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Ledelsesinformation med fokus på effektmåling 

 

Med denne indstilling orienterer ungdomsskolen bestyrelsen om status 

for arbejdet med effektmåling i heltidsundervisningen samt om de fore-

løbige resultater. Projektleder Sisse Liv Lausen vil på mødet uddybe de 

bagvedliggende tanker samt de foreløbige resultater og erfaringer. 

  

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Bestyrelsen godkendte på møde 11.12.2013, at ungdomsskolen udvikler 

og igangsætter et effektmålingssystem i heltidsundervisningen. Ung-

domsskolen er nu i fuld færd med implementering af systemet, som 

leverer fælles og systematisk dokumentation af effekten af elevernes 

skolegang i heltidsundervisningen på en række faktorer.  

 

Effektmålingen bygger på tre målenedslag: Før-, midtvejs- og slutmå-

ling, hvor eleverne vurderes på en række personlige, sociale og faglige 

kompetencer. 

 

På bestyrelsesmødet d. 3. december 2014 blev bestyrelsen orienteret om 

resultaterne af effektmålingens førmåling, som gav viden om status ved 

tilbuddenes start, om elevernes karakteristika og dermed om hvilke om-

råder, der krævede ekstra fokus eller ændringer i den pædagogiske ind-

sats.  

 

Anden måling blev lavet ultimo november i forbindelse med den fore-

løbige uddannelsesparathedsvurdering. Trods den tidlige placering i 

skoleåret fungerer denne måling som en midtvejsmåling, idet den giver 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om status for arbejdet med effektmåling i hel-

tidsundervisningen til efterretning. 
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viden om den foreløbige udvikling. Midtvejsmålingens resultater er 

beskrevet i rapporter på ungdomsskole, afdeling-, klasse- samt elevni-

veau.  

Hver afdeling måler på 5-10 af nedenstående kompetencer alt efter re-

levans i forhold til målgruppe og praksis. Rapporteringen på ungdoms-

skoleniveau omfatter de 9 første målepunkter, idet disse målepunkter 

går igen i målingen i de fleste af afdelingerne. 

 

 

Der måles på følgende områder (målepunkter): 

1. Bevidsthed om egne styrker og udfordringer 

2. Motivation 

3. Selvstændighed  

4. Ansvarlighed 

5. Situationsfornemmelse  

6. Samarbejdsevner 

7. Relationsevner 

8. Deltagelse 

9. Studieteknik 

10. Sprogkompetencer 

11. Afklaring 

12. Niveau i linjefaget 

 

 

 

LØSNING 

 

Rapporterne fra midtvejsmålingen viser elevernes foreløbige udvikling 

og giver overblik over den procentmæssige andel af elever, som har 

rykket sig positivt i forhold til førmålingen ved skoleårets start. Midt-

vejsmålingen er dermed den første og foreløbige effektmåling af ele-

vernes tid på ungdomsskolen. 

 

Resultater 

 

Procentmæssig andel af elever, der har rykket sig i en positiv retning 

Bevidsthed om egne styrker og udfor-

dringer 

55 %  

Motivation 54 % 
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Selvstændighed  58 % 

Ansvarlighed 52 % 

Situationsfornemmelse  52 % 

Samarbejdsevner 58 % 

Relationsevner 73 % 

Deltagelse 55 % 

Studieteknik 59 % 

 

Midtvejsmålingen viser at den positive udvikling ligger relativt jævnt 

på tværs af målepunkterne. Godt halvdelen af eleverne har rykket sig i 

en positiv retning indenfor samtlige af de ovenstående målepunkter. 

Særligt er det lykkedes at rykke en stor andel af eleverne i en positiv 

retning, når det gælder relationsevner. På tværs af de afdelinger, der 

måler på relationsevner, har 73 % af eleverne udviklet sig positivt.  

 

Kigger man på de enkelte afdelinger er der større variation i, hvor stor 

en andel af eleverne, der har rykket sig positivt inden for hvert enkelt 

målepunkt. Dette formodes at hænge sammen med de forskellige afde-

lingers profil, fokusområder og pædagogiske tilgange. Et eksempel på 

dette er, at Ungdomsskolens 8+9. klasses målgruppe er elever, som ikke 

har kunnet indgå og profitere af grundskolens tilbud. Dette har ofte at 

gøre med svage samarbejdsevner og relationsevner hos eleverne, og 

derfor arbejder afdelingen fokuseret med disse områder. Dette fokus 

afspejler sig i midtvejsmålingen, hvor 92 % af eleverne har rykket sig i 

en positiv retning indenfor hvert af de to målepunkter.     

 

Samlet set viser midtvejsmålingen, at ungdomsskolens arbejde har haft 

en effekt i forhold til elevernes sociale og personlige kompetencer, og 

at over halvdelen af eleverne har taget skridt i den rigtige retning. Sam-

tidig skal den procentmæssige andel af elever, der har rykket sig posi-

tivt indenfor de forskellige målepunkter, gerne være steget yderligere 

ved målingen ved skoleårets afslutning.   

 

På baggrund af midtvejsmålingen er lærere, skoleledere og ledelsen i 

gang med at vurderer, hvorvidt man er på rette spor i forhold til de øn-

skede mål eller om der skal igangsættes ændringer. 

 

Den videre proces 
Slutmålingen finder sted sidst i maj. Når resultaterne af slutmålingen 

sammenholdes med førmålingen står ungdomsskolen med viden om 

elevernes udvikling i hele den periode, de har deltaget i det pågældende 
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heltidstilbud, og derved om effekten. Resultatet af effektmålingen ind-

går i drøftelser lokalt og på tværs i heltidsundervisningen med henblik 

på at foretage eventuelle justeringer i indsatserne. 

 

Til at understøtte brugen af målingerne er ungdomsskolen i foråret 2015 

i gang med afholdelse af en møderække, hvor projektleder, skoleleder 

og hele lærerteamet på de enkelte afdelinger arbejder med, hvordan 

afdelingen kan implementere effektmålingens resultater. I fokus er dia-

log om, hvordan effektmålingen kan bruges i de didaktiske overvejelser 

og i undervisningsplanlægningen. Møderne handler også om, hvordan 

eleverne i højere grad kan blive aktive medspillere ved fastsætte indivi-

duelle udviklingsmål for dem selv som en del af effektmålingen. 

 

I forlængelse af de lokale møder afholder ungdomsskolen en temadag 

om effektmålingen i midten af marts måned. Dagen er tilrettelagt af en 

arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og projektlederen, og fokus er 

på øget anvendelse samt inspiration og videndeling på tværs af heltids-

undervisningen.  

 

Faktabaseret ledelsesinformationssystem   

Effektmålingssystemet og det kontinuerlige arbejde med det udgør en 

del af ungdomsskolens faktabaserede styringsmodel. Styringsmodellen 

indeholder data, der er relateret til de fire styringsdimensioner i Børne- 

og Ungdomsforvaltningen: Styr på økonomien, Attraktiv arbejdsplads, 

Faglig kvalitet samt Oplevet kvalitet. Effektmålingens resultater indgår 

sammen med tal for elevernes fremmøde, karakterer, uddannelsesparat-

hedsvurderinger, udslusnings- og uddannelsesstatistik under styrings-

dimensionen Faglig kvalitet.   

 

International dimension   

Fokus på fakta og effekt er ligeledes i centrum i det internationale pro-

jekt ”Second Chance Schools Working with Systematic Measurement of 

Outcomes” (SMART). Her arbejder ungdomsskolen med at videreud-

vikle og optimere arbejdet med effektmålingen gennem videndeling. 

Ungdomsskolen har udarbejdet en guide til udvikling af et effektmå-

lingssystem, som i løbet af marts vil blive afprøvet og udrullet på flere 

af partnerskolerne. Erfaringerne vil blive brugt til at udforme en Best 

Practice model til brug for både partnere i projektet, øvrige Second 

Chance skoler og andre organisationer. 

 

   

VIDERE PROCES 
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Slutmålingen med resultater om den endelig effekt ligger i slutningen af 

maj.  

 

I slutningen af skoleåret vil projektleder, skoleleder og lærerteamet i de 

enkelte afdelinger sammen evaluere effektmålingssystemet. Evaluerin-

gen vil have fokus på optimering af brugervenlighed og anvendelse i 

skoleåret 2015-2016 

 

BILAG 

 

Midtermåling – Rapportering på ungdomsskole og skoleniveau 
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Ledelsesinformation med fokus på effektmåling 

 

Med denne indstilling orienterer ungdomsskolen bestyrelsen om status for arbejdet med 

effektmåling i heltidsundervisningen samt om de foreløbige resultater. Projektleder Sis-

se Liv Lausen vil på mødet uddybe de bagvedliggende tanker samt de foreløbige resul-

tater og erfaringer. 

  

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Bestyrelsen godkendte på møde 11.12.2013, at ungdomsskolen udvikler og igangsætter 

et effektmålingssystem i heltidsundervisningen. Ungdomsskolen er nu i fuld færd med 

implementering af systemet, som leverer fælles og systematisk dokumentation af effek-

ten af elevernes skolegang i heltidsundervisningen på en række faktorer.  

 

Effektmålingen bygger på tre målenedslag: Før-, midtvejs- og slutmåling, hvor eleverne 

vurderes på en række personlige, sociale og faglige kompetencer. 

 

På bestyrelsesmødet d. 3. december 2014 blev bestyrelsen orienteret om resultaterne af 

effektmålingens førmåling, som gav viden om status ved tilbuddenes start, om elevernes 

karakteristika og dermed om hvilke områder, der krævede ekstra fokus eller ændringer i 

den pædagogiske indsats.  

 

Anden måling blev lavet ultimo november i forbindelse med den foreløbige uddannel-

sesparathedsvurdering. Trods den tidlige placering i skoleåret fungerer denne måling 

som en midtvejsmåling, idet den giver viden om den foreløbige udvikling. Midtvejsmå-

lingens resultater er beskrevet i rapporter på ungdomsskole, afdeling-, klasse- samt 

elevniveau.  

Hver afdeling måler på 5-10 af nedenstående kompetencer alt efter relevans i forhold til 

målgruppe og praksis. Rapporteringen på ungdomsskoleniveau omfatter de 9 første må-

lepunkter, idet disse målepunkter går igen i målingen i de fleste af afdelingerne. 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om status for arbejdet med effektmåling i hel-

tidsundervisningen til efterretning. 
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Der måles på følgende områder (målepunkter): 

1. Bevidsthed om egne styrker og udfordringer 

2. Motivation 

3. Selvstændighed  

4. Ansvarlighed 

5. Situationsfornemmelse  

6. Samarbejdsevner 

7. Relationsevner 

8. Deltagelse 

9. Studieteknik 

10. Sprogkompetencer 

11. Afklaring 

12. Niveau i linjefaget 

 

 

 

LØSNING 

 

Rapporterne fra midtvejsmålingen viser elevernes foreløbige udvikling og giver over-

blik over den procentmæssige andel af elever, som har rykket sig positivt i forhold til 

førmålingen ved skoleårets start. Midtvejsmålingen er dermed den første og foreløbige 

effektmåling af elevernes tid på ungdomsskolen. 

 

Resultater 

 

Procentmæssig andel af elever, der har rykket sig i en positiv retning 

Bevidsthed om egne styrker og udfordringer 55 %  

Motivation 54 % 

Selvstændighed  58 % 

Ansvarlighed 52 % 

Situationsfornemmelse  52 % 

Samarbejdsevner 58 % 

Relationsevner 73 % 

Deltagelse 55 % 

Studieteknik 59 % 

 

Midtvejsmålingen viser at den positive udvikling ligger relativt jævnt på tværs af måle-

punkterne. Godt halvdelen af eleverne har rykket sig i en positiv retning indenfor samt-

lige af de ovenstående målepunkter. Særligt er det lykkedes at rykke en stor andel af 

eleverne i en positiv retning, når det gælder relationsevner. På tværs af de afdelinger, 

der måler på relationsevner, har 73 % af eleverne udviklet sig positivt.  

 

Kigger man på de enkelte afdelinger er der større variation i, hvor stor en andel af ele-

verne, der har rykket sig positivt inden for hvert enkelt målepunkt. Dette formodes at 

hænge sammen med de forskellige afdelingers profil, fokusområder og pædagogiske til-

gange. Et eksempel på dette er, at Ungdomsskolens 8+9. klasses målgruppe er elever, 

som ikke har kunnet indgå og profitere af grundskolens tilbud. Dette har ofte at gøre 
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med svage samarbejdsevner og relationsevner hos eleverne, og derfor arbejder afdelin-

gen fokuseret med disse områder. Dette fokus afspejler sig i midtvejsmålingen, hvor 92 

% af eleverne har rykket sig i en positiv retning indenfor hvert af de to målepunkter.     

 

Samlet set viser midtvejsmålingen, at ungdomsskolens arbejde har haft en effekt i for-

hold til elevernes sociale og personlige kompetencer, og at over halvdelen af eleverne 

har taget skridt i den rigtige retning. Samtidig skal den procentmæssige andel af elever, 

der har rykket sig positivt indenfor de forskellige målepunkter, gerne være steget yder-

ligere ved målingen ved skoleårets afslutning.   

 

På baggrund af midtvejsmålingen er lærere, skoleledere og ledelsen i gang med at vur-

derer, hvorvidt man er på rette spor i forhold til de ønskede mål eller om der skal igang-

sættes ændringer. 

 

Den videre proces 
Slutmålingen finder sted sidst i maj. Når resultaterne af slutmålingen sammenholdes 

med førmålingen står ungdomsskolen med viden om elevernes udvikling i hele den pe-

riode, de har deltaget i det pågældende heltidstilbud, og derved om effekten. Resultatet 

af effektmålingen indgår i drøftelser lokalt og på tværs i heltidsundervisningen med 

henblik på at foretage eventuelle justeringer i indsatserne. 

 

Til at understøtte brugen af målingerne er ungdomsskolen i foråret 2015 i gang med af-

holdelse af en møderække, hvor projektleder, skoleleder og hele lærerteamet på de en-

kelte afdelinger arbejder med, hvordan afdelingen kan implementere effektmålingens 

resultater. I fokus er dialog om, hvordan effektmålingen kan bruges i de didaktiske 

overvejelser og i undervisningsplanlægningen. Møderne handler også om, hvordan ele-

verne i højere grad kan blive aktive medspillere ved fastsætte individuelle ud-

viklingsmål for dem selv som en del af effektmålingen. 

 

I forlængelse af de lokale møder afholder ungdomsskolen en temadag om effektmålin-

gen i midten af marts måned. Dagen er tilrettelagt af en arbejdsgruppe bestående af 

medarbejdere og projektlederen, og fokus er på øget anvendelse samt inspiration og vi-

dendeling på tværs af heltidsundervisningen.  

 

Faktabaseret ledelsesinformationssystem   

Effektmålingssystemet og det kontinuerlige arbejde med det udgør en del af ungdoms-

skolens faktabaserede styringsmodel. Styringsmodellen indeholder data, der er relateret 

til de fire styringsdimensioner i Børne- og Ungdomsforvaltningen: Styr på økonomien, 

Attraktiv arbejdsplads, Faglig kvalitet samt Oplevet kvalitet. Effektmålingens resultater 

indgår sammen med tal for elevernes fremmøde, karakterer, uddannelsesparathedsvur-

deringer, udslusnings- og uddannelsesstatistik under styringsdimensionen Faglig kvali-

tet.   

 

International dimension   

Fokus på fakta og effekt er ligeledes i centrum i det internationale projekt ”Second 

Chance Schools Working with Systematic Measurement of Outcomes” (SMART). Her 

arbejder ungdomsskolen med at videreudvikle og optimere arbejdet med effektmålingen 

gennem videndeling. Ungdomsskolen har udarbejdet en guide til udvikling af et effekt-
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målingssystem, som i løbet af marts vil blive afprøvet og udrullet på flere af partnersko-

lerne. Erfaringerne vil blive brugt til at udforme en Best Practice model til brug for både 

partnere i projektet, øvrige Second Chance skoler og andre organisationer. 

 

   

VIDERE PROCES 

Slutmålingen med resultater om den endelig effekt ligger i slutningen af maj.  

 

I slutningen af skoleåret vil projektleder, skoleleder og lærerteamet i de enkelte afdelin-

ger sammen evaluere effektmålingssystemet. Evalueringen vil have fokus på optimering 

af brugervenlighed og anvendelse i skoleåret 2015-2016 

 

BILAG 

 

Midtermåling – Rapportering på ungdomsskole og skoleniveau 
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Midtermåling – Rapportering på ungdomsskole og skoleniveau 

 

 Anvendelse: 

Indeværende rapport giver viden om den procentmæssige andel af elever der har rykket sig positivt 
fra førmålingen i starten af september til midtermålingen i slutningen af november.  

Rapporten skal, i samspil med skole- og klasserapporterne, anvendes til refleksion og dialog om 
elevgruppen samt til brug for dialog og styring mellem lærergruppen og skolelederen og ungdoms-
skolens ledelse. 

 

 Data: 

Rapporten inkluderer: 

o Amager 10. klasse (på nær klasserne 10.B og 10.C) 
o Byhøjskolen 
o Dagkursus 
o Ungdomsskolens 8+9. klasse  
o Ungdomsskolen i Hindegade  

(Der laver også effektmåling på Nye veje og 10. Puls men disse inkluderer ikke en midtermåling.)  

Rapporten baserer sig på elevernes individuelle udvikling og inkluderer derfor kun de 335 elever der 
har deltaget i begge målinger.  

 

 Målepunkter: 

Eleverne på Ungdomsskolen er blevet målt på en række forskellige målepunkter. Der er i alt 12 må-
lepunkter. Der er ingen skoler der måler på dem alle. Hver skole har målt på de områder de fandt 
relevante i forhold til deres målgruppe og praksis. Indeværende rapport inkluderer de 9 målepunkter 
der går igen på tværs af flest skoler. 

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 lærer og vejleder vurderer at 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 9 målepunkter i indeværende rapport: 

Bevidsthed om egne styrker og udfordringer 

Motivation 

Selvstændighed 

Ansvarlighed 

Situationsfornemmelse 

Samarbejdsevner 

Relationsevner 

Deltagelse  

Studieteknik 
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Bevidsthed om egne styrker og udfordringer 

 

Positivt ryk 
Nedenstående figur viser den procentmæssige andel af elever der har rykket sig positivt.  

 De lyse søjler viser andelen af eleverne der har rykket sig positivt på et eller flere under-
spørgsmål indenfor målepunktet. (RYK) 

 De mørke søjler viser andelen af eleverne der har rykket et trin eller derover opad på svar-
skalaen, når der kigges samlet på bevidsthed om egne styrker og udfordringer. (RYK+3)  
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Bevidsthed om egne styrker og udfordringer  

Med dette målepunkt måler ungdomsskolen elevens selverkendelse i forhold til skolerelevante områder. Det handler om, 
hvorvidt eleven har en forståelse af egne udfordringer og styrker indenfor det faglige og skolerelevante område, og om eleven 
kan vurdere deres betydning i forhold til nye opgaver og områder. 

 I hvilken grad er eleven bevidst om egen styrker? 

 I hvilken grad er eleven bevidst om de områder, hvor han/hun har udfordringer? 

 I hvilken grad kan eleven vurdere sine evner realistisk i forhold til nye opgaver?  
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 Motivation  

 

Positivt ryk 
Nedenstående figur viser den procentmæssige andel af elever der har rykket sig positivt.  

 De lyse søjler viser andelen af eleverne der har rykket sig positivt på et eller flere under-
spørgsmål indenfor målepunktet. (RYK) 

 De mørke søjler viser andelen af eleverne der har rykket et trin eller derover opad på svar-
skalaen, når der kigges samlet på motivation. (RYK+3) 
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Motivation 

Med dette målepunkt måles om eleven viser interesse for at lære nyt. Konkret handler det om, hvorvidt eleven tager initiativ 

og arbejder målrettet for forbedring eller mestring af områder eller opgaver og om eleven evner at fravælge forstyrrende 

elementer.  

 I hvilken grad viser eleven interesse for at lære nye ting? 

 I hvilken grad kan eleven lave noget, der gavner ham/hende, selvom han/hun ikke har lyst? 

 I hvilken grad kan eleven undgå at blive distraheret af mobil eller brug af internettet?  
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Selvstændighed 

 

Positivt ryk 
Nedenstående figur viser den procentmæssige andel af elever der har rykket sig positivt.  

 De lyse søjler viser andelen af eleverne der har rykket sig positivt på et eller flere under-
spørgsmål indenfor målepunktet. (RYK) 

 De mørke søjler viser andelen af eleverne der har rykket et trin eller derover opad på svar-
skalaen, når der kigges samlet på selvstændighed. (RYK+3) 
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Selvstændighed 

Med dette målepunkt måles elevens faglige selvstændighed. Det handler om, hvorvidt eleven kan gå i gang med en ny opga-

ve, og om eleven kan arbejde selvstændigt uden at blive overvåget. Konkret handler det om, at eleven aktivt handler, hvis der 

er forhindringer i forhold til at komme videre med arbejdet, eksempelvis ved at spørge om hjælp, når der er brug for det. 

 I hvilken grad kan eleven arbejde selvstændigt med en opgave? 

 I hvilken grad evner eleven at søge hjælp, hvis der opstår forhindringer? 

 I hvilken grad evner eleven at holder sig selv i gang? 
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 Ansvarlighed 

 

Positivt ryk 
Nedenstående figur viser den procentmæssige andel af elever der har rykket sig positivt.  

 De lyse søjler viser andelen af eleverne der har rykket sig positivt på et eller flere under-
spørgsmål indenfor målepunktet. (RYK) 

 De mørke søjler viser andelen af eleverne der har rykket et trin eller derover opad på svar-
skalaen, når der kigges samlet på ansvarlighed. (RYK+3) 
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Ansvarlighed 

Med dette målepunkt måles elevens ansvarlighed i en skolesammenhæng. Det handler om, hvorvidt eleven formår at over-

holde aftaler. Konkret handler det om, at eleven formår at strukturere sin skolehverdag, så eleven er parat til at modtage 

undervisning (fx laver eventuelle lektier, har relevant skolemateriale med og holder sig orienteret ved fravær.) 

 I hvilken grad er eleven forberedt til den enkelte undervisningstime? 

 I hvilken grad holder eleven sig orienteret ved fravær? 

 I hvilken grad overholder eleven de aftaler der er blevet lavet i en skolesammenhæng? 
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Situationsfornemmelse 

 
Positivt ryk 
Nedenstående figur viser den procentmæssige andel af elever der har rykket sig positivt.  

 De lyse søjler viser andelen af eleverne der har rykket sig positivt på et eller flere under-
spørgsmål indenfor målepunktet. (RYK) 

 De mørke søjler viser andelen af eleverne der har rykket et trin eller derover opad på svar-
skalaen, når der kigges samlet på situationsfornemmelse. (RYK+3) 
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Situationsfornemmelse 

Med dette målepunkt måles elevens evne til at agere i forskellige skole sammenhænge.  Det handler om, hvorvidt eleven har 

fornemmelse for, hvad der er passende, rimeligt eller hensigtsmæssigt i en given situation og handler herefter. Konkret hand-

ler det om, at eleven kan tilpasse sit sprogbrug og volumen efter den givne kontekst, og om eleven kan efterleve de skrevne 

og uskrevne regler. 

 I hvilken grad formår eleven  at tilpasse sit sprog i forhold til hvem, han/hun taler med? 

 I hvilken grad formår eleven at efterleve skrevne og uskrevne regler i den vant undervisningssituation? 

 I hvilken grad formår eleven at efterleve skrevne og uskrevne regler i en uvant undervisningssituation (fx ture ud af 

huset, temadage mv.)? 
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Samarbejdsevner 

 

Positivt ryk 
Nedenstående figur viser den procentmæssige andel af elever der har rykket sig positivt.  

 De lyse søjler viser andelen af eleverne der har rykket sig positivt på et eller flere under-
spørgsmål indenfor målepunktet. (RYK) 

 De mørke søjler viser andelen af eleverne der har rykket et trin eller derover opad på svar-
skalaen, når der kigges samlet på samarbejdsevner. (RYK+3) 
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Samarbejdsevner 

Med dette målepunkt måles elevens evne til at samarbejde i en skolekontekst. Konkret handler det om, hvorvidt eleven kan 

bidrage positivt i gruppearbejde og indtage forskellige roller. Det handler om, at eleven kan tage ansvar for gruppen, proces-

sen og resultatet, men også om, at eleven kan indordne sig under andre. 

