverne formår at opsøge og håndtere viden, 
samt om eleverne evner at sætte faglige mål for dem selv. 
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