 I hvilken grad kan eleven arbejde sammen med andre i en gruppe – også selvom han/hun ikke selv har valgt grup-

pen? 

 I hvilken grad kan eleven tage ansvar i en gruppe? 

 I hvilken grad kan eleven acceptere at andre tager styring i en gruppe? 
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Relationsevner 

 
Positivt ryk 
Nedenstående figur viser den procentmæssige andel af elever der har rykket sig positivt.  

 De lyse søjler viser andelen af eleverne der har rykket sig positivt på et eller flere under-
spørgsmål indenfor målepunktet. (RYK) 

 De mørke søjler viser andelen af eleverne der har rykket et trin eller derover opad på svar-
skalaen, når der kigges samlet på relationsevner. (RYK+3) 
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Relationsevner 

Med dette målepunkt måles elevens evne til at danne positive relationer til lærere og elever. I forhold til positiv relation til 

læreren handler det om, hvorvidt eleven formår ikke at være i forsvarsposition, men kan og tør bruge læreren og kan accepte-

re, at det er læreren, der sætter dagsorden. I forhold til at kunne danne positive relationer til andre elever, handler det om, at 

eleven søger de andres elevers selskab samt spørger ind til og snakker med de andre. 

 I hvilken grad kan eleven indgå i en tillidsfuld relation med en lærer? 

 I hvilken grad kan eleven acceptere, at det er læreren, der sætter dagsordenen? 

 I hvilken grad kan eleven indgå i venskabelige relationer med andre elever på skolen?  
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Deltagelse  

 

Positivt ryk 
Nedenstående figur viser den procentmæssige andel af elever der har rykket sig positivt.  

 De lyse søjler viser andelen af eleverne der har rykket sig positivt på et eller flere under-
spørgsmål indenfor målepunktet. (RYK) 

 De mørke søjler viser andelen af eleverne der har rykket et trin eller derover opad på svar-
skalaen, når der kigges samlet på deltagelse. (RYK+3) 
 

 

  

0 0 

58 

40 

78 

52 

76 

52 

41 

28 

55 

37 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

Deltagelse 

Med dette målepunkt måles elevens faglig og aktive deltagelse i undervisningen såvel som elevens deltagelse i det sociale liv 

på skolen. Konkret handler det om, hvorvidt eleven er aktiv i undervisningen og i diskussioner ved at kigge på den der taler, 

stille spørgsmål og følge med. Endvidere handler det om, at eleven deltager i skolens sociale liv. 

 I hvilken grad følger eleven aktivt med i undervisningen? 

 I hvilken grad bidrager eleven i undervisningen? 

 I hvilken grad tager eleven del i det sociale liv på skolen?  
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Studieteknik  

 

Positivt ryk 
Nedenstående figur viser den procentmæssige andel af elever der har rykket sig positivt.  

 De lyse søjler viser andelen af eleverne der har rykket sig positivt på et eller flere under-
spørgsmål indenfor målepunktet. (RYK) 

 De mørke søjler viser andelen af eleverne der har rykket et trin eller derover opad på svar-
skalaen, når der kigges samlet på studieteknik. (RYK+3) 
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Studieteknik 

Med dette målepunkt måler ungdomsskolen elevens evne til at studere. Konkret handler det om, hvorvidt eleven kan bruge 

faglige hjælpermidler som fx formelsamling, lommeregner, ordbog, It-kompenserende hjælpemidler mv. Det relaterer sig til, 

om eleven formår at opsøge og håndtere viden, samt om eleven evner at sætte faglige mål for sig selv. 

 I hvilken grad kan eleven bruge faglige hjælpemidler funktionelt? 

 I hvilken grad kan eleven inddrage relevant viden ved løsning af en opgave? 

 I hvilken grad kan eleven sætte konkrete mål for, hvad han/hun vil lære? 
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1. Tematisk punkt: folkeskolereformen – perspektiver og 

samarbejder mellem folkeskolerne og ungdomsskolen.  
 

Oplæg ved skoleleder Lennart Kjellerup, Peder Lykke Skole, souschef Ka-

spar Hviid, Vesterbro Ny Skole, og centerleder Kirsten Vyum, Ungdoms-

skolen Vesterbro/Valby. 

 

Indstilling 

Ingen. 

 

Resumé 

Folkeskolerne har det sidste år arbejdet intensivt med at forberede imple-

menteringen af folkeskolereformen, og ungdomsskolen blev for alvor ind-

draget i arbejdet omkring årsskiftet 2013/14. Opdraget fra Børne- og Ung-

domsforvaltningen var, at ungdomsskolen skulle synliggøre de områder, 

som ungdomsskolen havde mulighed for at byde ind med i samarbejdet 

med folkeskolen under reformens element ”den åbne skole”. På den bag-

grund 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 skoledag, 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 undervis-

ning, den åbne skole og bevægelse i skolen. 

 

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i 2013 fem pejlemærker for den kø-

benhavnske folkeskole: 

 

 Faglighed: Alle elever skal være dygtigere 

 Ungdomsuddannelse: Alle elever skal gennemføre en ungdomsuddan-

nelse  

 Chancelighed: Betydningen af social og etnisk baggrund skal mindskes.  

 Trivsel: Alle elever skal have et godt skoleliv, hvor de trives  

 Tillid og attraktivitet: Tilliden til skolerne og respekten for professionel 

viden og praksis skal højnes, så forældrene i København vælger folke-

skolen  

 

Der er med skolereformen besluttet en række tiltag, der skal understøtte 

arbejdet med de nye målsætninger. Af særlig interesse for samarbejdet mel-

lem folkeskolen og ungdomsskolen er bestemmelserne om den åbne skole, 

understøttende undervisning og lektiehjælp. Ungdomsskolen og folkesko-

len er forpligtet til at indgå samarbejder, der kan bidrage til opfyldelse af 

folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner.  
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Ungdomsskolen og folkeskolen: Samarbejdet år 1efter reformen 

Ungdomsskolens indsats for at få blus på samarbejdet har særligt haft fokus 

på beskrivelse af muligheder gennem et idékatalog, lokalt, opsøgende ar-

bejde overfor skolerne, konkretisering af aftaler i samarbejdsaftaler, udar-

bejdelse af målbeskrivelser med mere.  

 

Det er i vid udstrækning lykkedes at få etableret et bredt og omfattende 

samarbejde mellem ungdomsskolen og en stor del af folkeskolerne i Kø-

benhavn. Ved skoleårets start var der indgået aftaler om 90 undervisnings-

forløb. Det er forløb, der primært omhandler valgfag, forløb med fremmed-

sprog og i mindre grad understøttende undervisning. De konkrete samar-

bejder baserer sig på drøftelser mellem de enkelte folkeskoler og ungdoms-

skolens lokale afdelinger. 

 

Ungdomsskolens afdelinger melder generelt om stor tilfredshed blandt fol-

keskolerne om de indgåede aftaler. Særligt fremhæves tilførslen af fag og 

lærere med særlige faglige kompetencer ligesom muligheden for at afhjæl-

pe skolernes udfordringer med at finde og ansætte kvalificerede fremmed-

sprogslærere.  

 

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 anvendelsesorienteret undervisning, og det er det 

mål samarbejdet skal vurderes i forhold til. Ved tærsklen til at ungdoms-

skolen og folkeskolerne går i gang med at indgå aftaler om næste års un-

dervisning, kan det derfor være relevant at drøfte prioriteringer og mål for 

de ønskede resultater af ungdomsskolens indsatser i samarbejde med folke-

skolen.  

 

 

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet den 29. 

oktober 2014 
 

Indstilling 

 

 

Ungdomsskolen indstiller,  

 

1. at bestyrelsen godkender udkast til beslutningsprotokollen fra mødet 

den 29. oktober 2014. 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
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3. Opsamling på den tematiske drøftelse om ungdomssko-

lens mål, opgaver og udviklingsretning 
 

Bestyrelsens formand foreslår en tematisk drøftelse af ungdomsskolens 

mål, opgaver og udviklingsretning på baggrund af oplæggene på bestyrel-

sesmødet den 29. oktober 2014. 

 

Indstilling 

Ingen. 

 

Problemstilling 

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 fri-

tidsaktiviteter 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 synspunkter på ungdomsskolens mål, opgaver og udviklingsretning. 

Det skete ud fra en forvaltningsposition (Søren Hegnby), en medarbejder-

position (Søren Brinch) samt en politikerposition (Jan Andreasen). 

 

På baggrund af de tre oplæg kan der identificeres en række tematiske 

spørgsmål, som ønskes drøftet på mødet. 
 

1. Hvordan sikrer vi en hensigtsmæssig balance mellem undervisningsak-

tiviteter 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 ud-

viklende fritid? 

  

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

og ungdomsuddannelserne, for at gøre uddannelsesvejen lettere for de 

unge at betræde? Skal ungdomsskolen omdanne en delmængde af hel-

tidsundervisningen til egentlige værkstedsklasser i samarbejde med er-

hvervsskolerne? 

  

3. Kan vi udvikle en ny organisationsform for almenundervisningen i 

form af et laboratorium/eksperimentarium for nye metoder og aktivite-

ter til at nå både de få og de mange i et tæt samarbejde med forvalt-

ning, forskningsinstitutioner, skoler og klubber/foreninger? 

  

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

uddannelsesparathed i forhold til de elever på 8. klassetrin, som ikke er 
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vurderet uddannelsesparate og herunder intensivere samarbejdet mel-

lem UU og folkeskolerne om aktiviteter for skoletrætte elever? 

  

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

heltidsundervisningen? 

  

6. Hvordan sikrer vi, at elever og lærere i endnu højere grad kan få med-

indflydelse på ungdomsskolens opgaveløsning og ressourceanvendelse 

parallelt til de muligheder, der eksisterer i form af elevråd og Ungepa-

nel samt MED-systemets principper om medarbejdernes medindflydel-

se, medbestemmelse og medansvar? 

 

Videre proces 
Bestyrelsen tilkendegav, at man gerne vil fortsætte tematiske drøftelser, 

men i mere fokuseret form. 

 

Bestyrelsen foreslog, at ungdomsskolen anmoder Børne- og Ungdomsfor-

valtningen om på bestyrelsesmødet i marts 2015 at fremlægge forslag til / 

overvejelser om den fysiske indretning af fremtidens 10. klasser og ung-

domsskolens heltidsundervisning med afsæt i de principper, som Børne- og 

Ungdomsudvalget vedtog på mødet den 11. juni 2014.  
 

 

4. Status for arbejdet med Kombineret Ungdomsuddannelse  
 

Folketinget vedtog i juni måned lov om oprettelse af en ny Kombineret 

Ungdomsuddannelse. Uddannelsen skal varetages i et institutionssamarbej-

de med start pr. august 2015. I denne indstilling gør ungdomsskolen status 

for arbejdet med etablering af uddannelsen i et bredt funderet institutions-

samarbejde i regionen. 

 

Indstilling 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Problemstilling 

Kombineret Ungdomsuddannelse etableres som et led i Aftalen om bedre 

og mere attraktive 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.  
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Bestyrelsen godkendte på mødet den 2. juni 2014, at ungdomsskolen kunne 

indgå i et bredt institutionssamarbejde som potentiel udbyder af Kombine-

ret Ungdomsuddannelse. Ungdomsskolen har været aktiv part i selve an-

søgningsprocessen. 

 

Løsning 

Formålet med Kombineret Ungdomsuddannelse er at skabe grundlag for, at 

eleverne efterfølgende kan få beskæftigelse i et lokalt/regionalt arbejds-

marked. Målet er at stille eleverne relativt bedre end ufaglærte uden en 

ungdomsuddannelse. Kombineret Ungdomsuddannelse kan tillige forbere-

de eleverne til fortsat uddannelse.  En afsluttet Kombineret Ungdomsud-

dannelse giver ret til titlen ”erhvervsassistent” inden for et nærmere be-

stemt jobområde.  

 

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 af-

sluttet 9. eller 10. klasse og må ikke være fyldt 25 år. Det skal samtidig 

være elever, der ikke er, eller ikke kan blive vurderet uddannelsesparate til 

en anden ungdomsuddannelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning visi-

terer til uddannelsen. 

 

Struktur og indhold 

Uddannelsen varer maksimalt to år og bygges op i fire dele af 20 ugers va-

righed. Der er mulighed for påstigning og afstigning undervejs. Samtidig 

vil eleverne have mulighed for at skifte til en anden ungdomsuddannelse, 

hvis de opnår kompetencer til det. Uddannelsen opbygges fleksibelt om-

kring udvalgte erhvervstemaer, der er rettet mod regionens lokale arbejds-

marked og beskæftigelsesmuligheder. 

 

Forløbet består af undervisning, som udvikles specifikt til uddannelsen og 

kompetencegivende undervisning fra andre uddannelseslovgivninger, fx fra 

erhvervsuddannelser eller 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 dele af undervisningen skal 

gennemføres via erhvervstræning i virksomheder, organisationer el.lign. 

Klasse- og holdfællesskab er et bærende element, og uddannelsen skal sam-

let tilrettelægges, så undervisningen ikke opleves fagopdelt og fragmente-

ret.  

 

Institutionssamarbejde   

På landsplan er uddannelsen dimensioneret til et årligt optag på 2.500 unge. 

Ministeriet har fordelt pladserne på 20 geografiske udbudsområder. Kø-

benhavn, Frederiksberg, Tårnby, Dragør og Bornholm udgør samlet et ud-

budsområde med i alt 346 pladser. 

 

Som led i det forberedende arbejde har i alt 17 institutioner i udbudsområ-

det etableret et institutionssamarbejde om uddannelsen. 
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Ansøgning  

Institutionssamarbejdet ha indsendt en fælles ansøgning til Undervisnings-

ministeriet om udbud af uddannelser indenfor for 4 forskellige erhvervste-

maer. De fire erhvervstemaer er udvalgt med afsæt i en afdækning af mu-

ligheder og behov på det regionale arbejdsmarked. Da det er institutions-

samarbejdets vurdering, at kun en del af de unge vil kunne finde varig be-

skæftigelse i regionen alene på baggrund af et gennemført kombineret ung-

domsuddannelses-forløb, har gruppen vægtet at vælge erhvervstemaer, der 

peger frem mod og ruster de unge bedst muligt til videre uddannelsesfor-

løb. Ligeledes har gruppen lagt vægt på at udvælge og sammensætte er-

hvervstemaer, som kan tiltrække 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.  

 

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. Sammenhængen og læringen vil understøttes af, at ind-

holdet i alle dele af uddannelsen tones mod erhvervstemaerne, også indhol-

det i de almene fag.  

 

Ungdomsskolens primære opgaver i institutionssamarbejdet vil være un-

dervisning i almene fag. Omfanget af dette er endnu ikke kendt. Ungdoms-

skolen 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 primære tilknytning i ud-

dannelsen på pågældende skole. Det betyder bl.a. at ungdomsskolen vil 

varetage kontaktpersonsfunktion for disse elever. Da dele af undervisnin-

gen skal være værkstedsbaseret vil noget af undervisningen for ungdoms-

skole - og KVUC-elever være forlagt til andre uddannelsesinstitutioner, fx 

en erhvervsskole eller en produktionsskole. Herudover vil der være perio-

der, hvor eleverne er i erhvervstræningsforløb i virksomheder 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 uddannelsesforløbene blive varetaget i et samarbejde mel-

lem tovholderinstitutionen (KVUC) og en produktionsskolerepræsentant 

(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.  
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Institutionssamarbejdet modtage svarr på ansøgningen senest 30. januar 

2015. Uddannelsen har start pr. august 2015. 

 

Økonomi 

Uddannelsen finansieres med kr. 100.000 pr. elev pr. år, som udbetales til 

tovholderinstitutionen. Beløbet er et enhedstaxameter og finansierer køb af 

uddannelse og administration ekskl. SU, vidtgående specialundervisning, 

vejledning og transport. Beløbet udbetales efter optalte gennemførte ud-

dannelsesuger/-dage. Evt. ophør modregnes i taxameteret. 

 

Videre proces 

Ved godkendelse af ansøgning fortsætter institutionssamarbejdet arbejdet 

med at konkretisere indhold og organisering af uddannelsen. 

 

 

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 

forudgående høring indstilling fra forvaltningen om, at 10. klasserne i Kø-

benhavn 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 besty-

relsens virke som bestyrelse for 10. klasse inden for de af Børne- og 

Ungdomsudvalget fastsatte rammer for drift af 10. klasse pr. august 

2015. 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

Problemstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 11. juni 2014 at sende 

forvaltningens forslag om, at kommunens 10. klasser (undtagen special 10. 

klasse) placeres organisatorisk i ungdomsskolen i høring. Forslaget indebæ-

rer, at de almene 10. klasser og 10. klasser, som udbydes i regi af erhvervs-

uddannelserne, fastholdes i kommunalt regi under en samlet organisatorisk 

ramme. 

 

Bestyrelsen drøftede forslaget på et ekstraordinært møde den 4. september 

2015 og afgav i den forbindelse et høringssvar, som er indgået i forvaltnin-

gens oplæg til beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 19. 
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november. 2015. Udvalget besluttede at godkende forvaltningens indstil-

ling om, at drift og udvikling af Københavns Kommunes 10. klasser samles 

under ungdomsskolen, idet beslutningskompetencen vedrørende 10. klasse 

fortsat hører under Børne- og Ungdomsudvalget og Borgerrepræsentatio-

nen.  

 

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 

Det almene 10. klassetilbud er i dag samlet på Kildevældsskolen, Vesterbro 

Ny Skole, Kirsebærhavens Skole og i ungdomsskolen på matrikler i Jemte-

landsgade, 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 Sundhedsuddannelsen (SOPU), Hotel- og 

Restaurantskolen (HRS), Københavns Tekniske Skole (KTS), Teknisk Er-

hvervsskole Center (TEC) og CPH West om udbud og drift af 10. klasse. 

Forvaltningen forhandler pt. med Niels Brock om lignende aftaler. 

 

Undervisningen i de obligatoriske fag dansk, engelsk og matematik på dis-

se institutioner finansieres af kommunen, bortset fra de perioder hvor ele-

ven 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. klassetil-

bud 
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 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 

 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 begynder 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 til-

knytning til ungdomsuddannelserne 

 

 heltidsundervisningen placeres i videst muligt omfang i skolemiljøer 

med ressourcestærke 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 fy-

siske placering af 10. klassetilbuddet 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 mulighed for at vurdere effekten af de enkelte 10. klasse-

tilbud på basis af elevernes prøveresultater, fremmøde, overgang til ung-

domsuddannelse, trivsel og tilfredshed. 

 

Det er fortsat Borgerrepræsentationen og Børne- og Ungdomsudvalget, 

som har beslutningskompetencen for 10. klasse. Ungdomsskolens leder har 

ansvaret for den daglige drift og parallelt til skolebestyrelserne for kommu-

nens folkeskoler udarbejder ungdomsskolens bestyrelse principper for hele 

ungdomsskolens virke, herunder 10. klasse inden for de rammer, der er 

fastsat af Børne- og Ungdomsudvalget. 

 

Økonomi 

Overflytning af 10. klasse til ungdomsskolen er udgiftsneutral, idet de nu-

værende ressourcer (taxameterberegning) indeholder udgifter til undervis-

ning, administration og ledelse. 

 

Videre proces 

Implementeringen af beslutningen foregår i tre faser: 

 

 Fra december 2014 til august 2015 vil forvaltningen indlede drøftelser 

med de folkeskoler, som afgiver 10. klasse til ungdomsskolen, idet lære-

re og ledere skal have mulighed for at tage stilling til, hvorvidt de ønsker 
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at følge opgaven. Betingelserne for dette drøftes med de faglige organi-

sationer. Endvidere vil forvaltningen og ungdomsskolen drøfte ung-

domsskolens ledelse og administration af opgaven. 

 

 Fra foråret 2015 vil ungdomsskolen indlede drøftelser om den pædago-

giske udvikling af det samlede 10. klassetilbud med involvering af lære-

re og ledere. Fra august 2015 skal der ske en konkret planlægning af ud-

bud og linjer i skoleåret 2016-2017, og der skal optages forhandlinger 

med erhvervsuddannelserne om 10. klasseudbuddet i skoleåret 2016-

2017. 

 

 Fra august 2016 skal de pædagogiske og organisatoriske ændringer 

iværksættes. 

 

 

6. Udvikling i ungdomsskolens budget og regnskab 2014 

samt forslag til principper for fordeling af budgetrammen 

2015 
 

Med indstillingen redegør ungdomsskolen for det forventede årsregnskab 

for 2013 og fremlægger forslag til principper for fordeling af budgetram-

men 2014. 

 

Indstilling 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens forventede års-

regnskab 2014 til efterretning, 

 

2. at bestyrelsen godkender principperne for fordeling af budget 2015,  

 

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

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. 

 

 

Problemstilling 

Bestyrelsen tiltrådte den 26. marts 2014 forslag til fordeling af ungdoms-

skolens samlede budgetramme på 74.863.313 kr. I budgetrammen indgår 

budget til 10. klasse Amager i 2014 baseret på elevtallet fra den 5. septem-

ber 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. 
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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 for-

slag 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: 

 

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 bevilling på Ungepakkemidler på i alt 1.861.000 kr. samt mid-

ler 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 modtaget en bevilling på 1.232.425 kr. som først vil medfører ud-

gifter i de kommende år. 

 Ungdomsskolen vil modtage 1 mio.kr. af Ungepakkemidler til finansie-

ringen af tilbuddet på 10. PLUS, hvor 7/12 af denne bevilling skal dæk-

ke tilbuddet i 2015, hvilket 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 forventet 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 landsdækkende.  

 

Det forventede mindreforbrug i 2013 udgør ca. 3,7 pct. af ungdomsskolens 

samlede ramme. Der vil være mindre bevægelser i regnskabet frem til regn-

skabsafslutningen, og det er derfor behæftet med almindelig usikkerhed. 
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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 forbindelse med udmøntning af budgetrammen for 2014. 

Derudover foreslås det, at dækningen af omsorgs- og seniordage udmøntes, 

der hvor forbruget forventes.  

 

De foreslåede fælles principper er: 

 

 Centrale lønudgifter til ledelse, administration og pædagogisk med-

hjælp fastsættes på grundlag af konkrete beregninger. 

 Decentrale lønudgifter til heltidsundervisning og almen undervisning i 

de tre ungdomsskoleområder fastsættes med udgangspunkt i 2014-

niveau inklusiv de udmeldte fremskrivninger på lønnen. 

 Timepuljer til almen undervisning fastsættes med udgangspunkt i 2014-

niveau. Samt efter den enkelte almen undervisningssteds andel (pro-

cent) 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, kompetenceud-

vikling for lærere, ledere og øvrige medarbejdere. I fællespuljen vil der 

blive indarbejdet beløb til ungdomsskolens fyrtårne og internationale 

elevudvekslinger. 

 Der afsættes midler til omsorgsdage og seniordage, der sikrer, at bud-

getområder med ansatte, som er berettiget til hhv. omsorgs- og senior-

dage, også modtager midler, der dækker eventuelle omkostninger.  

 Ungdomsskolen vil afdække muligheden for at etablere en central vi-

karpulje, idet vikarbehovet er meget forskelligt på de enkelte tilbud i 

ungdomsskolen. 

 

Principperne for fordeling af driftsmidler i heltidsundervisningen: 

 

 Administrative pc’ere betales centralt, hvilket medfører en nedjustering 

af de decentrale 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 decentrale budgetter. 

 ”Grundbevilling på budgetområde” fordeles ud fra procentfordeling af 

målgruppen. 

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

sluttede sæson. 

 Der afsættes midler i en fælles pulje, som almenundervisningen kan 

søge om til udvikling af tilbud, som kræver en hurtig indsats. Tilsagn 

eller afslag gives inden for en uge. 

 

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

centen for driftsmidler, som ungdomsskolen får udmeldt fra forvaltnin-

gen. 

 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 

ungdomsskolens budget for 2015: 

 

 Ungdomsskolens 8+9. klasse  

Det fremgår af budgetforliget, at der er afsat i alt 2,2 mio. kr. til videre-

førelsen af tilbuddet med uændret kapacitet i 2015 og 2016. Denne be-

villing afløser en tidligere bevilling som udløber 31. december 2014.  

 

 Effektivisering paf lærernes arbejdstid 

Ungdomsskolen har i 2014 fået pålagt en effektivisering på lærernes ar-

bejdstid, 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 ungdomssko-

len, men det må forventes at have en indflydelse på ungdomsskolens 

budget. 

 

Ungdomsskolen foreslår at benytte mindreforbruget 2014 på aktiviteter, 

som understøtter 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 kø-

benhavnske 10. klasser organiseres i KKU. Medarbejderinddragelse i 

udvikling af det pædagogiske grundlag og praksis. 

 Gennemførelse af SMART projektet med 20 pct. egen finansiering. 

 

 

7. Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter 
 

Under dette punkt har bestyrelsens elevrepræsentanter mulighed for at tage 

forskellige emner op. 

 

Indstilling 

 

 

 
Ungdomsskolen indstiller, 

 

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

Ingen. 

 

Resumé 

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

ser i ungdomsskolens bestyrelse. For at sikre elevrepræsentanterne mulig-

hed for at bringe problemstillinger op til drøftelse i bestyrelsen, har ung-

domsskolen etableret dette faste punkt på dagsordenen. Der kan ikke træf-

fes 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 i ungdomsskolen for elever, der ønsker at arbejde med demokra-

ti og medborgerskab. En række elever herfra deltog primo november i Kø-

benhavns Kommunes årlige Ungepolitikerdag Her fik eleverne mulighed 

for at tale direkte med københavnske borgmestre og politikere fra Borger-

repræsentationen i workshops omkring temaerne fritidsliv, byliv og skole.  

 

Efter de enkelte workshops var der en fælles paneldebat mellem de delta-

gende elever, borgmestre og politikere fra Borgerrepræsentationen. Ved 

paneldebatten bragte deltagerne fra Ungepanelet et ønske op om, at styrke 

synligheden og informationen om de mange tilbud, som Københavns 

Kommune udbyder til unge rundt om i byen. 

 

Elevrepræsentanterne og Ungepanelet planlægger et fællesmøde i januar 

2015 med alle elevråd i folkeskolerne.  

 

Bestyrelsen tilkendegav, at ungdomsskolen økonomisk og organisatorisk 

vil støtte initiativet. Bestyrelsen tilkendegav videre, at ungdomsskolen bør 

intensivere besøg og informationskampagner på folkeskolerne. 

 

 

8. 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. 

 

 

Beslutining 

Bestyrelsen godkendte forslag til mødeplan 2015. 
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Problemstilling 

Efter Vedtægt for bestyrelsen ved Københavns Kommunes Ungdomsskole 

afholder bestyrelsen møde mindst 4 gange om året eller så ofte formanden 

eller 3 af medlemmerne 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 Ung-

domsudvalget, 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. 

 

 

9. Meddelelser og orientering 

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

1. E2C-Europe 

Københavns Kommune har siden 2002 været medlem af European Asso-

ciation of Cities and Institutions for Second Chance Education (E2C-

Europe). Ungdomsskolebestyrelsens 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 arbej-

de. Medlemskab af foreningen E2C-Europe kan oppebæres af by-

er/regioner, skoler, institutioner og foreninger. E2C-Europe arbejder med 

udvikling af metoder til inddragelse af unge, udvikling af læringsmiljøer, 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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lærersamarbejde, elevudvekslinger og bedre information til unge. Ung-

domsskolen og erhvervsgrunduddannelsen (egu) indgår i det pædagogiske 

arbejde. Jan Andreasen deltog i foreningens generalforsamling i Matosin-

hos, Portugal den 17. oktober 2014. Generalforsamlingen valgte Guilherme 

Pinto, borgmester i Matosinhos, som ny formand for foreningen. Jan An-

dreasen 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, Sverige, Italien, Irland, Holland og Danmark, at give det 

igangværende effektmålingsarbejdede en international dimension.  

 

Ungdomsskolen er vært ved projektets første transnationale møde, der bli-

ver afholdt i december. Mødedagene afsluttes med en international mini-

konference, hvor projektet præsenteres og debatteres med inviterede inte-

ressenter.  

 

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 arbejdsmiljødrøftelse. Ved drøftelsen gøres status på det seneste års 

tværgående indsatser og kommende indsatsområder overvejes. Efterfølgen-

de tager LokalMED beslutning om hvilke konkrete indsatsområder, som 

alle Trioer skal arbejde med det kommende år.  

 

LokalMED har udvalgt følgende indsatsområder: Arbejdstidstilrettelæggel-

se/fleksibilitet, social kapital, fysiske forhold, ledernes arbejdsmiljø, op-

byggelse af en stressforebyggende kultur og kompetencer samt foran-

dringskapacitet og forandringsrobusthed (resiliens). En arbejdsgruppe er pt. 

i færd med formulerer fire sammenhængende 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 danmarksmesterskaberne 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 ungdomssko-

lens undervisningstilbud til folkeskolen. Ungdomsskolen stiller på begge 
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stande med vejledere og undervisere, der kan fortælle og vise messens 

mange gæster mere om mulighederne i ungdomsskolen.  

 

Arrangørerne forventer, at mere end 50.000 elever, forældre, undervisere 

og andre gæster fra uddannelsessektoren besøger DM i Skills. 

 

 

10. Orientering om status for effektmåling i heltidsundervis-

ningen 

 
Med denne indstilling orienterer ungdomsskolen bestyrelsen om status for 

arbejdet med effektmåling i heltidsundervisningen.  

  

Indstilling 
 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte indstillingen og tog til efterretning, at punktet dags-

ordensættes som et tematisk punkt på mødet den 11. marts 2015. 

 

 

Problemstilling 

På bestyrelsesmødet d. 26. marts 2014 blev bestyrelsen orienteret om status 

for arbejdet med at udvikle og implementere et effektmålingssystem i hel-

tidsundervisningen. 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 samlede ledel-

sesinformationssystem i ungdomsskolen.  

 

Effektmålingen bygger på tre målenedslag: Før-, midter- og slutmåling. 

Eleverne vurderes på en række personlige, sociale og faglige kompetencer.  

 

 

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 elev-

årgangens karakteristika og dermed om der er særlige områder, der skal 

sættes fokus på. Førmålingen er udmøntet i rapporter på ungdomsskole-, 

skole-, klasse- samt elevniveau.  

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om til efterretning 
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Rapporterne koncentrerer sig blandt andet om at vise den procentmæssige 

andel af elever, der vurderes til slet ikke at klare kravene i forhold til de 

konkrete målepunkter, eksempelvis 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 be-

sværliggøre undervisningen for sig selv og andre.  

 

Rapporterne koncentrerer sig ligeledes om den procentmæssige andel af 

elever, der bliver vurderet til at have brug for støtte for at klare kravene i 

forhold til de konkrete målepunkter. Her er der tale om elever, hvor læ-

rer/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 andel af elever vurderes til slet ikke at kunne klare kravene in-

den 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 handler 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. elevkarakte-

ristika og udfordringer på de enkelte skoletilbud, er lærere og skoleledere i 

gang med at definere indsatsområder og målsætninger samt at lave hand-

lingsplaner. Samtidig er midtermålingen 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. Samtidig 

vil midtermålingen kunne give anledning til justering af indsatser, hand-

lingsplaner og målsætninger. 
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Sidste måling sker ultimo maj. Denne måling fungerer som en slutmåling 

og sammenholdt 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 unge har været indskrevet i det pågældende 

tilbud. Resultatet af effektmålingen indgår i drøftelser lokalt og på tværs i 

heltidsundervisningen med henblik på at foretage eventuelle justeringer i 

indsatserne. 

Figuren neden for viser arbejdsgangen for de tre målinger.   

 

 
 

11. Evt. 

 

Bestyrelsen drøftede et forslag fra ungdomsskolen om at dagsorden og bi-

lag til møderne alene udsendes til medlemmerne i digital form. Bestyrelsen 

tilkendegav, at man fortsat ønsker materialet tilsendt i papirform. 

 

 

 

 

 
   Jan Andreasen, 

   Bestyrelsesformand 

 

/ Kim Brynaa 

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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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2015.0-0. Møde den 11.03.2015. Dagsordenspunkt 3 

 

Børne- og Ungdomsforvaltningens analyse af ungdomsskolen 

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen har gennemført en analyse af ungdomsskolen, som 

skal indgå i arbejdet med at skabe en udviklingsplan for ungdomsskolen. Analysens 

koncept blev drøftet med ungdomsskolens bestyrelse på mødet i marts 2014. På mødet 

vil souschef Søren Hegnby, Fagligt Center, fremlægge analysens observationer, vurde-

ringer og konklusioner. 

 

 

INDSTILLING 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen drøfter analysen og tager orienteringen til efterretning. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Formålet med analysen er at opnå større indsigt i ungdomsskolens opgavevaretagelse og 

ressourceforbrug med henblik på at skabe grundlag for styring og udvikling af det sam-

lede ungeområde. Analysen danner grundlag for justering i Plan for Københavns Kom-

munes Ungdomsskolevirksomhed (virksomhedsplan) og beslutning om styringsmodel 

for ungdomsskolen.  

 

 

LØSNING 

 

Analysen følger det styrings- og dokumentationskoncept, der anvendes i BUF. Analysen 

leverer væsentlige nedslag i data, informationer og opmærksomhedspunkter. Analysen 

udgør et grundlag for forvaltningens og ungdomsskolens videre arbejde med at udvikle 

 

 Styringskonceptet for KKU 

 KKU’s rolle i forhold til folkeskolereformen (FSR) 

 KKU’s potentiale til at påtage sig nye opgaver 

 Kvaliteten af især KKU’s heltidsundervisning 

 Fritidsundervisningens nye betingelser efter FSR 

 Effektivisering af KKU med fokus på administration og ledelse 

 KKUs integration i BUF’s almene supportsystemer til skoler 

 

Analysen supplerer sit undersøgelsesfelt med et yderligere forhold, som vedrører grund-

laget for organiseringen af 10. klasse i København.  

 

Analysen er inddelt i fem kapitler og beskriver 

 

1. Ledelse og styringsgrundlag 

2. Økonomistyring, omkostninger og effektiviseringspotentiale 
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3. Arbejdspladsens elevtrivsel, medarbejdertilfredshed og sygefravær 

4. Faglig og oplevet kvalitet 

5. Samarbejde med eksterne interessenter, særligt med UU-København 

 

I det følgende refererer ungdomsskolen nogle hovedkonklusioner fra analysen med hen-

visning til analysens side 7-11: 

 

Ledelse og styringsgrundlag 

Hvad angår ledelse og styringsgrundlag konkluderer analysen, at der er behov for at 

tydeliggøre ledelsesreferencerne i ungdomsskolen, og at der kan opnås en effektivise-

ring gennem samling af ledelsesmæssige administrative funktioner. Det anbefales, at det 

decentrale ansvar for koordinering og ressourcestyring centraliseres, og at de decentrale 

led skal fokusere mere på pædagogisk ledelse. 

 

Økonomistyring 

Analysen finder, at ungdomsskolens økonomistyring generelt er tilfredsstillende. Analy-

sen fremhæver det forhold, at ungdomsskolens enheder er omkostningstunge på grund 

af mange lokationer. 

 

Elevtrivsel og medarbejdertilfredshed 

Den generelle trivsel viser i analysen ingen signifikante forskelle i sammenligning med 

folkeskoler, specialskoler. Sygefraværet i ungdomsskolen ligger under sygefraværet i 

folkeskolen. 

 

Faglig kvalitet 

I relation til trivsels- og tilfredshedsmålinger bør ungdomsskolen arbejde mere systema-

tisk fx gennem udbredelsen af 10. klassetermometeret. Analysen omtaler ungdomssko-

lens effektmålingsarbejde som et brugbart redskab til at dokumentere effekten af tilbud-

dene, og som samtidig bevidstgør lærerne om effekten af deres prioriteringer. 

 

Eksternt samarbejde 

I forhold til samarbejdet med folkeskolen efterspørger analysen klarere rammer. I for-

hold til ungdomsskolens vejledningsopgave anbefaler analysen en fortsat opmærksom-

hed på roller og ansvar i forhold til UU-København. 

 

Analysens anbefalinger indgår i det videre arbejde i Børne- og Ungdomsforvaltningen 

med etablering af et mere præcist styringsgrundlag for ungdomsskolen, herunder resul-

tatkontrakt og arbejdet med at revidere ungdomsskolens virksomhedsplan. 

 

Som led i dette arbejde skal forvaltningen og ungdomsskolen finde konkrete svar på 

følgende problemstillinger: 

 

1. Heltidsundervisningens rolle og samspil med forvaltningens øvrige indsats i forhold 

til både undervisningspligtige elever og ikke undervisningspligtige elever. 

 

2. Tydeliggørelse af forudsætningerne for fritidsundervisningen kan udvikle en leve-

randørprofil til folkeskolerne i regi af folkeskolereformen, herunder tilbud om valg-

fag og understøttende undervisning. 
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3. Organisering af 10. klasserne og de styringsmæssige og processuelle udfordringer, 

som kan føre til bedre resultater, herunder beskrivelse af mål, succeskriterier og 

samspillet med såvel folkeskolerne, UU-København, heltidsundervisningen og 

ungdomsuddannelserne. 

 

VIDERE PROCES 

 

Direktionen fastlægger i marts 2015 et styringskoncept for ungdomsskolen og indstil-

ling til Borgerrepræsentationen om revideret Plan for Københavns Kommunes Ung-

domsskolevirksomhed. 

 

 

BILAG 

 

Børne- og Ungdomsforvaltningens analyse af ungdomsskolen, januar 2015 
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1. Introduktion til analysen  

Formål, struktur og scope 
Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) besluttede i januar 2014 at gennemføre en 
omfattende intern analyse af Københavns Kommunes Ungdomsskole (KKU). Analysekonceptet 
er drøftet med direktion og KKUs bestyrelse, ledelse samt MED-udvalg. 

Analysen har tråde til PA Consulting Groups rapport af april 2013, der overordnet analyserede 
KKUs og UUs administrative opgaver, og opsummerende havde følgende anbefalinger i 
relation til et styrket ungeområde: 

• At der er behov for at skabe entydige snitflader mellem enhederne og Ungdom med 
henblik på at tydeliggøre rolle/ansvar for at understøtte et effektivt samarbejde. 

• At skabe et eksplicit og dokumentationstungt styringsgrundlag for enhederne samt en 
mere indsigtsfuld ledelsesinformation, så Ungdom har forudsætningerne for at kunne 
udfylde sin rolle som samlet ansvarlig for udvikling af ungeområdet. 

 
I forlængelse heraf havde PA rapporten en række væsentlige observationer/perspektiveringer, 
der vedrører den administrative opgavevaretagelse på KKU, herunder: 

• At snitfladen mellem KKU, dens bestyrelse og Ungdom på nogle område i mindre grad 
er velbeskrevet 

• At KKUs styringsgrundlag på nogle områder i mindre grad er veldokumenteret eller 
eksplicit 

• At der kan være behov for at skabe et bedre overblik over og koordinering af 
udviklingsaktiviteterne på KKU 

• At det bør vurderes, om der er muligheder for at styrke synergien og opnå skalafordel i 
de administrative opgaver i relation til kernedrift på tværs af skoler. 

 
Forvaltningens analyse skal danne vidensgrundlag for forvaltningen og KKUs bestyrelse og 
ledelse til at arbejde videre med og udvikle: 

• Styringskonceptet for KKU 
• KKUs rolle i forhold til folkeskolereformen (FSR) 
• KKUs potentiale til at påtage sig nye opgaver 
• Kvaliteten af især KKUs heltidsundervisning 
• Fritidsundervisningens nye betingelser efter FSR 
• Effektivisering af KKU med fokus på administration og ledelse 
• KKUs integration i BUFs almene supportsystemer til skoler 

 
Det skal vurderes om konceptet for resultataftaler for københavnske folkeskoler i tilpasset 
form kan anvendes. Det bemærkes, at der pt. ikke er noget grundlag for at foretage 
resultatstyring af KKU – hverken for KKUs ledelse og bestyrelse eller for BUU, direktion eller 
Fagligt Center. 

Dataindsamlingen er struktureret med inspiration fra BUFs model – de 4 styringsdimensioner. 
Modellen er dog lettere tilpasset til også at omfatte en overordnet ledelses- og 
styringskategori, som placeres på tværs af dimensionerne samt en ny kategori ’Samarbejde, 
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snitflader og portefølje’. De to kategorier ’faglig kvalitet’ og ’oplevet kvalitet’ er derimod lagt 
sammen, da de vedrører vurdering af effekter og resultater i KKUs kerneydelse. 

 

 

Metode  
Analysen er udarbejdet dels som desk research ud fra rapporter, notater og data, dels ud fra 
interviews, rundbordssamtaler, spørgeskemaer samt forvaltningens løbende dialog med 
ungdomsskolen. 

Ungdom har i foråret udsendt et elektronisk spørgeskema til KKU’s ledere, 
heltidsundervisningslærere og 10. klasselærere om bl.a. elevgruppe, kompetencedækning, 
ledelsesinformation, support og samarbejde. Der er udsendt spørgeskema til af 
Ungdomsskolen væsentlige samarbejdspartnere, herunder BUFs 5 områder. 

Som supplement til dokumenter og viden fra ungechefens løbende dialog med KKUs ledelse og 
medarbejdere, er der gennemført rundbordssamtaler med KKUs ledergruppe og øverste 
ledelse. Der er ligeledes afholdt rundbordssamtale med relevante UU og KKU ansatte om 
vejledning og snitflader. 

Analysen er foretaget af medarbejdere i Ungdom med bidrag fra Budget og Regnskab (BuR) og 
i samarbejde med KKUs ledelse og sekretariat, som har stillet data og dokumenter til rådighed 
og bidraget til forståelse og fortolkning.  

Brugen af ’vi’ og ’Ungdom’ er (synonymt med) udtryk for forvaltningen. 

 

 

 
Styr på økonomi 

Budgetoverholdelse og budgetudnyttelse 
Tilpasning ved tomme pladser 

Fuld udnyttelse af arbejdstimer 
Pris pr. enhed/lokation 

 

 
Attraktiv arbejdsplads 

Medarbejdertrivsel 
Medarbejdertilfredshed 

Sygefravær 
Kompetenceudvikling  og -midler 

 
 

Faglig og oplevet 
 kvalitet af kerneydelse 

Faglige resultater i heltidsundervisning og 
10. klasse 

Evaluering af almenundervisning  
Brugertilfredshed og trivsel 

Elevfravær 
 

 
 

Samarbejde, snitflade og portefølje  
Evaluering af samarbejdsrelationer og 

synlighed 
Opgavevaretagelse af vejledning - 

snitfalder mellem KKU og UU 
Visitation til Ungdomsskolens 8+9.klasse 

(Second chance) 
Nye opgaver 

 

Ledelse og styringsgrundlag 
Styringsdokumenter, 

kvalitetssikring, 
ledelsesinformation 
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Videre proces  
Jan - feb Analysens resultater drøftes løbende og inden færdiggørelse med KKUs ledelse. 

Herefter fremlægges den for BUFs direktion og KKUs bestyrelse og danner 
udgangspunkt for udarbejdelse af styringskoncept for KKU – fx i form af 
kvalitetsrapport, ledelsesdialog og resultatkontrakt for KKUs leder.  
 

Jan - juni 
 

Proces omkring implementering af anbefalinger igangsættes. 
Der skelnes mellem flere spor: 
- fremtidig opgave vedr. kommunal 10. klasse 
- kvalitetsrapport, ledelsesdialog og resultatkontrakt 
- effektivisering i KKU – primært på ledelse og administration 
- placering af vejledningsopgaven af heltidsundervisningselever i KKU 
- visitation til Ungdomsskolens 8+9.klasse (Second Chance) 
- analyse af fordele og ulemper ved taxameterstyring af heltidsundervisning 
- udviklingsplan for KKU vedr. øvrige anbefalinger af mere intern karakter 

Ultimo jan 
- feb 

Analyse af og løsningsforslag vedr. KKUs fremtidige opgave vedr. kommunal 10. 
klasse igangsættes – og der sikres en rød tråd til nedenstående aktiviteter. 
 

Februar Forvaltningen igangsætter sammen med KKU arbejde med udvikling af koncept 
for kvalitetsrapport, ledelsesdialog og resultatkontrakt. 
 

Februar KKU udarbejder i samarbejde med forvaltning en udviklingsplan for 
implementering af analysens anbefalinger 
Forvaltningen igangsætter drøftelser mellem KKU, UU og forvaltningen om den 
fremtidige placering af vejledningen i heltidsundervisningen 
 

Marts 
 

Løsningsforslag vedr. visitation til Ungdomsskolens 8+9.klasse (Second Chance) 

April 
 

Analyse vedr. taxameterstyring  
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2. Væsentlige konklusioner og anbefalinger 
Styringsdimension Konklusioner  

Ledelse og 
styringsgrundlag  

 

Der pågår en proces med at ændre KKUs virksomhedsplan, som er vedtaget af BR i 
2007. KKU har fremsendt forslag til ændret virksomhedsplan til Ungdom i februar 
2014 med henblik på politisk behandling i efteråret 2014. Den politiske behandling 
af virksomhedsplanen har imidlertid været sat i bero, idet Ungdom besluttede at 
afvente politisk beslutning om fremtidig organisering af 10. klasse før ændring af 
virksomhedsplanen. 
 
En ændring af virksomhedsplanen vil naturligt medføre et behov for en kritisk 
gennemgang af væsentlige styringsdokumenter som ledelsesgrundlag 2008 og 
stillingsbeskrivelser 2007 – revideret 2009.  
 
På baggrund af dokumentet ’Stillingsbeskrivelse for ledere’ tegner sig et billede af, 
at ledelsesretningen op ad (mod fx bestyrelse og forvaltning/fagkontor) er den 
mest velbeskrevne og operationaliserbare. Udsagnet baserer sig desuden på KKUS 
øverste ledelses meget stærke prioritering af betjening af bestyrelse og bidrag til 
forvaltningens nystartede ungdomsindsats. 
 
Organisationsdiagrammet afviger i nogen grad fra den styringsmodel, der udføres i 
praksis baseret på beskrivelser af KKUs mellemledere.  
Ledelsesstrengen går fra øverste ledelse til driftsledere, og i flere tilfælde videre til 
daglig leder, der som udgangspunkt ikke har formelle ledelsesmæssige beføjelser, 
og hvis funktion består af delt ledelse og fx vejledning eller undervisning.  De har - 
afhængig af sted og efter mundtlig aftale - fået uddelegeret ledelsesbeføjelser som 
fx MUS samtaler, personaleansættelse af timelønnede medarbejdere. 
 
KKU har på foranledning af PA analysen udarbejdet et kommissorium for 
ledergruppens arbejde med henblik på at skærpe mødestruktur og arbejde ud fra 
et mere evidensbaseret styringsgrundlag. KKU har i forlængelse heraf udarbejdet 
en matrice til LIS-formål, som er identisk med styringsdimensionerne i BUFs 
målevinduer, og har således siden efteråret 2014 arbejdet systematisk med 
nøgletal og fokuseret mødestruktur. 
 
Anbefalinger  

Med afsæt i at KKU står overfor at skulle overtage opgaven vedrørende kommunal 
10. klasse, er det væsentligt at tilpasse KKUs styringsmodel for at sikre entydighed, 
ledelseskraft og –robusthed til at varetage opgaven. Det anbefales derfor, at KKU (i 
samarbejde med forvaltning) hurtigst muligt igangsætter dette. 
 
Det anbefales, at ledelsesgrundlag og væsentlige styringsdokumenter i tilknytning 
til en ændret virksomhedsplan revideres, at sammenhænge på tværs af 
dokumenter sikres, og at der i tilknytning hertil udarbejdes en procedure for 
løbende revurdering.  
 
Det anbefales, at KKUs øverste ledelse sikrer, at organisationens 
ledelsesopmærksomhed i højere grad rettes mod faglig ledelse og 
personaleledelse, og det er forvaltningens vurdering at bestyrelsesbetjeningen og 
bidraget til det samlede forvaltningsarbejde kan nedprioriteres. 
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Det anbefales, at øverste ledelse bruger LIS som et redskab til at lede ned ad – 
eventuelt som afsæt for resultatsamtaler. Det er en overvejelse værd at 
rammesætte ledelsesinformation i lederforum, hvor de overordnede økonomiske, 
faglige og personalemæssige ressourcer er placeret med henblik på at skabe 
tværgående synlighed på resultaterne og ejerskab i hele ledelsesgruppen, og at 
matricen både dækker heltids- og almenundervisning med særligt tilpassede 
versioner. 
 
Det anbefales at forvaltningen i samarbejde med KKU indfører et 
resultatstyringskoncept med kvalitetsrapport, ledelsesdialog, resultatkontrakt og 
resultatløn. 
 

Styringsdimension Konklusioner  

Styr på økonomi  

 

Budget og Regnskab har foretaget et økonomieftersyn og konkluderer, at KKU 
generelt har en tilfredsstillende økonomistyring.  
 
Samlet for økonomien viser udviklingen, at der er brugt flere penge i perioden 
2010-13 end fx nettoprisindekset, som viser en stigning på 7,4 procent. KKU har 
haft en stigning på 11,6 procent. Udviklingen på posterne personale og 
administration følger dog fint nettopris-indekset med en stigning på 7,2 procent. 
 
KKUs ratio er undersøgt ud fra de enkelte fysiske lokationer, og fx sammenholdt 
ledelsesårsværk, administrative årsværk med undervisningstimer. Da 
ungdomsskolerne i fx 6 by samarbejdet er meget forskelligt organiseret og med 
forskellig driftsportefølje, har en sammenligning af nøgletal ikke givet mening. 
 
KKU er en rammestyret organisation, og det betyder at lav kapacitetsudnyttelse 
medfører en forhøjet pladspris. En analyse af kapacitetsudnyttelsen, viser at 
pladserne i heltidsundervisningen generelt har været svagt udnyttet i starten af 
skoleåret, men fuldt udnyttet eller decideret overbelagt i slutningen af hvert 
skoleår gennem de sidste 3 år. 
Anbefalinger  

I tilknytning til KKUs overvejelser om en (ny) styringsmodel, bør der sættes fokus på 
de enkelte enheders volumen. Her tænkes bl.a. på, at enhederne i dag er 
omkostningstunge på grund af ledelses- og administrationsårsværk, som er fysisk 
placeret på nærmest samtlige lokationer. Desuden bør det overvejes, hvordan 
ændring/præcisering i ledelsesbeføjelser og procedurer kan sikre en mere effektiv 
udnyttelse af den samlede ledelsesressource. 
 
Det anbefales, at forvaltningen i dialog med KKU afklarer om heltidsundervisningen 
skal overgå til en eller anden form for taxameterstyring. Det skal indgå i denne 
afklaring, at heltidsundervisningen også fungerer som et alternativ for unge, der 
hen over året er faldet ud af ordinære 10. klasser eller ungdomsuddannelser, 
hvorfor en fleksibilitet i kapaciteten i heltidsundervisningen er nødvendig, og skal 
understøttes af budgetmodellen. 
 
Analysen af kapacitetsudnyttelse giver anledning til at anbefale, at KKU overgår til 
årselevberegning i lighed med eksempelvis erhvervsskolerne og 
produktionsskolerne for at sikre en mere eksakt opgørelse af kapacitetsudnyttelsen 
end den model med gennemstrømningstal, som KKU pt. benytter sig af. 



9 
 

Det anbefales, at forvaltningen og KKUs ledelse samarbejder om en plan for 
samling af KKUs administration med henblik på effektivisering. Det anbefales at 
vurdere, om det decentrale driftsansvar for økonomi og bygninger med fordel kan 
samles, så den decentrale ledelse har karakter af faglig ledelse og personaleledelse. 
 

Styringsdimension Konklusioner 

Attraktiv 
arbejdsplads 

En sammenligning af KKUs samlede resultater fra trivselsmålingen i 2013 for 
udvalgte kategorier, herunder Tilfredshed, Trivsel, Motivation m.fl., med resultater 
for folkeskoler og specialskoler viser, at der ingen forskelle i resultaterne, da 
scorerne stort set er identiske. 

En gennemgang af de enkelte enheders rapporter viser, at resultaterne for 
almenundervisningen generelt ligger højere end de øvrige KKU enheder med 
undtagelse af heltidstilbuddet Nye Veje. Den samlede tilfredshed for KKU er faldet 
en smule fra 2010 til 2013. Tendensen er generelt, at de ansatte på KKU er meget 
motiverede. Dog er der behov for fokus på bl.a. fysiske rammer og krav i arbejde.  
Opfølgningen på resultaterne er forankret i lokal MED, og der er iværksat 
handleplaner, som forventes at kunne aflæses i resultaterne for kommende 
trivselsmåling. 
 
En analyse af udviklingen i sygefraværet på KKU, viser at KKU generelt ligger under 
sygefraværet for folkeskolen og specialskoler. Tendensen er at sygefraværet 
generelt har toppet i 2013, og at der overvejende er sket en reduktion i 
langtidssygefraværet som følge af konkrete indsatser. 
 
KKU har oplyst at, der i efteråret 2014 er igangsat en proces vedrørende 
udarbejdelse af kompetencestrategi, og at processen er forankret i MED udvalg. 
Strategien forventes at være færdig forår 2015.   
Anbefalinger  

 Det anbefales, at mål og nøgletal for trivsel, tilfredshed, arbejdsmiljø og sygefravær 
indarbejdes i en resultatlønskontrakt, og at ungdomsskolechefen etablerer 
systematiske resultatsamtaler med ledere. 
 
Det anbefales, at KKU fremadrettet undersøger muligheden for at registrere 
sygefravær særskilt for de enkelte enheder, og således adskille fx Byhøjskolen og 
Nye Veje, hvorved data for sygefravær og trivselsresultater kan kobles direkte. 
 
Et opmærksomhedspunkt i udarbejdelse af kompetencestrategien bør være at sikre 
en høj grad af operationaliserbarhed og implementering i organisationen, således 
at strategien udover at omfatte mål i særdeleshed lægger vægt på implementering 
og evaluering/justering af indsatserne. 
 
Forvaltningen vil i samarbejde med KKUs ledelse fastsætte en række 
kompetencemål for KKUs ledere, som skal indgå i strategien. Det anbefales, at 
kompetencemidlerne kobles op på mål og indsatser i strategien. 
 

Styringsdimension Konklusioner 
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Faglig og oplevet 
kvalitet i 
kerneydelse 

 

Der er stor enighed blandt ledere (100 %) og heltidsundervisningslærere (over 80 
%) om, at der indenfor de seneste 3 år er sket en betydelig forandring af 
elevgruppen i KKU’s heltidsundervisning. Data bekræfter, at der er sket en stigning 
på 5 procentpoint fra 2012 til 2014 i andelen af unge i heltidsundervisningen, som 
har haft en foranstaltning fra Socialforvaltningen, hvilket kan indikere at 
heltidsundervisningens målgruppe har forandret sig gennem de sidste 2 år. Det 
dækker over store forskelle under de enkelte tilbud - forandringen er særlig radikal 
på Byhøjskolen. 
 
KKU har medvirket i og udarbejdet diverse elevtrivsel- og tilfredshedsmålinger og 
koncepter, herunder 10. klassetermometer og DCUM undersøgelser.  
Ifølge resultaterne for 10. klasse termometer ligger Byhøjskolen generelt under 
gennemsnittet, hvad angår elevernes vurdering af undervisningen i forhold til KKUs 
andre 10. klassetilbud. 10. Termometer og spørgeskemaundersøgelser giver 
generelt udtryk for manglende værksteds- og bevægelses- og idrætsfaciliteter. 
 
På 10. klasse området er en kvalitetsrapport under udarbejdelse både 
omhandlende, hvordan det går alle 10.klasser, og den enkelte enheds 10. klasse. 
Kvalitetsrapporten til de enkelte 10. klasser vil indeholde oplysninger om elevernes 
placering 3 måneder efter endt 10.klasse, resultater af trivsel målt via 10. 
termometeret, effekt af karakterer samt udvikling i fravær fra 9. til 10.klasse. Der 
udarbejdes tilsvarende en årlig uddannelsesstatus for, hvordan elever i 
heltidsundervisningen klarer sig 3 måneder efter endt heltidsundervisningstilbud. 
 
KKU har på baggrund af en bottom up proces udarbejdet et effektmålingsværktøj 
til brug for heltidsundervisningen med mål som udvikling af elevernes sociale, 
personlige og faglige forudsætninger, uddannelsesparathed holdt op mod det 
strategiske mål om 95 % målsætning. Effektmålingen svarer meget fint overens 
med KKUs voksende fokus på og tiltag til at skabe et mere evidensbaseret 
styringsgrundlag, at arbejde mere systematisk og have fokus på og dokumentere 
effekten af tilbuddene. 
 
Danmarks Evaluerings Institut har i 2010 gennemført en brugerundersøgelse af 
KKUs fritidsundervisning, der bl.a. viser at KKU fritidsundervisning har tre 
forskellige målgrupper med væsensforskellige syn på deres ønsker til KKUs tilbud 
og undervisning, men at nærhedsprincippet tæller højt.  
KKU skal for almenundervisningens vedkommende generelt håndtere en hårfin 
balance mellem at dække byen geografisk bredt og sikre at tilbuddene er 
bæredygtige. 
Anbefalinger 

I relation til KKUs elevtrivsels- og tilfredshedsmålinger, bør der generelt arbejdes 
med systematik for løbende måling og sammenligneligt målekoncept samt sikre 
overholdelse af lov om vurdering af undervisningsmiljø. 
Det kunne overvejes at udbrede 10. termometer til at omfatte alle 
heltidsundervisningstilbud – eventuelt i en særskilt udgave, og sikre at relevante 
spørgsmål vedrørende trivsel, tilfredshed og arbejdsmiljø indgår. 
 
Det anbefales at vurderingerne vedrørende manglende værksteds- og 
idrætsfaciliteter indgår i forvaltningens analyse af den fysiske placering af 
ungdomsskolens heltidsundervisning og 10. klasse. 
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Styringsdimension Konklusioner  

Samarbejde, 
snitflade og 
portefølje 

Jf. lovgivningen skal vejledningen være uafhængig af sektor- og 
institutionsinteresser. Imidlertid betyder forankringen af vejledningen på KKU, at 
en KKU-vejleder kan vejlede til andet KKU-tilbud – dette skal dog godkendes af UU, 
da UU har ansvar for visitation til tilbud. Dilemmaet kan her være, at UU-
vejlederens faglige forudsætninger kan være svækket, da vejlederen først kommer 
sent ind i processen. På den anden side er det koordinerende mødeforum rammen 
for at tilpasse KKU’s heltidsundervisning til målgruppen. 
 
Der eksisterer et potentielt dilemma omkring sektoruafhængighed, som bør have 
et særligt fokus, og er afledt af at KKU fremadrettet får ansvaret for 10. klasse, jf. 
BUU beslutning om at samle det kommunale 10. klassetilbud organisatorisk under 
KKU. Med dette følger, at KKU overtager opgaven med klassedannelse fra UU, og 
bl.a. kommer i en rolle, hvor man fordeler elever til egne tilbud. 
 
KKU har efterspurgt hjælp til visitationsprocessen til Ungdomsskolens 8+9.klasse 
(Second Chance), og der blev derfor indledt et samarbejde med det tidligere 
Specialområde om mere kvalificeret visitation. Specialområdet medvirkede til at 
revidere Ungdomsskolens indstillingspapir med tydeliggørelse af, hvem der 
indstiller samt skærpelse af, hvilke faglige dokumenter, der skal medfølge.  
Det skal afklares i Fagligt Center, om ordningen skal gøres permanent.  
Anbefalinger   
 
Det anbefales at forvaltningen sammen med KKU og UU vurderer, om 
vejledningsopgaven helt skal flyttes til UU. 
 
Jf. beslutning om overflytning af kommunal 10. klasse, anbefales det at igangsætte 
proces, der afdækker og tilrettelægger/kommer med løsningsforslag til 
nedenstående punkter: 

• Styringsmodel for KKU, som sikrer en kompetent varetagelse af opgaven, 
kompetenceprofil for ledelsesopgave og opgaveportefølje jf. kapitel om 
Ledelse og styringsgrundlag. 

• Placering af ansvar for ledelsesinformation og kvalitetsvurdering 
vedrørende 10. klasse – og konkret beskrivelse af kvalitetssikring og –
udvikling af koncept, systematik, kadencer m.m.  

• KKU kompetencestrategi som omfatter den nye opgave og reservering af 
midler til dette. 

• Håndtering af udfordring med dobbeltrolle omkring visitation til sig selv jf. 
varetagelse af 10. klassedannelse, dimensionering af 10. klassetilbud. 

• Placering af ansvar af opgave omkring forhandling af kontrakter og 
pladspriser for 10. klasse samt løbende opfølgning på samarbejdet – 
herunder snitflader mellem KKU og BUF 

 

  



12 
 

3. Ledelse og styringsdokumenter 

 

Intro  
I det følgende analyseres KKUs styringsgrundlag og ledelsesretninger via dokumenter som 
ledelsesgrundlag, stillingsbeskrivelser for lederprofiler, kommissorium for ledergruppens 
arbejde, organisationsdiagram, matrice, virksomhedsplan, pejlemærker og udviklingsretning 
2013-2015 samt sammenhængende mellem disse. Dokumenterne er suppleret med 
spørgeskemaundersøgelse blandt ledelserne, rundbordssamtale med lederne og 
forvaltningens iagttagelser af praktiseret ledelsesadfærd. 

Analyse af styringsdokumenter samt anbefalinger 
Kompetencefordelingen mellem KKUs bestyrelse og Børne- og Ungdomsudvalget blev på helt 
overordnet plan præciseret i BUU-indstillingen vedr. 10. klasses organisatoriske placering d. 
19. november 2014 med følgende formulering: ”Beslutningskompetencen vedr. udviklingen af 
10. klassesystemet vil ligge uændret i Børne- og Ungdomsudvalget og 
Borgerrepræsentationen. Ungdomsskolens leder vil have ansvaret for den daglige drift og 
parallelt med skolebestyrelserne for kommunens folkeskoler udarbejder ungdomsskolens 
bestyrelse principper for hele ungdomsskolens virke – herunder 10. klasse – indenfor de af 
BUU fastsatte rammer”. Dette imødekommer dermed PA Consulting Groups rapports 
observation/perspektivering om at snitfladen mellem KKU, dens bestyrelse og Ungdom på 
nogle område i mindre grad er velbeskrevet. 

Jf. Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed vedtaget af BR i 2007, fremgår 
styrelse, principskitse for KKUs opbygning, beskrivelse af lederstillinger, opgaver m.m. KKU har 
fremsendt forslag til ændret virksomhedsplan til Ungdom i februar 2014 med henblik på 
politisk behandling i efteråret 2014. Den politiske behandling af virksomhedsplanen har 
imidlertid været sat i bero, idet Ungdom besluttede at afvente politisk beslutning om fremtidig 
organisering af 10. klasse før ændring af virksomhedsplanen. 

Oplægget til ændret virksomhedsplan indeholder forslag til udfasning af centerstrukturen til 
fordel for et fladere ledelseshierarki, at almenundervisningen følger BUFs områdeinddeling, 
organisering af heltidsundervisning efter opgave og geografisk placering. 
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En ændring af virksomhedsplanen vil naturligt medføre et behov for en kritisk gennemgang af 
væsentlige styringsdokumenter som ledelsesgrundlag 2008 og stillingsbeskrivelser 2007 – 
revideret 2009.  

Det anbefales, at der i tilknytning hertil udarbejdes en procedure for løbende revurdering. Dette 
kunne fx ske i relation til et årligt strategiseminar. 

På baggrund af dokumentet ’Stillingsbeskrivelse for ledere’ og forvaltningens iagttagelser af 
ledelsesadfærden tegner sig et billede af, at ledelsesretningen op ad (mod fx bestyrelse og 
forvaltning/fagkontor) er den mest velbeskrevne og praktiserede. Vurderingen baserer sig bl.a. 
på KKUS øverste ledelses meget stærke prioritering af betjening af bestyrelse og bidrag til 
forvaltningens nystartede ungdomsindsats. 

Derimod er det mindre velbeskrevet og dokumenteret, hvordan ledelse ned ad (blandt 
ledergruppen) og ud mod lokale samarbejdspartnere, herunder folkeskole skal praktiseres. Det 
kan have indflydelse på organisationens handlekraft og robusthed, hvis fx bemyndigelse og 
kommandoveje i ledelsesretningen nedad ikke er tydelige. Det er værd at være opmærksom 
på at det ligeledes kan svække de ansattes strategiske kompetence (at de ansatte er i stand til 
at forstå og tage ansvar for egne opgaver ud fra et helhedsperspektiv), ligesom det kan svække 
den ønskede effekt af de forandringer, som organisationen ønsker at opnå. 

Som tiltag til at fokusere ledelse ned ad oplyser KKU, at KKUs lederforum i 2010-2011 
gennemførte et udviklingsprogram, der satte fokus på ledelse af kerneopgave og øverste 
ledelse dialog med lokale ledere om deres arbejde med at lede pædagogiske medarbejdere. 
Programmet blev efterfølgende fulgt op med nye møde- og dialogformer, som bl.a. dannede 
afsæt for dialogmøder hvor KKUs ledelse kommer i dialog med medarbejderne på de 
forskellige afdelinger i KKU. 

Det fremgår ligeledes af en række dokumenter, at KKUs øverste ledelse har afholdt en række 
lokale visionsmøder med ansatte i forskellige afdelinger, hvor KKUs vision, mission, rolle m.m. 
er blevet drøftet. Mødernes setup har været dialogmøder, hvor fx lokale udfordringer drøftes. 
Dette vurderes at være både et fint eksempel på at lede ned ad og at øge de ansattes 
strategiske kompetence. Der er imidlertid behov for at føre denne ledelsesopmærksomhed og 
medarbejderdialog helt ned i klasseværelset. 

Ungdomsskolechefen oplyser, at der løbende afholdes samtaler med de pågældende afdelings- 
og centerleder, som har ansvar for drift om præstationer, effekt og budgetoverholdelse, og at 
der følges op på tværs. Det er imidlertid uklart om rammen for dette er formaliseret, og om 
der er knyttet særlige resultatmål hertil. 

Det anbefales, at ledelsesretningen ned ad bliver tydeligt beskrevet og rammesat i forbindelse 
med revideringen af væsentlige styringsdokumenter som konsekvens af ændret 
virksomhedsplan. 

Det anbefales ligeledes, at KKUs øverste ledelse sikrer, at organisationens 
ledelsesopmærksomhed i højere grad rettes mod faglig ledelse og personaleledelse, idet det er 
forvaltningens vurdering at bestyrelsesbetjeningen og bidraget til det samlede 
forvaltningsarbejde kan nedprioriteres. 
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KKU deltager løbende i europæiske projekter og samarbejder. Det fremstår ikke tydeligt i KKUs 
dokumenter, hvorledes denne deltagelse kan omsættes til udviklingen af den daglige drift. 

Det anbefales at KKUS øverste ledelse meget nøje overvejer, om deltagelsen i europæiske 
projekter og samarbejder, kan omsættes til udviklingen af den daglige drift og KKUs 
kerneydelse, herunder om det er den optimale prioritering af organisationens samlede 
ledelseskraft. 

En spørgeskemaundersøgelse blandt ledere og ansatte fra forår 2014 viser, at knap 90 % af 
lærerne i 10. klasse- og heltidsundervisningen kender de overordnede mål for deres arbejde, 
hvilket må siges at være meget positivt. Derimod svarer væsentligt færre, at de kender de 
overordnede mål for det samlede ungeområde i BUF (66 % lærere 10. klasse, ca. 90 % ledere, 
ca. 60 % lærere heltid). Dette udgør ikke i sig selv et problem, hvis KKUs ledelse sikrer at 
målene for lærernes arbejde er formuleret, så de ligger i direkte forlængelse af målene for 
BUFs ungeindsats. 

KKU har på foranledning af PA Consulting Groups rapport udarbejdet et kommissorium for 
ledergruppens arbejde med henblik på at skærpe mødestruktur og arbejde ud fra et mere 
evidensbaseret styringsgrundlag. KKU oplyser, at kommissoriet er en videreudvikling af 
ledelses- og stillingsprofiler fra 2009. Helt konkret har KKU i efteråret 2014 som opfølgning på 
PA rapportens anbefaling udviklet en matrice til LIS formål, som danner afsæt for KKUs 
systematiske arbejde med data for sygefravær, trivsel, kapacitetsudnyttelse, 
ressourceudnyttelse m.m., og har dermed imødekommet BUFs ønske om ledelsesinformation. 
Felterne i matricen er identiske med styringsdimensionerne i BUFs målevinduer.  

Der er generelt gode takter i at gøre ledelsesgrundlaget mere evidensbaseret som afsæt for at 
vurdere effekter og justere/forandre, og som afsæt både for resultatkontrakter eller 
dialogbaseret værktøj mellem ungdomsskolechef og bestyrelse/forvaltning, og 
ungdomsskolechef og mellemledere ud fra nøgletal. 

Det anbefales, at arbejdet med ledelsesinformation og kvalitetstilsyn formelt forankres fx via 
ledernes opgaveportefølje – dvs. udfoldes nærmere i stillingsbeskrivelserne. Det anbefales 
ligeledes, at øverste ledelse bruger LIS som et redskab til at lede ned ad gennem 
ledelseslagene. 

Det anbefales at arbejde videre med at rammesætte ledelsesinformation i lederforum, hvor de 
overordnede økonomiske, faglige og personalemæssige ressourcer er placeret med henblik på 
at skabe tværgående synlighed på resultaterne og ejerskab i hele ledelsesgruppen, og at 
matricen både dækker heltids- og almenundervisning med særligt tilpassede versioner. 

KKU bør overveje at udforme matricen således, at data som elevtrivsel/tilfredshed kobles med 
elevfravær og karakterer, medarbejdertrivsel kobles med fravær og personaleomsætning osv. – 
og gerne koblet op på de enkelte lokationer. Det kan ligeledes være en fordel at beskrive, 
hvordan data indhentes og kvalitetssikres. 

Analyse af KKUs styringsmodel  
Som nævnt har KKU igangsat proces med virksomhedsplan, som afventer videre eksekvering 
og politisk behandling fra forvaltning til politisk udvalg. KKU har over en årrække foretaget en 
række pragmatiske tilpasninger af den i virksomhedsplanen beskrevne organisationsmodel, 
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som i dag fremstår kompliceret (og mindre gennemskuelig), da rester af gamle 
organisationsmodeller, herunder centerstrukturen, stadig har gennemslag i organisationen, 
ligesom KKU har tilpasset modellen til at dække en organisering med mange og små fysiske 
lokationer. Med BUU-beslutningen om at placere al kommunal 10. klasse organisatorisk under 
KKU, står KKU dermed med en ny udfordring. 

Som supplement til analysen af styringsdokumenterne, er der gennemført interviews med 
øverste ledelse samt rundbordssamtale med afdelingsledere, centerledere, administrativ leder 
og daglige ledere med det formål at opnå en kortlægning af KKUs styringsmodel i praksis ud fra 
beskrivelse af opgaveportefølje og ledelsesbeføjelser i de enkelte lederfunktioner jf. figur 
nedenfor. 

Det fremgår at drift, herunder ansvar for økonomi, personale, faglig og pædagogisk udvikling 
ligger i centerlederes og afdelingslederes opgaveportefølje, og at centerledere, afdelingsledere 
og administrativ leder indgår på ledelseslinje. Ledelsesstrengen går fra øverste ledelse til 
driftsledere. Imidlertid er der blandt flere afdelings- og centerledere ikke tydelighed på øverste 
ledelsesreference – ungdomsskolechef eller souschef. Dette kan afhænge fra sag til sag/emne 
til emne.   

Afdelingslederne for Amager (10. klasse og almen), Dagkursus og Byhøjskolen/Nye Veje er 
ansvarlige for én til to daglige ledere, som fysisk sidder placeret andetsteds.   

De daglige ledere beskrives som en slags stedfortrædere på bestemte lokationer, er ansat på 
en læreroverenskomst, og varetager fx 50 % ledelse, 50 % vejledning eller undervisning. 

De har ingen skriftligt formaliserede ledelsesbeføjelser, men varetager efter mundtlig aftale 
uddelegerede ledelsesopgaver som MUS, personale-ansættelse ved timelønnede ansatte, 
deltager i tjenstlige samtaler, har fagligt og pædagogisk ansvar. Denne konstellation betyder, 
at de på daglig basis er hensat til at være i dialog med nærmeste leder ved spørgsmål om drift. 
Den manglende ledelsesbeføjelse må forventes at kunne give udfordringer i tilfælde af 
håndtering af svær elevgruppe, personalemæssige udfordringer osv. 

Dette styringsmæssige setup betyder eksempelvis at der ved tjenstlige samtaler deltager 3 
ledelsesrepræsentanter: daglig leder, afdelingsleder og administrativ leder, som er 
procedureansvarlig. Dette giver anledning til at overveje en mere hensigtsmæssig placering af 
de ledelsesmæssige beføjelser. 

Den administrative leder har fagligt ansvar for 9 decentrale administrative medarbejdere, som 
er placeret på forskellige lokationer, idet driften er lagt ud til centerledere og afdelingsledere, 
som hver især har tilknyttet egen administration og ledelse. 

Ifølge øverste ledelse er der brug for at styrke og koordinere indsatsen ledelsesmæssigt, 
organisatorisk og ressourcemæssigt inden for de tre hovedaktivitetsområder: 10. klasse, 
heltidsundervisning og almenundervisning, og man ønsker ledende funktioner med 
driftsportefølje på tværs af hovedaktiviteterne.  

KKUs øverste ledelse efterspørger et strategisk ophæng til forvaltningen jf. tidligere 
’strategihus’ 2013-2014, som kan omsættes til ledere og lærere med henblik på en fælles 
fortælling og som afsæt for KKUs bidrag.
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Figur 1 Skitse af KKUs styringsmodel i praksis på baggrund af rundbordssamtale med afdelingsledere, centerledere, administrativ leder og daglige ledere 
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4. Styr på økonomi  
 

 
 

Intro 
Formålet med økonomieftersynet er at give en vurdering af den økonomiske udvikling for den valgte 
periode samt at bidrage til kvalitetsforbedringer af et styringsgrundlag. Den korte analyse baserer sig på 
regnskaberne for 2010-2013 og de godkendte bevillinger 2010-2014. Hertil er der benyttet elevdata for at 
kunne vurdere specielt forholdet omkring administration og personale. 

Forvaltningen har vurderet, at en sammenlignende økonomianalyse af landets øvrige store ungdomsskoler 
ikke er meningsfuld, idet skolerne er vidt forskelligt organiseret og via politiske beslutninger har fået meget 
forskellige opgaver. 

Analyse af KKUs økonomistyring 
Det generelle billede der tegner sig er, at KKU har en tilfredsstillende økonomistyring. 

Jf. nedenstående figur, fremgår det at KKUs ledelse har sørget for at personale- og 
administrationsudgifterne ligger på et stabilt niveau, hertil har de et regnskabsresultat på ca. 1 procent af 
bevillingen, som overføres. Dette behøver dog ikke at være så højt. 
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Figur 2 Økonomien for årene 2010-2014 

 
Kilde: BUR/KKU 

Figur 3 Økonomien for årene 2010-2014 

31400 KKU 2010 2011 2012 2013 2014 
Bevilling - udmeldt 69.970.889 70.514.893 74.502.340 78.280.217 75.274.270 
Registreret forbrug 69.252.815 69.815.015 73.807.467 77.260.969   
Difference budget og forbrug 718.074 699.878 694.873 1.019.248   
Regnskab overførelse 659.001 782.797 873.459 633.759 1.019.248 
Overførelsesandel 0,9% 1,1% 1,2% 0,8% 1,4% 

Kilde: BUR/KKU 
KKU oplyser, at udgiftsstigningen fra 2010 til 2013, som ikke omfatter personale og administration, skyldes 
investering i et it-system.  

I nedenstående tabel er bevilling og forbrug for 10. klasse udskilt, så der er mulighed for at se udviklingen 
separat på dette område. 

Figur 4 Stigningstakt i forhold til bevilling og forbrug 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Bevilling - udmeldt 8.817.773 8.692.310 8.638.400 9.078.993 9.398.588 
Registreret forbrug 8.020.435 8.173.909 8.181.097 8.831.442   
forskellen 797.338 518.401 457.303 247.551   

Kilde: BUR/KKU 

Den samlede bevilling og forbruget har fra 2010 til 2013 fulgt den samme stigningstakt på omkring 11,5 %. 
Udvikling i det samlede elevgrundlag har for samme periode været negativ, men stigende for 10. klasserne 
(se nedenstående tabel, hvor andelen af bl.a. de tosprogede er steget). Der er samlet en fordyrelse pr. elev.  

I forbindelse med forbruget, er det valgt at se på en opdeling i tre hovedgrupper: 

• personale 
• administration 
• andet (ejendom og drift) 

 
Udgiftsniveauet vedrørende personale og administration har i perioden fulgt den almindelige stigning på 
7,2 procent, medens deres andel af det samlede forbrug er faldet i fra 84 procent i 2010 til 81 procent i 
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2013. Den tredje gruppe(andet), som indeholder ejendom og anden drift har haft en stigningen i forbruget 
på næsten 35 procent med deraf større andel af det samlede forbrug – steget med 3 procent eller ca. 3,8 
mio. kr. Baggrunden for denne stigning i forbruget har været fx at KKU modtog ungepakkemidler til 
etablering af efteruddannelse af lærerne i samarbejde med UU-København, som skulle bruges i 2013, 
hvilket også indbefattede et større projekt med en ekstern udbyder ”True North”. Endvidere dækker 
udgifterne også over etableringsudgifter af ungdomsskolens 8+9.klasse på Hovmestervej 30 (bagbygningen 
af den tidligere Bispebjerg Skole), da alle udgifter ikke kunne eller skulle dækkes af byggesagen. Herudover 
dette en større renovering af elevfaciliteter på Ungdomsskolen i Hindegade fx elev-toiletter og elev-
kantine. Endeligt har KKU fortaget en massiv IT-investering i 2013. 

Figur 5 Udvalgte forbrugstal 

 2010 2011 2012 2013 
22 Personale 41.709.456 41.493.982 45.512.138 44.619.641 
58 Administration 16.538.014 17.452.335 17.841.492 17.809.399 
Sum 58.247.470 58.946.317 63.353.630 62.429.039 

Andet 11.005.345 10.868.698 10.453.837 14.831.929 
Kilde: BUR/KKU 

For det administrative viser udviklingen for personalet (kun set på org. 31400), at antal årsværk er faldende 
mens lønniveauet i snit har ligget på det samme, hvilket kan forklares i at KKU løbende har foretaget en 
tilpasning. 

Figur 6 Udvikling i løn og årsværk 

Org 31400 KKU 2011  2012  2013  2014  

 Kroner ÅV Kroner ÅV Kroner ÅV Kroner ÅV 
Løn bistand Fælles 2.935.136 5,8 1.880.765 4,3 2.029.716 4,2     
Løn til ledelse, sekretariat 2.566.048 4,2 1.969.244 3,3 2.100.720 3,0 2.148.455 3,0 

Løn til administration 1.198.351 4,8 2.445.871 5,7 2.516.403 5,2 2.525.762 5,2 
Hovedtotal 6.699.535 14,8 6.295.880 13,4 6.646.839 12,4 4.674.217 8,2 
Kilde: BUR/KKU 

Samlet for økonomien viser udviklingen, at der er brugt flere penge i perioden 2010-13 end fx 
nettoprisindekset, som viser en stigning på 7,4 procent. KKU har haft en stigning på 11,6 procent. 
Udviklingen på posterne personale og administration følger dog fint nettopris-indekset med en stigning på 
7,2 procent. 

KKU har overførselsadgang mellem budgetårene af både mer- og mindreforbrug (dog har KKU ikke haft et 
merforbrug i mange år) og pt. er denne adgang fastsat til 4 pct af den samlede budgetramme. 
Mindreforbruget i årene 2010 – 2013 er gennemsnitligt på ca 1 pct af den samlede budgetramme, hvilket 
forvaltningen hidtil ikke har betragtet som problematisk. 

Det opståede mindreforbrug i de enkelte år er alle forklaret overfor både KKU bestyrelse samt BuR, som har 
godkendt begrundelserne. Som eksempel var den primære årsag til mindreforbruget i 2013 Lockouten på 
lærerområdet. 
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Elevpris og kapacitetsudnyttelse i heltidsundervisning 
KKU er en rammestyret organisation. Det betyder, at lav kapacitetsudnyttelse betyder en forhøjet elevpris. 
Elevpriserne set i forhold til kapacitetstallene for de enkelte enheder fremgår af nedenstående figur. 

Figur 7 Elevpris og kapacitet 

skolenavn Elevpris  Kapacitet 

Byhøjskolen 77.803 102 
Dagkursus 84.749 64 
Ungdomsskolen i Hindegade 69.949 140 
Nye Veje 76.250 46 
Ungdomsskolens 8+9.klasse (Second Chance) 84.850 75 

    Kilde: Ungdomsskolen 2014-2015 Virksomhed og udfordringer 

Nedenstående figur viser kapacitetsudnyttelsen på baggrund af udviklingen i elevtallene for skoleåret 2013-
2014 trukket fra KMD elev med nedslag på udvalgte tidspunkter.  

Det fremgår af figuren, at pladserne generelt har været fuldt udnyttet eller decideret overbelagt i 
slutningen af hvert skoleår gennem de sidste 3 år. Tendensen er dog, at enhederne for det meste ikke når 
deres maksimale kapacitet før nytår, således at der er mange gange ledige pladser før nytår, og 
overbelægning i de sidste måneder af skoleåret.  

Byhøjskolen udnytter i skoleåret ikke sin kapacitet fuldt ud, men på baggrund af forudgående års tal, 
vurderes det at være et enkeltstående tilfælde. KKU oplyser, at man i efteråret 2014 har justeret tilbuddet 
for at sikre en bedre kapacitetsudnyttelse fremover. 

Figur 8 Udvikling i elevtal i skoleåret 2013-2014 sammenholdt med kapacitet 

skolenavn Kapacitet 
2014-2015 

Elevtal 5/9 
2013 

Elevtal 1/12 
2013 

Elevtal 1/3 
2014 

Elevtal 1/6 
2014 

Byhøjskolen 102 79 69 88 85 
Dagkursus 64 49 72 77 78 
Ungdomsskolen i Hindegade 140 131 159 162 184 
Nye Veje 46 24 41 60 65 
Ungdomsskolens 8.-9. klasse (Second 
Chance) 78 46 60 77 77 

Kilde: KMD elev 

Figuren nedenfor viser udviklingen i elevtallene fra 2012-2014 med nedslag pr. 1. juni det pågældende år. 
Det fremgår at Ungdomsskolens 8+9.klasse (Second Chance) tilsyneladende ikke har udnyttet sin fulde 
kapacitet i 2012 og 2013, men det har sin forklaring i en løbende udvidelse af pladserne. 

Figur 9 Udvikling i elevtal 2012-2014 sammenholdt med kapacitet 

skolenavn Kapacitet Elevtal 1.06.2012 Elevtal 1.06.2013 Elevtal 1.06.2014 

Byhøjskolen 102 118 106 85 

Dagkursus 64 74 88 78 

Ungdomsskolen i Hindegade 140 155 143 184 

Nye Veje 46     65 
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Ungdomsskolens 8+9.klasse (Second 
Chance) 75 62 66 77 
Kilde: KMD elev 

KKU opgør kapacitet i gennemstrømningstal, jf. nedenstående figur, dvs. summen af antal elever, der har 
været indskrevet i tilbuddet i løbet af et skoleår. I modsætning til ovenstående to figurer giver denne 
opgørelse et mindre præcist billede af kapacitetsudnyttelsen. 

Figur 10 Kapacitet opgjort i gennemstrømningstal 

skolenavn Kapacitet 2012 2013 2014 
Byhøjskolen   102  129 elever 115 elever 110 elever 
Dagkursus 64 67 elever  76 elever 73 elever 
Ungdomsskolen i Hindegade 140 178 elever 194 elever  227 elever 
Nye Veje 46 62 elever 63 elever 90 elever 
Ungdomsskolens 8+9.klasse (Second Chance)  75 71 elever 75 elever          96 elever 
    Kilde: KKU            

Det anbefales derfor, at KKU i samarbejde med forvaltningen udarbejder en model årselevberegning for 
heltidsundervisningen med inspiration fra fx erhvervsskolerne og produktionsskolerne. 

Det anbefales desuden, at forvaltningen i dialog med ungdomsskolen afklarer om heltidsundervisningen 
skal overgå til en eller anden form for taxameterstyring. Det skal indgå i denne afklaring, at 
heltidsundervisningen også fungerer som opsamlingssted for unge, der hen over året er faldet ud af 
ordinære 10. klasser eller ungdomsuddannelser, hvorfor en fleksibilitet i kapaciteten i heltidsundervisningen 
er nødvendig og skal understøttes af budgetmodellen. 

Omkostninger i forhold til kerneydelse opgjort på lokationer 
Nedenfor følger en række oversigter, hvor oplysninger om udgifter til ledelse og administration opgøres pr. 
lokation for at få et overblik over hvor meget kerneydelse koster sammenholdt med disse udgifter.  

Figuren nedenfor omfatter omkostninger pr. undervisningstime for både heltids- og almenundervisningen. 
Det fremgår, at der generelt er færre omkostninger forbundet med en undervisningstime for 
almenundervisningen end for heltidsundervisningen. Byhøjskolen har de højeste omkostninger pr. 
undervisningstime. Ungdomsskolen Amager og Amager 10. klasse, der ligger på samme fysiske lokation, har 
ligeledes høje omkostninger. KKU oplyser, at afdelingsleder og to deltids daglige ledere udgiftsmæssigt er 
placeret under Amager Ungdomsskoler, hvorimod Amager 10. klasse ikke har et fast beløb til ledelse, da 
dette beregnes på baggrund af elevtallet p. 5/9. Nye Veje er en del billigere end de andre heltidstilbud. Det 
skyldes, at omkostningerne dækkes af Byhøjskolen grundet identisk lokation. 
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Figur 11 Omkostninger pr. undervisningstime 

 
Kilde: KKU 

Det fremgår af figuren nedenfor, at elevprisen for elever på Amager 10. klasse er meget lavere end de 
andre tilbud, og skyldes at tilbuddet er taxameterstyret.  

Det er værd at bemærke, at Ungdomsskolen i Hindegade har en billigere pladspris end Ungdomsskolens 8.-
9.klasse (Second Chance), Byhøjskolen og Dagkursus, som ikke umiddelbart kan forklares af højere 
driftsomkostninger. 

Figur 12 Elevpris alle omkostninger 

 

Kilde: KKU 

I figuren nedenfor er vist, hvor mange udgifter KKU bruger til ledelsesløn for hver time, der bliver afholdt 
undervisning. Her er det Ungdomsskolen Nørrebro/Østerbro, Ungdomsskolen Vesterbro/Valby samt 
Dagkursus, som tegner sig for flest udgifter til ledelsesløn pr. undervisningstime. Det formodes, at 
Dagkursus ligger højere, idet der udgiftsmæssigt ligger et halvt årsværk til en deltids daglig leder på 
Ungdomsskolens 8+9.klasse, som er placeret under Dagkursus. 
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Figur 13 Udgifter til ledelse pr. undervisningstime 

 

Kilde: KKU  

I figuren nedenfor er vist, hvor mange penge KKU bruger til administrativt personale for hver time, der 
bliver afholdt undervisning. Ungdomsskolen Nørrebro/Østerbro ligger markant højere i forhold til de andre 
enheder, efterfulgt af Ungdomsskolen Amager/Amager 10. klasse. Resten af enhederne ligger mellem 50 og 
90 kr. pr. undervisningstime. Lavest ligger Byhøjskolen.  

Figur 14 Udgifter til administration pr. undervisningstime 

 

Kilde: KKU 

I nedenstående figur er vist, hvor mange udgifter KKU bruger på administrativt personale i forhold til de 
enkelte enheders kapacitet. Byhøjskolen bruger fx lige under 4.000 kr. på administrativt personale pr. 
plads, som de udbyder. Byhøjskolen har halvt så mange udgifter pr. plads sammenlignet med 
Ungdomsskolens 8+9.klasse (Second Chance) og Dagkursus, som begge bruger omkring 8.000 kr. pr. plads.  
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Figur 15 Udgifter til administration pr. plads 

 

Kilde: KKU 

Figuren viser, hvor mange vejledningstimer de enkelte enheder yder pr. elev/elevplads. Det fremgår, at 
Ungdomsskolens 8+9.klasse (Second Chance) og Byhøjskolen yder over dobbelt så mange vejledningstimer 
pr. elev end Dagkursus. Byhøjskolen bruger flere vejledningstimer pr. elev, da der på Byhøjskolen bruges 
1,45 årsværk på vejledning – her skal det dog bemærkes, at der i 0,5 årsværk er omfattet en koordinerende 
vejledningsfunktion i KKU.  

Figur 16 Vejledningstimer pr. elev/elevplads 

 

Kilde: KKU 

Effektiviseringspotentiale  
I tilknytning til KKUs overvejelser om en (ny) styringsmodel, bør der sættes fokus på de enkelte enheders 
volumen. Dette bør indgå i den kommende analyse af den fysiske placering af heltidsundervisning og 10. 
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klasse i ungdomsskoleregi. Her tænkes bl.a. på at enhederne i dag er omkostningstunge på grund af 
ledelses- og administrationsårsværk, som er fysisk placeret på nærmest samtlige lokationer. Det må 
antages at samlinger vil føre til en reducering af omkostninger, men i hvilket omfang er pt. ukendt. 

Det anbefales derfor, at forvaltningen og KKUs ledelse samarbejder om en plan for samling af KKUs 
administration med henblik på effektivisering. Det anbefales at vurdere om det decentrale driftsansvar for 
økonomi og bygninger med fordel kan samles, så den decentrale ledelse har karakter af faglig ledelse og 
personaleledelse. 

Desuden bør det overvejes hvordan ændring/præcisering i ledelsesbeføjelser og procedurer kan sikre en 
mere effektiv anvendelse af den samlede ledelsesressource, jf. eksemplet vedrørende tjenstlige samtaler, 
hvor der forekommer tilfælde hvor 3 ledelsespersoner deltager. 

KKU oplyser, at man har ansatte (vejledere og daglige ledere) på læreroverenskomst, som ikke varetager 
undervisning, og ikke fleksibelt kan bidrage til at hæve undervisningstallet.  
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5. Attraktiv arbejdsplads 
 

 

Intro  
I det følgende analyses KKUs resultater af trivselsmålinger og sygefravær, ligesom kompetenceudvikling, -
midler og personaleomsætning kortlægges med det formål at beskrive KKU som arbejdsplads og afdække 
eventuelle potentialer for udvikling. 

Trivsel, tilfredshed og sygefravær 
I det følgende gennemgås de overordnede resultater af KKUs trivselsundersøgelse 2013, og sammenlignes 
med resultaterne for BUFs skoler generelt. 

Herefter følger en kort gennemgang af resultaterne for KKUs enheder – først udviklingen i 
heltidstilbuddene Byhøjskolen, Ungdomsskolen i Hindegade og Dagkursus, idet der for disse tre enheder 
eksisterer data fra 2008 til 2013. Eneste forbehold er dog, at analysekonceptet er ændret fra målingen i 
2010 til 2013, hvorfor skalaer og kategorier ikke er helt sammenlignelige. 

Derefter følger resultater af trivselsmålinger fra 2013 for de øvrige heltidstilbud samt 
almenundervisningstilbud. Der foreligger kun data fra 2013 for disse enheder, idet der ikke var over fem 
månedslønnede ansatte på det tidspunkt, hvor undersøgelserne i 2008 og 2010 blev gennemført 

Sammenfatning af trivselsundersøgelser  
Opsummerende kan det konkluderes, at KKUs ansatte generelt er meget motiverede og engagerede. Den 
generelle tilfredshed ligger en anelse lavere end kategorierne Motivation og Engagement, og påvirkes bl.a. 
af spørgsmål om arbejdsmiljø. Der identificeres konkrete forbedringspotentialer indenfor 
arbejdsmiljø/fysiske rammer og sundhed. De ansatte tilkendegiver generelt, at Krav i arbejdet er en 
udfordring. Imidlertid har tiltag indenfor sidstnævnte kategori dog ifølge Ennovas koncept svag 
sammenhæng med medarbejdernes samlede Tilfredshed, Motivation og Engagement, da KKUs resultater i 
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denne kategori samlet ligger over scoren 3.1 Dog bør KKU have fokus på, hvordan kategorien i de 
kommende trivselsundersøgelser udvikler sig. 

Det er værd at bemærke, at resultaterne for almenundervisningen ligger væsentligt højere end de øvrige 
KKU enheder med undtagelse af heltidstilbuddet Nye Veje. 

I og med vurderingsskalaen er ændret fra 1-6 i 2010 til 1-7 i 2013 må tilbagegangen i kategorien Tilfredshed 
på KKU fra 4,9 til 4,8 vurderes at være større, ligesom det vurderes at være en tilbagegang af resultaterne 
vedrørende Værdsættelse/Nærmeste leder og Ledelse, idet scoren i 2010 er 5 og scoren i 2013 tilsvarende 
er henholdsvis 5 og 4,8 jf. den ændrede skala. Tilsvarende må fremgangen i fx Effektivitet/Job og 
organisering fra 4,6 til 5,3 og Sundhed/Sundhedsfremme 3,7 til 4,3 vurderes at være større. Processen for 
opfølgning på trivselsundersøgelserne er forankret i KKUs Lokal MED. Alle afdelinger udarbejder 
handleplaner, som rapporteres til og drøftes i Lokal MED. KKU har på baggrund af resultaterne af 2013 
igangsat en række tiltag, som forventes at kunne aflæses i resultaterne af kommende trivselsundersøgelse. 

Det anbefales, at ungdomsskolechefens løbende samtaler med afdelings- og centerledere omfatter 
opfølgning på resultater af trivselsundersøgelser – gerne koblet med udvikling i sygefravær, hvis dette ikke 
er tilfældet. De samlede resultater for KKUs trivsel vil ligeledes blive genstand for ungdomsskolechefens 
resultatsamtaler med BUF.  

Sammenligning af KKUs resultater med folkeskoler og specialskoler i København 
Nedenstående figurer viser udvalgte resultater af trivselsmålingerne fra 2013. Det fremgår af de samlede 
resultater for KKU sammenlignet med resultater for folkeskolerne og specialskolerne, at der er meget få 
forskelle i scorerne. 

Figur 17 Udvalgte resultater af KKUs trivselsundersøgelse 2013 sammenlignet med resultater for folkeskole og specialskoler i 
København 

 

Kilde: Ennova 2013 

                                                           
1 Såfremt der er tale om en samlet score under 3. 

Fysiske rammer Nærmeste leder Krav i arbejdet 
KKU 4,3 5 3,1 
Folkeskoler 4,3 4,8 2,7 
Specialskoler 4,4 5,1 3 
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Figur 18 Udvalgte resultater af KKUs trivselsundersøgelse 2013 sammenlignet med resultater for folkeskole og specialskoler i 
København 

 

Kilde: Ennova 2013 

Gennemgang af trivselsundersøgelser for de enkelte enheder 
Byhøjskolen 
 

Det fremgår af Byhøjskolens trivselsundersøgelser, at den generelle trivsel er steget 
markant mellem 2010 og 2013. 
De ansatte har en høj tilfredshed med både Nærmeste leder og Ledelsen samt deres 
kollegaer jf. kategorien Samarbejde. 
De ansatte er mindre tilfredse med Fysiske rammer, og Krav i arbejde udgør ligeledes 
en udfordring. 

Ungdomsskolen i 
Hindegade  

Fra 2010 og 2013 er de ansattes tilfredshed faldet, og resultaterne ligger under KKUs 
gennemsnit i begge trivselsmålinger. Under kategorien Tilfredshed er det bl.a. 
arbejdsmiljøet, som trækker ned i den samlede score. 
Den negative udvikling i trivslen kommer bl.a. til udtryk i Social kapital og Indflydelse.  
Imidlertid vurderes samarbejdet blandt kollegaerne højt. 

Dagkursus  Trivslen på Dagkursus er generel høj, herunder de ansattes vurdering af motivation, 
engagement og samarbejde, og resultaterne ligger over KKUs gennemsnit i 2013. 
Tilfredsheden er steget fra 2010 til 2013, ligesom de ansattes vurdering af Job og 
Udvikling er det.  
Der spores mindre tilfredshed med Fysiske rammer, og Krav i arbejde udgør ligeledes 
en udfordring. 

 
Ungdomsskolens 
8+9.klasse (Second 
Chance) 

Der eksisterer kun data fra 2013 for Ungdomsskolens 8+9.klasse (Second Chance), og 
dermed ikke et sammenligningsgrundlag.  
Resultaterne af trivselsmålingen af Ungdomsskolens 8+9.klasse er de laveste 
sammenlignet med KKUs øvrige skoletilbud.  
Den mest positive tendens trivselsdata viser, er at de ansattes generelle motivation 
er høj, og det fremgår at de både er villige til at yde en ekstra indsats og kommer 
med forslag til forbedringer på arbejdspladsen. 

Amager 10. klasse   
 

Overordnet set har Amager 10. klasse et stabilt og middelhøjt/højt trivselsniveau, og 
ligger generelt over KKUs gennemsnit 

Tilfredshed Motivation Engagement 
KKU 4,8 5,9 5,4 
Folkeskoler 4,8 5,8 5,4 
Specialskoler 5 5,9 5,6 
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Krav i arbejdet scorer lavest, og de ansatte tilkendegiver, at de har travlt.  
Kategorien Nærmeste Leder er ikke er markant lav (4,8), men enkelte spørgsmål 
under ledelseskategorien scorer lavt. 
Sammenlignet med eksempelvis Nye Veje og Ungdomsskolen Nord, hvor trivslen 
generelt er meget høj, er der stadig forbedringsmuligheder hos Amager 10. klasse. 

Nye Veje 
 

Den første markante og tydelige generelle tendens er, at de ansatte på Nye Veje 
scorer mellem ”højt” og ”meget højt” på alle parametre med undtagelse af Krav i 
arbejde, Sundhedsfremme og Fysiske rammer. Utilfredsheden i kategorien Fysiske 
ramme skyldes primært indeklimaet, og at de føler sig generet af støj og uro. 
Særligt samarbejdet på Nye Veje scorer højt. 

 
Ungdomsskolen 
Nord 
almen 

Overordnet scorer Ungdomsskolen Nord højt og over KKU gennemsnit på alle 
parametre med undtagelse af Krav i arbejdet, og særligt motivationen scorer højt. De 
ansattes tilfredshed og engagement er tilsvarende højt. 
De ansatte er tilfredse med Sundhedsfremme på arbejdspladsen, men vurderer de 
fysiske rammer noget lavere, herunder fysiske forhold og indretning, støj og uro samt 
indeklima. 

Ungdomsskolen 
Nørrebro/Østerbro 
almen 
 

Generelt ligger resultaterne for trivselsundersøgelsen over gennemsnittet af KKUs 
resultater, dog en anelse under Ungdomsskolen Nord og Nye Vejes resultater. 
De ansatte er tilfredse og motiverede, og er villige til at yde en ekstra indsats, og 
tager ansvar for at få tingene til at fungere. 
Scoren for Samarbejde er den næstlaveste blandt skolernes resultater og under 
gennemsnit, og det er især retfærdig konfliktløsning og kollegaernes påskønnelse af 
ens arbejde som scorer lavt, derimod opleves det at der er et godt samarbejde og at 
kollegaerne yder hjælp og støtte. 
De ansatte er mindre tilfredse omkring arbejdsmiljø og fysiske rammer. De 
tilkendegiver bl.a., at arbejdet er følelsesmæssigt belastende, at indeklimaet er 
dårligt, at de er generet af støj og uro og at de er utilfredse med arbejdsstedets 
fysiske forhold og indretning. 

Ungdomsskolen 
Vesterbro/Valby 
almen 
 

De ansatte på Ungdomsskolen Vesterbro har vurderet trivselen på deres arbejdsplads 
relativt højt, jævnt og ensartet. Den generelt tydelige KKU tendens om en stærk 
motivation, engagement og et godt samarbejde er også tydelig hos Ungdomsskolen 
Vesterbro/Valby. Ligeledes har de ansatte tilkendegivet, at det fysiske arbejdsmiljø er 
det trivselsparameter de er mest utilfredse med, ligesom Krav i arbejde er en 
udfordring.  

Sygefravær 
Nedenfor fremgår udviklingen fra 2010 til 2014 i sygefraværet på KKUs enheder sammenholdt med 
gennemsnittet for folkeskolerne i København.  

Generelt ligger både korttids- og langtidssygefraværet lavere for KKUs enheder end gennemsnittet for 
København – dog med enkelte undtagelser. Det ser for flere enheder ud som om, at sygefraværet er toppet 
i 2013, og KKU bekræfter, at der har været iværksæt flere tiltag bl.a. i relation til resultater af 
trivselsundersøgelser.  

Ungdomsskolen Amager/Amager 10. klasse har generelt et lavt fravær. Det er enheden med mindst 
korttidssygefravær set over de sidste 4 år. Ungdomsskolen Nord har i 2012 og 2013 et højere 
korttidssygefravær end det københavnske gennemsnit. Det er dog faldet igen i 2014.  
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Der er enkelt år hvor langtidssygefraværet på nogle enheder har været højt, men der ses ikke nogle 
generelle tendenser end de ovenstående. 

Figur 19 Oversigt over korttids- og langtidssygefravær 

Korttidssygefravær for KKUs enheder(<14 dage)  
Enhed/år  2010 2011 2012 2013 2014 
Ungdomsskolens 8+9.klasse (Second chance)*       2,4 5,9 
Ungdomsskolen i Hindegade 2,9 7,3 5,2 4,5 6,0 
Ungdomsskolen Amager/Amager 10. klasse 2,3 2,7 3,1 4,0 3,3 
Dagkursus 6,2 5,8 6,8 6,9 4,9 
Ungdomsskolen Byhøjskolen/Nye Veje 3,6 4,4 5,2 4,1 6,5 
Ungdomsskolen Vesterbro/Valby 6,4 2,1 4,3 5,4 5,3 
Ungdomsskolen Nørrebro/Østerbro 1,0 8,5 8,9 4,9 3,3 
Ungdomsskolen Nord 1,1 1,5 7,1 8,4 3,3 
Gennemsnit for Københavns skoler     6,7 7,0   
*Fraværet i 2013 er kun fra august, før august er det registreret under Østerbro 

    
Langtidssygefravær for KKU enheder (>14 dage) 
Enhed/år  2010 2011 2012 2013 2014 
Ungdomsskolens 8+9.klasse (Second chance)*       7,2 17,4 
Ungdomsskolen i Hindegade 19,7 12,3 9,3 9,5 6,3 
Ungdomsskolen Amager/Amager 10. klasse 4,1 0,0 0,0 4,4 4,8 
Dagkursus 0,0 1,9 0,0 10,0 0,0 
Ungdomsskolen Byhøjskolen/Nye Veje 3,7 0,0 1,0 4,8 5,4 
Ungdomsskolen Vesterbro/Valby 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 
Ungdomsskolen Nørrebro/Østerbro 0,0 0,0 1,3 6,7 0,0 
Ungdomsskolen Nord 0,0 10,1 0,0 0,0 9,1 
Gennemsnit for Københavns skoler     4,8 5,0   
*Fraværet i 2013 er kun fra august, før august er det registreret under Østerbro 

Kilde: Rubin 

Som supplerende bemærkninger til udviklingen i langtidssygefraværet, er der bl.a. tale om afskedigelser og 
sygemelding som følge heraf, sygdomsbehandling m.m. Ungdomsskolen i Hindegade har igennem en 
årrække haft et højt sygefravær, som KKU har arbejdet med at nedbringe. På Ungdomsskolen 
Nørrebro/Østerbro skyldes det høje fravær i 2011 og 2012, at opgørelsen omfatter data for 
Ungdomsskolens 8+9.klasse samt 7/12 af 2013. Det ses, at fraværet i 2014 er på et helt andet niveau.  

Der tegner sig ikke et entydigt billede af, at høj trivsel er lig med lavt sygefravær. Som tidligere beskrevet 
scorer enhederne for almenundervisning markant højt i trivselsmålingerne, men ligger ikke markant lavere 
end de andre enheder. 

Det anbefales, at KKU fremadrettet følger koblingen mellem disse to parametre og arbejder med en 
adskillelse af registrering af sygefraværet på Byhøjskolen og Nye Veje samt Ungdomsskolen Amager almen 
og Amager 10. klasse. 
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Vurdering af fornødne kompetencer til at arbejde med elevgruppe, mulighed for 
kompetenceudvikling og kendskab til mål 
Til spørgsmålet om at føle sig faglig rustet til at arbejde med den nuværende elevgruppe, tilkendegiver lidt 
over 80 % af heltidsundervisningslærerne og 10. klasselærerne, at de er enige i dette. Blandt lederne er det 
ca. 70 %, som er enige i dette.  

Knap 80 % af lederne vurderer, at heltidsundervisningslærerne har de nødvendige kompetencer til at 
arbejde med den nuværende elevgruppe.  

Lederne er 100 % enige i at KKU’s lærere har en særlig ungdomspædagogisk kompetence, derimod er ca. 80 
% heltidsundervisningslærere enige i dette, mindst enige er 10. klasselærerne (ca. 60 %). 

En række spørgsmål afdækker den særlige ungdomspædagogiske kompetence, og her er der overordnet 
bred enighed blandt de tre typer respondenter, om at ”den særlige kompetence består i at lærerne 
arbejder ud fra en særlig viden om”: 

- unges vilkår i overgangsfasen til voksenlivet 
- de unges behov for at indgå i sociale fællesskaber 
- unges behov for ligeværdighed og gensidig respekt 
- de unges behov for at indgå i sociale og lærende fællesskaber 
- hvordan man motiverer unge 
 
Der er stor forskel i udsagnene om mulighed for nødvendig kompetenceudvikling til at arbejde med 
nuværende elevgruppe; blandt 10. klasselærerne og heltidsundervisningslærerne er færrest enige i dette 
(ca. 50-60 %).  

I forlængelse heraf mener kun ca. 20 % af 10. klasselærerne, at de får den nødvendige support fra 
nærmeste leder i arbejdet med eleverne, hvorimod knap 70 % af heltidsundervisningslærerne mener de får 
nødvendig support fra nærmeste leder. 

Når det gælder de ansattes kendskab til de overordnede mål for det samlede ungeområde i BUF, 
tilkendegiver 90 % af lederne, at de kender målene. Derimod er der færre blandt 10. klasselærerne (ca. 75 
%) og færrest blandt heltidsundervisningslærerne (ca. 60 %), der kender målene for det samlede 
ungeområde. 

Samtlige ledere tilkendegiver, at de kender de overordnede mål for deres arbejde. Knap 90 % blandt 10. 
klasselærerne og heltidsundervisningslærere tilkendegiver at de kender de overordnede mål. 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse forår 2014 

Kompetenceudvikling og kompetencemidler  
KKU har oplyst at, der i efteråret 2014 er igangsat proces vedrørende udarbejdelse af kompetencestrategi, 
og at processen er forankret i MED udvalg. Udarbejdelsen har rødder i BUFs direktions fokus på at der 
udarbejdes kompetencestrategi for alle enheder, skoler og institutioner. Ungdomsskolechefen har holdt et 
møde med BUF repræsentanter fra Ungdom og HR Org. med henblik på at drøfte proces og 
koncept/ramme, og er blevet tilbudt sparring i processen af HR Org.  
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Da strategien og dokument endnu er under udarbejdelse er det for tidligt endnu at foretage en egentlig 
analyse. Ungdom har set et første udkast, hvor KKU oplister en række mål og tre væsentlige 
kernekompetencer (faglighed, engagement og forandringskompetence), som vurderes yderst relevante for 
KKU. KKU oplyser, at strategien forventes at være færdiggjort i løbet af foråret 2015. 

Forvaltningen anbefaler følgende: 

- Et opmærksomhedspunkt i udarbejdelsen af strategien bør være at sikre en høj grad af 
operationaliserbarhed og implementering i organisationen, således at strategien udover at omfatte mål 
i særdeleshed lægger vægt på implementering og evaluering/justering af indsatserne. 

- Ungdoms ledelse vil i samarbejde med KKUs ledelse fastsætte en række kompetencemål for KKUs 
ledere, som skal indgå i strategien.  

- Ungdom anbefaler, at kompetencemidlerne fremadrettet kobles op på strategien. 
 
Af figuren nedenfor fremgår udviklingen i kompetencemidlerne.  

Figur 20 Oversigt over forbrug af kompetencemidler 

2010 2011 2012 2013 
538.273 774.454 969.960 901.820 
Kilde: KKU Årsberetning 

Som supplement til brug af kompetencemidler, oplyser KKU, at man derudover har haft efter- og 
videreuddannelsesaktiviteter, som løber i 2013 og 2014, i samarbejde med UU København. 

Personaleomsætning  
Nedenfor fremgår af figuren udviklingen i KKUs personaleomsætning. Det er desværre ikke muligt at 
sammenholde data med fx trivselsundersøgelser i relation til kompetencemidler og personaleomsætning, 
og vurdere det på enhedsniveau – det anbefales at fokusere på dette fremadrettet. 

Figur 21 Personaleomsætning afgang og tilgang i procent 

2010 2011  2012 2013 
9,2 5,0 8,2 37,0* 
* Det relative høje tal i 2013 er fremkommet ved at ungdomsskolen har tilsluttet sig aftalen om at KMD automatisk afgangsfører 
ansatte som ikke har haft en lønudbetaling i 6 måneder. Dette har betydet, at er stor del af ungdomsskolens timelønnede ansatte 
er blevet afgangsført i lønsystemet mellem 2 almensæsoner. Kilde: KKU Årsberetning 
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6. Faglig og oplevet kvalitet af kerneydelse 
 

 

Intro  
Dette kapitel er struktureret i to dele: 

• 10. klasse og heltidsundervisning 
• Almenundervisning 

Afsnittene vil både omfatte præsentation af eksisterende målinger og data samt anbefalinger til 
fremadrettet kvalitetssikring og -vurdering. Indledningsvist præsenteres relevante resultater af en 
spørgeskemaundersøgelse blandt ledere, 10. klasselærere og heltidsundervisningslærere, der vedrører 
udviklingen i elevgruppen. Sammenfald og nuancer bidrager til relevante sammenligninger på tværs af de 
to skoleformer, og derfor er sammenskrivningen bibevaret. 

10. klasse og heltidsundervisning 

Udvikling i elevgruppen i heltidsundervisningen og 10. klasse  
Der er stor enighed blandt ledere (100 %) og heltidsundervisningslærere (over 80 %) om, at der indenfor de 
seneste 3 år er sket en betydelig forandring af elevgruppen i KKUs heltidsundervisning.  

Data bekræfter, at der er sket en stigning på 5 % fra 2012 til 2014 i andelen af unge i heltidsundervisning, 
som har haft en foranstaltning fra Socialforvaltningen, hvilket kan indikere at heltidsundervisningens 
målgruppe har forandret sig gennem de sidste 2 år. Det dækker over store forskelle under de enkelte tilbud 
- forandringen er imidlertid særlig radikal på Byhøjskolen. 

Ved spørgsmålet om betydelig forandring af elevgruppen på Amager 10. klasse, tilkendegiver ca. 60 % af 
10. klasselærerne og lederne, at de er enige i dette. 

Dette uddybes med en række spørgsmål om forandringernes karakteristika: 

 
Styr på økonomien 

 
 

Attraktiv arbejdsplads 
 

Faglig og oplevet 
 kvalitet af kerneydelse 

Faglige resultater i heltidsundervisning og 
10. klasse 

Evaluering af almenundervisning  
Brugertilfredshed og trivsel 

Fravær 
 
 

Samarbejde, snitflade og portefølje  
 

Ledelse og 
styringsgrundlag 
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På tværs af ledere og heltidsundervisnings- og 10. klasselærere er der overvejende enighed om, at 
elevgruppen bl.a. er præget af udad reagerende, psykisk sårbare unge (heltidslærere er blandt de mest 
enige) og fagligt svagere unge.  

Derimod er der tydelig forskel i de ansattes vurdering af at elevgruppen er præget af unge med 
hashmisbrug. Ledere og heltidsundervisningslærere mener i høj grad (80 %), at dette er tilfældet, hvorimod 
knap 30 % af 10. klasselærerne er enige i dette. 

Der er bred enighed (højest blandt ledere og 10. klasselærerne) om, at det ville styrke det pædagogiske 
arbejde, hvis nuværende elevgruppe blev blandet med mere velfungerende unge. 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse forår 2014 

Gennemgang af resultater 10. termometer – tilfredshedsundersøgelse af 10. klasse og heltidsundervisning 
Der er med virkning fra skoleåret 2013/2014 indført et evalueringskoncept ’10. termometer’, som dækker 
alle 10. klassetilbud i Københavns kommune, med det formål at analysere brugertilfredsheden og 
kortlægge eventuelle forbedringspotentialer i de enkelte tilbud og sammenligne på tværs af tilbuddene. 

For skoleåret 2013/2014 er der udført termometer på: 

• Amager 10 
• Ø10 (Kildevældsskolen) 
• Kirsebærhavens Skole 
• Vesterbro Ny Skole 
• Københavns Tekniske Skole 
• Hotel- og Restaurantskolen 
• SOPU 20 / 20 
• Teknisk Erhvervsskole Center TEC (Ndr. Fasanvej) 
• Ungdomsskolen i Hindegade 
• Byhøjskolen (Kapelvej) 
• Lykkebo Skole2*  
• Dagkursus* 

 
Vi har fokuseret på enkelte dele af termometret, der giver et indblik i elevernes brugertilfredshed, 
herunder spørgsmålene: 

• I hvor høj grad synes du skolen lever op til de forventninger, som du har gjort dig ud fra 10. klasse 
brochuren, skolens hjemmeside og/eller til orienteringsaften? 

• Hvor tilfreds er du i alt med undervisningen? 
• Synes du generelt undervisningen er spændende? 
• Hvordan vurderer du samlet set lærernes engagement i undervisningen? 
• Hvordan vurderer du samlet set lærernes faglige viden indenfor deres fag? 
• Tilfredshed med faciliteter 

 

                                                           
2 Lykkebo Skole og Dagkursus er dog udgået på grund af manglende besvarelser. 
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Der fokuseres nedenfor særligt på resultaterne for Ungdomsskolen i Hindegade, Byhøjskolen og Amager 10. 
klasse set i forhold til de øvrige skolers resultater. 

Figur 22 Resultater af 10. termometer vedrørende brugertilfredshed 

15: Hvor tilfreds er du i alt med undervisningen? Tilfreds Utilfreds 
Ungdomsskolen i Hindegade 89 % 11 % 
Amager 10. klasse 51 % 49 % 
Byhøjskolen (Kapelvej) 41 % 59 % 
Gennemsnit, alle evalueringer 10. klasse 55 % 45 % 
16: Synes du generelt undervisningen er spændende? Spændende Ikke spændende 
Ungdomsskolen i Hindegade 78 % 22 % 
Amager 10. klasse 37 % 63 % 
Byhøjskolen (Kapelvej) 32 % 68 % 
Gennemsnit, alle evalueringer 10. klasse 42 % 58 % 
19: Hvor svære er de opgaver, som du får udleveret? Svære Lette 
Ungdomsskolen i Hindegade 67 % 33 % 
Amager 10. klasse 30 % 70 % 
Byhøjskolen (Kapelvej) 26 % 75 % 
Gennemsnit, alle evalueringer 10. klasse 34 % 66 % 
20: Hvordan oplever du de faglige krav? Høje Lave 
Ungdomsskolen i Hindegade 89 % 11 % 
Amager 10. klasse 52 % 48 % 
Byhøjskolen (Kapelvej) 36 % 64 % 
Gennemsnit, alle evalueringer 10. klasse 49 % 51 % 
25: Hvordan vurderer du samlet set lærernes engagement i 
undervisningen? God Dårlig 
Ungdomsskolen i Hindegade 78 % 22 % 
Byhøjskolen (Kapelvej) 62 % 38 % 
Amager 10. klasse 61 % 39 % 
Gennemsnit, alle evalueringer 10. klasse 66 % 34 % 
26: Hvordan vurderer du samlet set lærernes faglige viden 
indenfor deres fag? God Dårlig 
Ungdomsskolen i Hindegade 89 % 11 % 
Amager 10. klasse 70 % 30 % 
Byhøjskolen (Kapelvej) 67 % 33 % 
Gennemsnit, alle evalueringer 10. klasse 74 % 27 % 
Kilde: 10. termometer 

Spørgsmålene om faciliteterne er ikke medtaget, da de fordeler sig over flere, og mange af eleverne har 
uddybet deres svar i kommentarfeltet. 

For Ungdomsskolen i Hindegade tegner sig et klart billede af elever, der overordnet set er tilfredse med 
skolen og dens undervisere. En andel af eleverne markerer dog utilfredshed med idrætsfaciliteterne.  

Byhøjskolen scorer lavest af KKUs 10. klassetilbud, og lavere end gennemsnittet i alle de nævnte spørgsmål. 
På Byhøjskolen giver eleverne desuden udtryk for utilfredshed med idrætsfaciliteterne og de udendørs 
faciliteter.  

For Amager 10. klasse angiver eleverne spredt tilfredshed med oplevelsen af og tilfredsheden med 
undervisningen – en større andel af eleverne finder bl.a. ikke undervisningen spændende, og opgaverne 



36 
 

tilstrækkelig svære. Ca. halvdelen vurderer de faglige krav som høje. Amager 10. klasseeleverne giver i 
lighed med eleverne på Byhøjskolen udtryk for utilfredshed med idrætsfaciliteterne og kantinen. 

I forhold til de nævnte spørgsmål er vurderingen af Amager 10. klasse meget gennemsnitlig for hele 10. 
klasseområdet. Dog ligger vurderingen overordnet set lidt lavere end gennemsnittet i flere af 
spørgsmålene. 

Dagkursus er frasorteret grundet for få respondenter, og der bør derfor fremadrettet arbejdes med at 
højne svarprocenten. 

Det anbefales, at der arbejdes med de konkrete resultater for de tre enheder. Her tænkes særligt på 
Byhøjskolen, der gør sig bemærket på de nævnte parametre. Der ud over bør det vurderes, om det er muligt 
at etablere bedre udemiljøer og idrætsfaciliteter for de unge. 

Rammer for heltidsundervisningen  
Stort set alle ledere og heltidsundervisningslærere er enige om, at det ville styrke heltidsundervisningen, 
hvis der var færre elever pr. lærer.  

Der er ligeledes overvejende enighed om, at det har en positiv betydning for heltidsundervisningen, at de 
enkelte skoler er forholdsvis små. Mest enige i dette udsagn er dog lederne, hvor knap 20 % af 
heltidsundervisningslærerne er uenige. 

Ved spørgsmål om tilstrækkelig mulighed for værkstedspræget undervisning, er ca. 70 % af lederne og ca. 
60 % af heltidsundervisningslærerne uenige i dette. Det samme gør sig gældende ved spørgsmål om 
tilstrækkelig mulighed for idræt og bevægelse for heltidsundervisningens elever. 

Det anbefales, at disse vurderinger indgår i forvaltningens analyse af den fysiske placering af 
ungdomsskolens heltidsundervisning og 10. klasse. 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse forår 2014 

Kvalitetsvurdering af 10. klasse 
I driftsoverenskomsten for 10. klasse, indgår i bilag 1 som bidrag til ledelsesinformation på ungeområdet i 
BUF generelt, at driftsoverenskomstparterne skal bidrage til kvalitetsvurdering af 10. klasse, som drives af 
folkeskoler, KKU og EUD. Kvalitetsvurderingen anvendes af BUF som dialogredskab med skolerne ved en 
årlig resultatsamtale, og til at vurdere forbedringsmuligheder i det samlede system. Procedurerne omkring 
konkret udførelse af systemet, afrapportering og kadencer er endnu ikke fastlagt. 

På 10. klasse området er en kvalitetsrapport omhandlende uddannelse under udarbejdelse. Der vil årligt 
både blive udarbejdet en samlet rapport for alle 10.klasser samt individuelle rapporter for de enkelte 10. 
klasser. Rapporterne vil vise, hvordan det går alle 10.klasser, og den enkelte enheds 10.klasse. 
Kvalitetsrapporten til de enkelte 10.klasser vil indeholde oplysninger om elevernes placering 3 måneder 
efter endt 10.klasse, resultater af trivsel målt via 10. termometeret, effekt af karakterer samt udvikling i 
fravær fra 9. til 10.klasse. Det forventes at kvalitetsrapporten indgår i afrapportering på ovenstående 
kvalitetsvurdering og som et bilag i Ungdoms LIS. 
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Nedenfor i figurerne ses status for eleverne efter afslutning af 10. klasse henholdsvis 3 måneder for 
afgangsårgangen i 2014, og 15 måneder efter for afgangsårgangen i 2013.  

Figur 23 Status 3 måneder efter afslutning af 10. klasse juni 2014 

Rækkeetiketter Antal 

Gymnasiale 
uddannelser 

 

Erhvervsfaglige 
uddannelser 

 

Andre 
ungdoms-

uddannelser 

10. 
klasse 

 

Uddannelses-
forberedende 

aktivitet 

Ikke i 
gang 

 
Almen kommunal 10. klasse 488 44,3% 25,8% 1,4% 4,5% 16,0% 8,0% 
Kildevældsskolen 120 38,3% 20,0% 5,8% 5,0% 19,2% 11,7% 
Kirsebærhavens Skole 59 47,5% 35,6% 0,0% 0,0% 8,5% 8,5% 
KKU Amager 193 49,7% 25,9% 0,0% 7,3% 10,9% 6,2% 
Vesterbro Ny Skole 116 39,7% 26,7% 0,0% 1,7% 25,0% 6,9% 
 
10. klasse på EUD 207 37,2% 46,4% 0,0% 0,5% 10,1% 5,8% 
Hotel- og Restaurantskolen (HRS) 33 9,1% 81,8% 0,0% 3,0% 6,1% 0,0% 
Københavns Tekniske Skole (KTS)* 47 55,3% 40,4% 0,0% 0,0% 2,1% 2,1% 
Sundhed og Pædagogik (SOPU) 38 2,6% 50,0% 0,0% 0,0% 31,6% 15,8% 
Teknisk Erhvervscenter (TEC)* 89 52,8% 34,8% 0,0% 0,0% 6,7% 5,6% 

 
Kilde: EUV koblet med KMD elev 
* TEC og KTS har HTX-forberedende 10. klasser – derfor høj gymnasial overgangsfrekvens 
 
Resultaterne af Amager 10. klasse viser, at godt 76 % er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder 
efter afslutning af 10. klasse – fordelt på 50 % til gymnasiale uddannelser og 26 % på erhvervsuddannelser. 
Ca. 11 % er i gang med en uddannelsesforberedende aktivitet, og 7 % går i 10. klasse, de øvrige er ikke i 
gang. Overgangsfrekvensen for eleverne på Amager 10. klasse til erhvervsuddannelserne er sammenlignet 
med gennemsnittet for de kommunale københavnske 10. klasser fuldstændig svarende til dette. 

Da der er tale om to forskellige afgangsårgange, er der ikke mulighed for sammenligning, imidlertid ligger 
andelen af elever, der går på en erhvervsuddannelse på 17 % 15 måneder efter de forlod Amager 10. 
klasse.  
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Figur 24 Status 15 måneder efter afslutning af 10. klasse juni 2013 

 
Kilde: EUV koblet med KMD elev 
*Rådmandsgades 10. klassecenter er nu nedlagt 
** TEC og KTS har HTX-forberedende 10. klasser – derfor høj gymnasial overgangsfrekvens 

Nyt effektmålingsværktøj for heltidsundervisningen 
KKU har i løbet af 2014 udarbejdet et effektmålingsværktøj inden for heltidsundervisningen til brug for 
lærernes vurdering af effekten af deres undervisning samt den interne ledelsesinformation. Værktøjet er 
udarbejdet ud fra en forandringsteori, som har nedbrudt de strategiske og overordnede mål til kort, 
mellemlangsigtede og langsigtede effektmål og opstillet indsatser samtlige heltidsundervisningstilbud. 
Selve arbejdet er sket gennem en bottom-up proces med inddragelse af alle berørte enheder. 

Foruden en samlet rapport om arbejdet med effektmåling af KKUs heltidsundervisning, er der udarbejdet 
pixi-udgaver til brug hos hver enhed.    

De mellemlangsigtede effektmål er fælles for tilbuddene: heltidsundervisningen skal sikre 
uddannelsesparathed i forhold til ungdomsuddannelserne, og er fastlagt til at eleven opnår de 
nødvendige personlige, sociale og faglige kompetencer til at fortsætte på en ungdomsuddannelse. Som 
det fjerde mellemlangsigtede effektmål skal ungdomsskolen sikre at den unge er i stand til at træffe et 
realistisk og relevant valg af videre uddannelsesforløb. Det langsigtede effektmål er, at de unge kan 
deltage i og drage nytte af en ungdomsuddannelse. 

Definitionen af de kortsigtede effektmål er forskelligt formuleret i uddannelsestilbuddene – fx er et 
effektmål for social kompetence på Byhøjskolen, at eleven skal kunne aflæse situationer og mennesker 
samt være bevidst om sprogbrug og attitude.  

Rækkeetiketter  Antal 

Gennemført 
ungdoms-
uddannelse 

Gymnasiale 
uddannelser 
 

Erhvervsfaglige 
uddannelser 
 

Andre 
ungdoms-
uddannelser 

10. 
klasse 
 

Uddannelses- 
forberedende 
aktivitet 

Ikke i 
gang 
 

10.klasse på EUD 181 1,1% 43,6% 37,0% 0,0% 0,0% 10,5% 7,7% 
Hotel- og 
Restaurantskolen 36 0,0% 22,2% 55,6% 0,0% 0,0% 8,3% 13,9% 
Københavns 
Tekniske Skole** 67 0,0% 56,7% 28,4% 0,0% 0,0% 9,0% 6,0% 
SOPU København 35 5,7% 20,0% 37,1% 0,0% 0,0% 22,9% 14,3% 
TEC ** 43 0,0% 60,5% 34,9% 0,0% 0,0% 4,7% 0,0% 
Almen 
kommunal  
10. klasse 509 1,8% 51,5% 18,3% 1,0% 1,8% 13,2% 12,6% 
Kildevældsskolen 110 0,0% 54,5% 22,7% 1,8% 0,9% 8,2% 11,8% 
Kirsebærhavens 
Skole 62 1,6% 64,5% 12,9% 0,0% 1,6% 8,1% 11,3% 
KKU Amager 182 2,7% 51,1% 17,6% 0,5% 0,0% 15,9% 12,1% 
Rådmandsgades 
skole* 71 1,4% 43,7% 12,7% 2,8% 8,5% 12,7% 18,3% 
Vesterbro Ny 
Skole 84 2,4% 45,2% 22,6% 0,0% 1,2% 17,9% 10,7% 
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De kortsigtede effektmål er genstand for effektmålingen – fremmøderegistrering og karakterer vil også 
blive målt, og proceduren er, at som lærerne for hver enhed, enten fælles eller individuelt, skal 
afrapportere tre gange årligt til KKUs ledelsessekretariat. Selve indrapporteringen foregår via et elektronisk 
spørgeskema på ca. 11 spørgsmål, som udfyldes for hver elev. Ledelsessekretariatet omsætter derefter 
indikatorerne til ledelsesinformation, sådan at der kan følges op på udviklingen i forhold til de ønskede 
effekter. Desuden omsættes målingerne til figurer, der viser indenfor hvilke områder lærerne især må 
forvente at skulle lægge et vist fokus og give ekstra støtte. 

KKU oplyser, at konceptet for effektvurdering løbende vil blive tilpasset. 

Indførelse af effektmålingen svarer generelt meget godt overens med KKUs voksende fokus på og tiltag til 
at skabe et mere evidensbaseret styringsgrundlag, at arbejde mere systematisk og have fokus på og 
dokumentere effekten af tilbuddene. Det er ligeledes positivt, at rapporten danner ramme for en forståelse 
og definition af uddannelsesparathed, som omsættes konkret i undervisningen.  Desuden forventes det at 
danne afsæt for at kvalificere forberedelse af eventuel uddannelsesparathedsvurdering. 

Effektmålingen kan umiddelbart forekomme tidskrævende, både for lærergruppen og for sekretariatet, og 
det anbefales at der tages tidsmæssig højde for dette, således at det får høj prioritering.  

Kvalitetsvurdering af heltidsundervisning 
Nedenfor følger en oversigt over elevernes placering 3 måneder efter afslutning af et 
heltidsundervisningstilbud. Det er pt. ikke muligt at sammenligne med andre skoleformer, fx 
produktionsskoler eller foretage sammenligning af elevernes placering for tidligere år. 

Figur 25 Status for elever, som var indskrevet i KMD elev pr. 1.6.2014 og deres efterfølgende status pr. 24.10.2014. 

Elevernes placering 3 måneder efter de har afsluttet 
heltidsundervisning Dagkursus 

(n=51) 
Nye Veje 
(n=62) 

Ungdomsskolen 
i Hindegade 
(n=146) 

Byhøjskolen 
(n=80) 

Andelen, der er i gang med en gymnasial 
uddannelse 11,8 % 9,7 % 3,4 % 43,8 % 

Andelen, der er i gang med en erhvervsfaglig 
uddannelse 21,6 11,3 6,2 22,5 

Andelen der er i gang med anden 
ungdomsuddannelse 0 0 0 0 

Andel i ungdomsuddannelse 33,3 21,0 9,6 66,3 

Andelen, der er i gang med i 10. klasse, eventuelt på 
efterskole 25,5 21,0 6,8 2,5 

Andelen der er i gang med 
uddannelsesforberedende aktiviteter 23,5 43,5 51,4 23,8 

Samlet andel, der er i gang med uddannelse eller 
uddannelsesforberedende aktiviteter 82,4 85,5 67,8 92,5 

Kilde: EUV koblet med KMD elev  

Konceptet for kvalitetsvurdering af heltidsundervisningen og andre uddannelsesforberedende tilbud vil 
fremadrettet være en status på elevernes placering efter endt uddannelsesforberedende tilbud - første 
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gang målt på elever indskrevet fra 1. august 2014 – 31. juli 2015 med nedslag for uddannelsesplacering d. 1. 
oktober 2015. 

Tilfredsheds- og trivselsmålinger 
KKU oplyser, at Amager 10. klasse, Ungdomsskolen i Hindegade og Dagkursus de senere år har anvendt 
Dansk Center for Undervisningsmiljøs (DCUM) spørgeskemaundersøgelse ”Termometret”. Undersøgelserne 
er lagret i det elektroniske system, der imidlertid blev udskiftet pr.31. december 2013, og data er derfor 
desværre ikke længere tilgængelige. Ungdomsskolen i Hindegade anvender ikke længere systemet, da det 
var for sprogligt vanskeligt for eleverne. Dagkursus er også gået bort fra brug af dette system og begge 
skoler laver pt. ikke systematiske målinger. Det oplyses ligeledes, at Nye Veje og Ungdomsskolens 
8+9.klasse (Second Chance) heller ikke laver systematiske målinger. Grundet systemskiftet har det ikke 
været muligt at analysere resultater af trivsels- og tilfredshedsmålinger. 

Det anbefales fremadrettet at (gen)indføre systematiske målinger for også at sikre overholdelse af lov om 
vurdering af undervisningsmiljø, og udbrede 10. Termometer til at omfatte alle heltidsundervisningstilbud – 
eventuelt i en særskilt udgave for heltidsundervisningen, og sikre at relevante spørgsmål vedrørende trivsel 
og tilfredshed indgår. 

Det overvejes om Ungdomsskolens 8+9.klasse (Second Chance) kan omfattes af folkeskolens Københavner 
Barometer. 

Elevfravær  
Det fremgår af figuren nedenfor, at eleverne på Byhøjskolen begge skoleår har haft det laveste fravær 
blandt de 4 enheder. Skoleåret 2013-14 er især imponerende set i forhold til fraværstallene på de andre 
enheder, idet det ligger på omkring 5 %. 

Figur 26 Lektionsfravær fordelt på heltidsundervisningstilbud 

 

Kilde: KMD elev 

Byhøjskolen Dagkursus Hindegade Second Chance 
2012-13 12,0% 16,4% 29,1% 16,8% 
2013-14 5,4% 16,8% 16,1% 26,0% 
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På Dagkursus ligger fraværet på mellem 16-17 % for begge skoleår. I forhold til de andre enheder, ser det 
ud til at være gennemsnittet for KKUs enheder. 

Eleverne på Ungdomsskolen i Hindegade havde et meget højt fravær i 2012-13 på næsten 30 %, imidlertid 
er det faldet væsentligt i skoleåret 2013-14. Når der er så stor en forskel, skal der sammenlignes over flere 
år før vi kan vide, hvor det normale niveau er. 

På Ungdomsskolens 8+9.klasse (Second Chance) lå fraværet på omkring 16-17 % i skoleåret 2012-2013, 
hvilket sammenlignet med de øvrige enheder synes gennemsnitligt. Derimod steg fraværet til lidt over 25 % 
i det efterfølgende skoleår. Når der er så stor en forskel, skal der sammenlignes over flere år, før vi kan 
vide, hvor det normale niveau er.   

Af figuren nedenfor fremgår elevfraværet for specialskoler og folkeskoler, og viser umiddelbart at 
elevfraværet er en del mindre for særligt folkeskolen, og dernæst specialskoler sammenlignet med KKU – 
dog med undtagelse af Byhøjskolen i skoleåret 2013-2014. Omvendt har der været en mindre stigning i 
elevfraværet i folkeskole og specialskole, hvor elevfraværet er faldet i 2 af KKUs heltidstilbud. 

Sammenligningen udfordres dog af forskellige datagrundlag, idet elevfraværet de københavnske folkeskoler 
og specialskoler opgøres på hele dage i KMD, hvor elevfravær på KKU og 10. klasse opgøres på 
lektionsniveau, og det er ikke muligt at konvertere disse til oplysninger til heldagsfraværstal. 

Figur 27 Elevfravær for specialskoler og folkeskoler 

 

Kilde: KMD elev 

Der pågår i forvaltningen et arbejde med at finde sammenlignelige systemer og ensartede procedurer for 
fraværsregistrering både for grundskolerne og 10. klasse.  

Dette bør naturligvis omfatte tilbuddene i heltidsundervisningen med henblik på at sikre 
sammenlignelighed til udskolingen og 10. klasse. Det er forvaltningens vurdering, at en opgørelse af 
elevfraværet baseret på lektioner er nødvendig i udskoling, 10. klasse og heltidsundervisning, hvilket 
muligvis er mindre relevant på de yngre klassetrin. 
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Elevernes faglige udvikling målt i karaktererne 
I det følgende beskrives elevernes faglige udvikling ved at se på karakterer fra 9. klasse FSA sammenlignet 
med den karakter, de fik ved eksamen i 10. klasse. Nedenstående er lavet ud fra antagelsen om, at prøven i 
10.klasse er sværere end prøven i 9.klasse, hvormed at 0 vil være den forventede udvikling i forskellen ved 
prøven fra 9. til 10. klasse. En negativ forskel vil være en dårligere præstation end i 9.klasse, hvor en positiv 
forskel vil være en bedre præstation end i 9. klasse.  

Af nedenstående figur ses, at eleverne på Amager 10. klasse de sidste 3 år har haft en positiv faglig 
udvikling ved prøven fra 9. til 10. klasse i fagene dansk mundtligt, matematik skriftligt og engelsk mundtligt.  

Figur 28 Karakterudvikling fra 9. til 10.klasse Amager 

 

Kilde: KMD elev 

En sammenligning af resultaterne for de tre prøvefag viser, at den største progression er sket i mundtlig 
engelsk. Derimod fremgår det, at der er sket en negativ udvikling på det faglige niveau i skriftlig dansk, 
således at eleverne siden skoleåret 2011-2012 ikke har fastholdt karakterniveauet fra 9. klasse. Det 
anbefales, at have fokus på, hvad denne negative udvikling skyldes.  

Det fremgår af nedenstående figur, at eleverne på Byhøjskolen har præsteret en positiv udvikling i 
karaktererne i de tre skoleår med undtagelse af skriftlig matematik i 2012-2013. Eleverne har udviklet sig 
mest i mundtlig dansk.  

Det skal bemærkes, at Byhøjskolens figur kun bygger på ca. en tredjedel af deres elever, da resten enten 
ikke har taget en 10. klasse prøve eller ikke har været mulig at finde i systemet. 

Dansk mund Dansk skrift Matematik 
skrift Engelsk mund 

2011-12 0,6 -0,1 2,2 1,2 
2012-13 1,4 -0,2 0,1 0,3 
2013-14 0,2 -0,4 0,8 1,3 
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0,5 
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1,5 
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2,5 
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Figur 29 Karakterudvikling fra 9.klasse til 10.klasse på Byhøjskolen 

 

Kilde: KMD elev 

Af nedenstående figur ses, hvordan udviklingen har været fra prøverne i 9. klasse til prøverne i 10. klasse 
fra 2013 til 2014 på alle 10. klasseelever. Udviklingen på både Amager 10. klasse og Byhøjskolen ligger over 
niveau i fagene skriftlig matematik og mundtlig engelsk, men under niveau i både skriftlig og mundtlig 
dansk.  

Figur 30 Karakterudvikling for alle 10.klasseelever 

  9.klasse 10. klasse 

Fag 9. snit 10. snit Forskel 

Dansk skriftlig 4,2 4,87 0,68 

Dansk mundtlig 4,32 6,41 2,09 

Matematik skriftlig 2,93 2,56 -0,37 

Engelsk mundtlig 5,91 6,57 0,65 

Gennemsnit 4,34 5,1 0,76 
Kilde: KMD elev 

Evaluering af almenundervisning 

Intro  
Danmarks Evaluerings Institut (EVA) har i 2010 gennemført en brugerundersøgelse af KKU’s 
almenundervisning.  Nedenfor redegøres kort for analysens væsentligste konklusioner. 

Undersøgelsen peger på, at brugerne af Ungdomsskolen kan inddeles i forskellige grupper alt efter deres 
syn på KKU og deres mål med undervisningen. 

Således opererer EVA med følgende grupperinger: 

Dansk mund Dansk skrift Matematik 
skrift Engelsk mund 

2011-12 1,9 1,6 1,3 0,8 
2012-13 2,7 0,4 -0,3 1,1 
2013-14 1,1 0,1 0,5 0,8 

-0,5 
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• De kreative 
• De boglige 
• Dem med særlige interesser 

 
For de kreative er det vigtigt, at læreren er sjov og afslappet, og at vedkommende formår at skabe en god 
stemning i undervisningen så eleverne kan hygge sig. Det er derfor helt centralt for de unge i den kreative 
gruppe at de er sammen med deres venner, og at de har tid til at hygge sig med undervisningens 
aktiviteter. Til gengæld er det mindre vigtigt for den kreative gruppe om undervisningen fører til læring og 
ny viden 

For de boglige er det omvendt vigtigt, at undervisningen understøtter en faglig opkvalificering. Ligeledes er 
det vigtigt at undervisningen ligner den de kender fra folkeskolen. Det betyder at læreren skal være 
ambitiøs og bestemt, at undervisningen skal være tilrettelagt med udgangspunkt i den enkelte elevs behov, 
og at de oplever en mærkbar forbedring af deres faglige færdigheder. Der efterlyses særligt fra de boglige 
elever en højere grad af differentiering i undervisningen. 

For gruppen med særlige interesser er både det sociale og faglige element i undervisningen vigtigt for 
denne gruppe. Det er vigtigt for dem, at de kan hygge sig i undervisningen, men det er også vigtigt for dem, 
at de lærer noget og bliver bedre til faget. For denne gruppe er det især vigtigt, at lærerne er dygtige til at 
undervise og lære fra sig. 

For mange elever på tværs af de tre grupper er det væsentligt, at Ungdomsskolen ligger i nærheden af 
deres bopæl. Enkelte forklarer endda at en cykeltur på mere end 20 min. vil kunne afholde dem fra at 
vælge ungdomsskolen. 

Konklusionen er derfor, at de tre målgrupper har væsensforskellige syn på deres ønsker til KKUs tilbud og 
undervisning, men at nærhedsprincippet tæller højt. 

Ungdomsskolen er ved at udvikle et evalueringskoncept, der gennem to årlige spørgeskemaundersøgelser 
skal give viden om elevernes oplevelse af fx form, rammer, indhold, udbytte og ungdomsskolens 
kommunikation/information om tilbuddene. Der gennemføres en pilotundersøgelse i foråret 2014, og det 
forventes, at konceptet udrulles i alle fritidsafdelinger i efteråret 2014. 

Undersøgelsens resultater giver som sådan ikke anledning til anbefalinger. Forvaltningen vil blot påpege, at 
KKU i forhold til udbuddet af almenundervisning skal håndtere en hårfin balance mellem at være dækket 
bredt geografisk i byen og samtidig sørge for at udbuddet er bæredygtigt. 
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7. Samarbejde, snitflade og portefølje 
 

 
 

Intro  
Dette afsnit omhandler med afsæt i KKUs opgaveportefølje - undervisning og vejledning - snitflader og 
samarbejdsrelationer til eksempelvis UU, områderne i BUF, folkeskoler m.m. Der ses også på KKUs 
oplevelse af og integration i BUFs support. Derudover gennemgås særskilt opgavevaretagelse vedrørende 
visitation til Ungdomsskolens 8+9.klasse (Second Chance) og udvidelsen af KKUs opgaveportefølje til at 
omfatte kommunal 10. klasse, indgå i samarbejdet om Kombineret Ungdomsuddannelse m.m. 

Analyse af snitflader i varetagelse af uddannelsesvejledning mellem KKU og UU 
Nedenfor følger en kortlægning og analyse af snitfladerne mellem UU og KKU i den vejledning, der ydes til 
eleverne i heltidsundervisningen med fokus på de faglige, organisatoriske og proceduremæssige snitflader 
mellem UU og KKU med det formål at kvalificere og eventuelt danne baggrund for at  

• revurdere opgaveportefølje og varetagelse af vejleding,  
• kvalitetsudvikle snitfladerne,  
• vurdere om opgaven varetages effektivt, der hvor snitfladerne er. 

 
Analysen er udarbejdet på baggrund af en række dokumenter, herunder Samarbejdsaftaler, notat om 
opgavefordeling m.m. samt interview/rundbordssamtale med repræsentanter fra UU ansatte 
(afdelingsleder for ungevejledning, 2 UU-vejledere) og 2 KKU ansatte (daglig leder på Byhøjskolen samt 
vejleder på Nye Veje). 

 

 
Styr på økonomien 

 
 

Attraktiv arbejdsplads 
 

Faglig og oplevet kvalitet af kerneydelse 
 

Samarbejde, snitflade og portefølje  
Evaluering af samarbejdsrelationer og 

synlighed 
Opgavevaretagelse af vejledning - snitfalder 

mellem KKU og UU 
Nye opgaver 

 
 

Ledelse og 
styringsgrundlag 
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Baggrund for placering af vejledningsopgave i KKU 
Vejledning af elever i heltidsundervisningen er historisk placeret i KKUs opgaveportefølje med rødder i 
vejledningsreformen fra 2004 jf. BR beslutning om at Ungdomsskolens vejledere fortsat skulle varetage 
vejledning af elever i heltidsundervisningen. 

Mål og vilkår for Ungdomsskolens varetagelse af vejledning samt samarbejde med UU er beskrevet i en 
samarbejdsaftale fra 2005 bl.a. for at sikre at Ungdomsskolens ledelse er bekendt med og opfylder 
nationale mål m.m. Samarbejdsaftalen blev i 2011 som konsekvens af Ungepakken konkretiseret i en 
supplerende beskrivelse med detaljer af fordeling af vejledningsopgaver og –ansvar, mens en elev er 
indskrevet i heltidsundervisningen. Dette skyldes væsentlige ændringer i vejledningsloven, der betød at UU 
har ansvar for vurdering af uddannelsesparathed og udarbejdelse af uddannelsesplan – også for eleverne i 
heltidsundervisning.  

Den vejledning, som eleverne i heltidsundervisningen tilbydes, inddeles af Ungdomsskolen i tre kategorier: 

• Gennemførelsesvejledning, der varetages af Ungdomsskolen: fx indmeldelse, fastholdelse, vejledning 
om ungdomsuddannelser, forældrekonsultation om uddannelsesplanlægning, brobygning forberedelse 
af parathedsvurdering og eventuelt uddannelsesplan. 

• Ungdomsskolevejledning, der varetages af Ungdomsskolen: fx individuel støtte og rådgivning, kontakt 
til hjem, myndigheder m.m. til at fastholde eleverne. 

• UU-vejledning, der varetages af UU: vurdering af elevens uddannelsesparathed og godkendelse af 
uddannelsesplan. 

 
Det fremgår endvidere af Orienteringsnotat om opgavefordeling i vejledningsindsatsen til KKUs bestyrelse – 
mødet d. 18. marts 2013, at de to første vejledningsformer er tæt integreret og i praksis ikke udmøntes 
separat eller er begrænset til at foregå i særskilte rum, ligesom vejledningen bygger på et tæt samspil 
mellem vejledere og lærere.  

Analyse og anbefalinger 
På baggrund af rundbordssamtale tilkendegiver både repræsentanter fra UU og KKU, at der er vilje til at 
finde pragmatiske løsninger omkring håndtering af snitflader.  Imidlertid er det på baggrund af samtalen 
vores vurdering, at der er et forbedringspotentiale omkring det fælles faglige samarbejde, idet der gives 
udtryk for at KKUS vejledere kun i begrænset omfang deltager i UUs faglige arbejde med at kvalitetsudvikle, 
og at KKUs vejledere i højere grad bør deltage i UUs temamøder. 

I henhold til lovgivningen skal vejledningen varetages af personer, der har en uddannelses- og 
erhvervsvejlederuddannelse, som er godkendt af Undervisningsministeriet, eller som kan dokumentere et 
tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau. KKU bekræfter at vejlederne enten er i gang med 
påkrævet uddannelse eller allerede opfylder disse krav. 

Imidlertid er der blandt de KKU ansatte vejledere flere, som både har funktion som vejleder og lærere eller 
fx daglig leder og vejleder. Det kan give en udfordring med at både at indgå i faglige netværk og have tid til 
at vejlede de unge. 

UU er den myndighed, der træffer afgørelser om fx visitation til tilbud, målgruppevurderer til 
produktionsskole, behandler klager, foretager vurderinger af uddannelsesparathed samt godkender 
uddannelsesplan. Snitfladen til KKU er her, at det er KKU-vejlederen, der eksempelvis forbereder 
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uddannelsesparathedsvurderingen med fremmødelister, karakterer m.m. forud vurdering af parathed, 
ligesom KKU udarbejder uddannelsesplan forud for UU-vejleders godkendelse. 

Det er således vejledere og lærere på KKU, der har det indgående kendskab til eleven, hvilket i mange 
tilfælde også giver god mening for målgruppen af elever i heltidsundervisningen. 

Imidlertid kan dette setup omkring opgavefordeling og procedure betyde, at UU-vejlederens faglige og 
personlige kendskab til den unge, og den vejledning der er blevet ydet, er ret begrænset, og at UU 
vejledningsfaglige grundlag svækkes i forhold til parathedsvurdering og uddannelsesplan. 

Jf. lovgivningen skal vejledningen være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser. Imidlertid betyder 
forankringen af vejledningen på KKU, at en KKU-vejleder kan vejlede til andet KKU-tilbud – dette skal dog 
godkendes af UU, da UU har ansvar for visitation til tilbud. Dilemmaet kan her være, at UU-vejlederens 
faglige forudsætninger kan være svækket, da vejlederen først kommer sent ind i processen. På den anden 
side er det koordinerende mødeforum rammen for at tilpasse KKU’s heltidsundervisning til målgruppen. 

Samlende er det ikke forvaltningens vurdering, at der er nogen specifik grund til at vejledningen på KKUs 
heltidsundervisning er anderledes placeret end på kommunens øvrige skoler. 

Der peges på et potentielt dilemma omkring sektoruafhængighed, som bør have et særligt fokus, og er 
afledt af at KKU fremadrettet får ansvaret for 10. klasse, jf. BUU beslutning om at samle det kommunale 10. 
klassetilbud organisatorisk under KKU. Med dette følger, at KKU overtager opgaven med klassedannelse fra 
UU, og bl.a. kommer i en rolle, hvor man fordeler elever til egne tilbud. 

Det anbefales, at forvaltningen sammen med KKU og UU mere tilbundsgående analyserer, om 
vejledningsopgaven helt skal flyttes til UU, og hvilke konsekvenser det vil medføre. 

Det anbefales, at forvaltningen i samarbejde med UU og KKU arbejder videre med følgende: 

• Samarbejdsaftalen mangler en art rammesætning for løbende opfølgning og kvalitetssikring, 
herunder et årligt fælles forpligtende gennemsyn, hvor procedurer tales igennem og vurderes samt 
eventuelle mangler eller overflødigheder beskrives/tilpasses, ligesom eksempelvis ændringer i 
lovgivning bør sikre tilpasning af indhold. En given anledning vil være august 2015.  

• Det anbefales ligeledes, at der fremadrettet er én skriftlig aftale, der rammesætter samarbejdet. I 
tilknytning til samarbejdsaftalen anbefales det løbende at udarbejde en række nøgletal for at sætte 
fokus på fagligt niveau og ydelsesniveau. Det kunne eksempelvis være antal timer 
gennemførelsesvejledning som genstand for sammenligning af ydelsesniveau samt fælles drøftelse 
af eksempelvis resultater af tilfredshedsmålinger af vejledningen. 

 

Analyse af samarbejde  
For at tegne et billede af KKU udefra i forhold til skolens mangeartede samarbejdspartnere er en udvalgt 
del på 36 personer som repræsentanter for forskellige enheder blevet tilsendt et frivilligt spørgeskema. 
Følgende typer af samarbejdspartnere er udvalgt: 

Folkeskoler, ungdomsuddannelser, produktionsskoler, Socialforvaltningen, Klubber, SSP. 

Alle er blevet stillet følgende spørgsmål: 
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• Hvor er du ansat? 
• Hvad er jeres relation til Københavns Kommunes Ungdomsskole? 
• Hvordan vurderer I samarbejdet? 
• Har I fælles mål for samarbejdet? 
• Har I eventuelle forslag til et forbedret samarbejde? 
• Har I eventuelle ønsker til Ungdomsskolens struktur, herunder tilbud? 
• Evaluerer I samarbejdet? Hvis ikke, hvorfor? 

 
Der er indkommet 18 besvarelser på spørgeskemaet. 

For folkeskolerne tegner der sig et todelt billede, hvor ca. to tredjedele beskriver et godt, tæt og 
udbytterigt samarbejde, mens den sidste tredjedel efterspørger mere kommunikation og klarere rammer 
omkring samarbejdet. Derudover nævnes problemstillinger som uafstemte forventninger og manglen på tid 
til at opbygge samarbejdet. 

For ungdomsuddannelserne er billedet ligeledes opdelt – én tilkendegiver at samarbejdet er givtigt, mens 
en anden ønsker en tættere kontakt og flere møder omkring samarbejdet. 

For produktionsskolernes vedkommende efterspørges en mere helhedsorienteret udviklings- og 
samarbejdsplan og et tættere samarbejde mellem lærerne fra hhv. produktionsskolerne og 
Ungdomsskolen. 

Socialforvaltningen udtrykker tilfredshed med samarbejdet med Ungdomsskolen, og har ikke andet at 
bemærke. 

Klubberne giver ligeledes udtryk for et ønske et mere formaliseret og struktureret samarbejde med flere 
faste møder. Disse foreslås som både inspirations- og opfølgningsmøder. 

Endelig har den øvrige gruppe af respondenter, herunder SSP, givet udtryk for at samarbejdet er 
velfungerende og tilfredsstillende.  

Opsummerende tegner sig et generelt billede af, at samarbejdet med KKU er tilfredsstillende – dog med et 
forbedringspotentiale ud fra enkelte ønsker om bl.a. tættere kontakt, klarere rammer, formalisering og 
mere kommunikation.  

I en forespørgsel til områderne vedrørende deres og skolernes samarbejde med KKU beskriver områderne 
KKU som en tydelig og aktiv deltager. Derudover vurderer de, at samarbejdet med skoler og klubber er 
konstruktivt og fagligt godt. 

I forhold til KKUs organisering foreslås det, at der etableres en fælles indgang uanset område, så man kun 
skal henvende sig ét sted. Det pågældende område påpeger, at dette vil give god mening i forhold til 
strategi og fællesindsatser. 

Resultater af spørgeskemaundersøgelsen fra foråret 2014 viser, at ca. 60 % af lederne oplyser, at de 
oplever en positiv interesse for heltidsundervisningens arbejde fra samarbejdspartnere (folkeskole, BUF 
områder og forvaltning, ungdomsuddannelser).  
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Forvaltningssamarbejde og KKUs integration i support 
Når det gælder udsagnet ”Du får den nødvendige support fra BUF i arbejdet med eleverne” er det kun 25 % 
af 10. klasse- og heltidsundervisningslærerne, der er enige i dette (flest heltidsundervisningslærere er 
uenige), og under halvdelen af lederne er enige. Ved spørgsmålet ”Du får den nødvendige support fra SOF i 
arbejdet med eleverne” er stort set alle ledere uenige i dette, og halvdelen af 10. klasse- og heltidslærere er 
uenige.  

Kilde: spørgeskemaundersøgelse forår 2014 

Det må konstateres, at der er et forbedringspotentiale her. 

Forvaltningen har iagttaget, at KKU generelt er svagt integreret med BUFs supportsystemer – fx 
psykologbetjening, skolesocialrådgiverordning, visitation mv. Der er behov for at forvaltningen aktivt 
arbejder på at KKU ’huskes’ og støttes i at blive integreret i BUFs supportsystemer. 

Visitation til Ungdomsskolens 8+9.klasse (Second Chance) 
KKU har indtil efteråret 2014 selv varetaget visitationen til Ungdomsskolens 8+9.klasse (Second Chance). 
Konkret varetages opgaven af KKU-vejleder med reference til daglig leder af Ungdomsskolens 8+9.klasse 
(Second Chance). Den ansatte KKU-vejleder har ikke andre sparringspartnere, der kender ligeså indgående 
til tilbuddet og målgruppen.  

Visitationen til Ungdomsskolens 8+9.klasse (Second Chance) har indtil september 2014 typisk foregået 
gennem en UU-vejleder eller skoleleder. Disse indstiller til KKU, og den unge inviteres herefter på et besøg 
på skolen for at se stedet an. Er der fortsat interesse hos den unge for at blive optaget, inviteres der til en 
samtale, hvor den unges og dennes forældre og eventuelt en UU-vejleder deltager.  

KKU baserer visitationen på indkomne oplysninger om den unge (PPV, socialsag, skolehistorik, fagligt 
niveau) samt på den unges motivation ved samtalen. En typisk udfordring for Ungdomsskolens 8+9.klasse 
(Second Chance) er udad reagerende unge, der kan virke ødelæggende på undervisningsmiljøet.   

KKU har efterspurgt hjælp til deres visitationsproces, og der blev derfor indledt et samarbejde med det 
tidligere Specialområde i forvaltningen om mere kvalificeret visitation. Specialområdet medvirkede til at 
revidere Ungdomsskolens indstillingspapir med tydeliggørelse af, hvem der indstiller samt skærpelse af, 
hvilke faglige dokumenter, der skal medfølge.  

Der blev herefter nedsat et visitationsudvalg med repræsentanter fra Specialområdet og KKU. Udvalget 
visiterer hver måned, og mødes ca. fire gange årligt i spidsbelastningsperioderne. De øvrige visitationer 
foregår pr. mail. 

Det er Ungdomsskolens 8+9.klasses (Second Chance) ønske, at ordningen gøres permanent.  

Det anbefales, at Fagligt Center finder en fremadrettet løsning på dette. 

Selvom Ungdomsskolens 8+9.klasse (Second Chance) er blevet skarpere på de faktuelle oplysninger for at 
søge optagelse på skolen, er det fortsat svært at definere målgruppen. Ungdomsskolens 8+9.klasse (Second 
Chance) oplever lange ventetider på bistand fra BUF-områdernes psykologer, når ansøgere skal have 
udarbejdet nye PPV’er.  
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Udvidelse af opgaveportefølje 

Kommunal 10. klasse 
Jf. BUU beslutning af d. 19. november 2014 om at placere kommunal 10. klasse organisatorisk i regi af KKU, 
skal KKU fremadrettet varetage opgaven vedrørende kommunal 10. klasse – det vedrører bl.a. organisering, 
drift, personaleansvar for 10. klasselærere, 10. klassedannelse. 

I tilknytning til den fremadrettede varetagelse af opgaven foreslås det, at der tilrettelægges en proces med 
start ultimo januar/februar, der afdækker, tilrettelægger og kommer med løsningsforslag til nedenstående 
punkter: 

• Styringsmodel for KKU, som sikrer en kompetent varetagelse af opgaven, kompetenceprofil for 
ledelsesopgave og opgaveportefølje jf. kapitel om Ledelse og styringsgrundlag. 

• Placering af ansvar for ledelsesinformation og kvalitetsvurdering vedrørende 10. klasse – og konkret 
beskrivelse af kvalitetssikring og –udvikling af koncept, systematik, kadencer m.m.  

• KKU kompetencestrategi som omfatter den nye opgave og reservering af midler til dette. 
• Håndtering af udfordring med dobbeltrolle omkring visitation til sig selv jf. varetagelse af 10. 

klassedannelse. 
• Placering af ansvar af opgave omkring forhandling af kontrakter og pladspriser for 10. klasse samt 

løbende opfølgning på samarbejdet – herunder snitflader mellem KKU og BUF 
• Informationsmateriale af 10. klasse 
• Budgetmidler  

Kombineret Ungdomsuddannelse 
KKU deltager i et samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner (erhvervsskoler, produktionsskoler, 
VUC’er, daghøjskoler m.m.) om udbuddet af Kombineret Ungdomsuddannelse med første optag august 
2015. Samarbejdet omfatter uddannelsesinstitutioner beliggende i København, Frederiksberg, Tårnby, 
Dragør og Bornholm, og omfatter 345 årlige pladser fordelt på en række værtsskoler, udbud af 
erhvervstemaer, pædagogisk udvikling af undervisningsmoduler m.m. 

Som konsekvens heraf står KKU over for en række nye opgaver, idet KKU sammen med produktionsskoler 
og VUC har forpligtet sig på at påtage sig rollen som værtsskole for et antal elevpladser. Der ud over 
medvirker KKU i udarbejdelsen af undervisningsmoduler, deltager i det koordinerende arbejde omkring 
selve uddannelsen og leverer undervisning fra august 2015. 

Al administration og kvalitetssikring m.m. er dog placeret hos tovholderinstitutionen Københavns VUC. 

Supplerende opgaveportefølje til overvejelse 
Det vil være en mulighed at KKU tildeles en rolle ift. erhvervsgrunduddannelsen (egu). Opgaven er pt. 
organiseret under UU, som både visiterer og udbyder denne. 

Fremtidens Fritidstilbud: Som en af de få kommuner i landet har KKU ingen opgaver i forhold til 
klubvirksomhed for de ældste elever. 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2015.0-0. Møde den 11.03.15. Dagsordenens pkt. 4 
 
Forslag til fordeling af ungdomsskolens budgetramme 2015 
 
Med denne indstilling redegør ungdomsskolen for forslag til fordeling af budgetrammen 
for 2015. 
  
INDSTILLING 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender forslag til fordeling af ungdomsskolens budgetramme for 

2015, som det fremgår af bilaget Ungdomsskolen - virksomhed og budget 2015, 
 

2. at bestyrelsen tager orienteringen om effektivisering på lærernes arbejdstid til efter-
retning, 

 
3. at bestyrelsen tager orientering om effektiviseringsstrategi 2015-2018 til efterret-

ning, 
 
4. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens regnskab 2014 til efterret-

ning. 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Borgerrepræsentationen skal sikre, at kommunens unge har et alsidigt ungdomsskoletil-
bud. Hvert år fastsættes der derfor en beløbsramme til opgaven, som på baggrund af 
ungdomsskolebestyrelsens beslutning fordeles på ungdomsskolens forskellige tilbud. 
Det er herunder bestyrelsens opgave at fastlægge indhold og omfang af beløbsrammen. 
Indstillingens forslag til fordelingen af rammen sker ud fra de vedtagne mål og rammer 
for ungdomsskolens virksomhed.  
 
I 2015 er ungdomsskolens budgetramme på 80.994.207 kr. inklusive budget til 10. klas-
se. Rammen forventes tilført 1.946.477 kr. i overførte midler fra 2014 (mindreforbrug). 
Den samlede budgetramme er derfor 82.940.684 kr. 
 
Ungdomsskolens blev pålagt en effektivisering på lærernes arbejdstid på i alt 3,3 mio. 
kr. fuldt indfaset, hvoraf der skulle findes 1,3 mio. kr. i 2014 og 2 mio. kr. i 2015. 
 
Børne- og Ungdomsforvaltningen er blevet pålagt at finde mulige effektiviseringsfor-
slag på 5,8 pct. af budgetrammen og dette omfatter også ungdomsskolen. 
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LØSNING 
 
Generelle bemærkninger til forslag til fordeling af budgetramme 2015 
Budgetrammen på 80.994.207 kr. forventes tilført 1.946.477 kr. i overførte midler fra 
2014. 
 
Fordeling af lønmidler 
Forslag til fordeling af budgetrammen 2015 tager udgangspunkt i principperne for for-
deling af lønmidler, som bestyrelsen vedtog i forbindelse med udmøntning af budget-
rammen for 2014. Principperne er beskrevet i afsnit 3.1 Principper for budgetfordelin-
gen i bilag 1. 
 
Fordeling af driftsmidler 
Forslag til fordeling af budgetrammen 2015 tager udgangspunkt i principperne for for-
deling af driftsmidler, som bestyrelsen vedtog i forbindelse med udmøntning af budget-
rammen for 2014. Principperne er beskrevet i afsnit 3.1 Principper for budgetfordelin-
gen i bilag 1. 
 
Budgetramme til 10. klasse 
Ungdomsskolens budgetramme for 2015 er blevet tillagt 5/12 af budgetmidlerne for 10. 
klasserne som pt. er fysisk placeret på henholdsvis Kildevældskolen, Vesterbro Ny Sko-
le og Kirsebærhavens Skole. Disse budgetmidler er budgetlagt sammen med budgetmid-
lerne for 10. klasse på Amager. 
 
Effektivisering af lærernes arbejdstid 
Som led i udmøntningen af budget 2014 har Børne- og Ungdomsudvalget besluttet, at 
der skal ske en effektivisering på lærernes arbejdstid, så det gennemsnitlige under-
visningstal for lærerne hæves. Da ungdomsskolen ikke er omfattet af folkeskolerefor-
mens udvidede timetal til eleverne medfører det en økonomisk effektivisering på 3,3 
mio. kr.  
 
Effektiviseringen på 3,3 mio. kr. svarer til ca. 7 årsværk i ungdomsskolens heltidsun-
dervisning. Effektiviseringen skal findes i ungdomsskolens heltidsundervisning, hvilket 
indbefatter Dagkursus, Ungdomsskolen i Hindegade, Byhøjskolen samt Nye Veje. Ef-
fektiviseringsbidraget på 5/12 i 2014 blev trukket ud af ungdomsskolen budgetramme 
for 2014 ved budgetudmeldingen fra forvaltningen. 7/12 i 2015 er igen på forhånd truk-
ket ud af budgetrammen for 2015.  
 
Effektiviseringsbidraget er forholdsmæssigt placeret på disse 4 tilbud i heltidsundervis-
ningen som en teknisk beregning.  
 
10. klasserne i København er ikke en del af ungdomsskolens rammebevilling. Finansie-
ring af 10. klasse udmøntes efter taxameter-princippet. Derfor er budgettet til 10. klas-
serne allerede omfattet af en effektivisering via taxameter-udmeldingen. 
 
Ungdomsskolens 8+9. klasse er ikke omfattet af effektiviseringen, da bevillingen til 
tilbuddet gives som en særbevilling direkte fra budgetforhandlingerne.  
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Både 10. klasserne og 8+9. klassen skal på lige fod med de andre tilbud i heltidsunder-
visningen levere mere undervisning pr. læreransat. 
 
Effektiviseringsstrategi 2015-2018 
Børne- og Ungdomsforvaltningen har bedt ungdomsskolen om at udarbejde et ”katalog” 
på Effektiviseringsstrategien 2015-2018 svarende til 5,8 pct. af budgetrammen på lige 
fod med de øvrige bydækkende institutioner. 
 
Ungdomsskolen har indsendt dette til forvaltningen, som skal bearbejde samtlige forslag 
med henblik på politisk behandling i Børne- og Ungdomsudvalget til udvalget budget-
seminar. 
 
Det er uvist i hvilken grad effektiviseringsstrategien vil påvirke ungdomsskolen. Besty-
relsen vil blive orienteret om den videre udvikling i sagen på de efterfølgende bestyrel-
sesmøder. 
 
Regnskab 2014 
Med en samlet budgetramme på 79.494.735 kr. og et endeligt regnskab på 77.548.258 
kr. har ungdomsskolen i 2014 et mindreforbrug på 1.946.477 kr. 
 
Signifikante afvigelser fra budget 2014 i regnskab 2014 
Nedenfor er ses en oversigt over de poster, der i særlig grad afviger fra budgetteringen 
for 2014. 
 
Budget 79.494.735 kr. 
Mindreforbrug på Ungepakkemidler som skal bruges i 2015 på 10. 
Puls 

-600.000 kr. 

Mindreforbrug på de københavnske specialskoler -600.000 kr. 
Mindre aktivitetsniveau på Knallert og færdselslære – landsdækken-
de tendens 

-746.477 kr. 

Mindreforbrug i alt 1.946.477 kr. 
 
Årsagerne til afvigelserne ovenfor er: 
 
1) Ungdomsskolen vil modtage 1 mio.kr. af Ungepakkemidler til finansieringen af til-

buddet på 10. Puls, hvor 7/12 af denne bevilling skal dække tilbuddet i 2015, hvilket 
er ca. 600.000 kr. 

2) 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. 

3) 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.  
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VIDERE PROCES 
 
Forslaget til fordeling af ungdomsskolens budget har været drøftet i ungdomsskolens 
LokalMED på møde den 26. februar 2015. LokalMED inddrages løbende på møder i 
2015 om udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab. 
 
Ungdomsskolechefen er ansvarlig for, at Børne- og Ungdomsforvaltningen og ung-
domsskolens bestyrelse orienteres om udviklingen i ungdomsskolens budget og regn-
skab, og ungdomsskolechefen vil således orientere ungdomsskolebestyrelsen, hvis der 
sker væsentlige afvigelser i forholdet mellem budget og aktivitet. Se uddybning af ung-
domsskolens løbende økonomistyring i afsnit 3.2 Økonomistyring i bilag 1. 
 
 
BILAG 
 
1. Ungdomsskolen – virksomhed og budget 2015 
2.  Forslag til fordelingen af budgetrammen totalt og fordelt på budgetområder 
3. Regnskab 2014  
 

   
 
  
  

  
  

  
  

 
    

  
 



  

Side 1 af 12 
 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

 
Dato: 11.03.2015   Journalnr.: 2015.0-0 
 
 
 
 
 
UNGDOMSSKOLENS VIRKSOMHED OG BUDGET 2015 
 
Ungdomsskolen udarbejder hvert år et notat om ungdomsskolens virksomhed og bud-
get. Formålet med notatet er at skabe gennemsigtighed og forståelse for, hvordan ung-
domsskolen fordeler sine midler på de forskellige arbejdsfelter, hvordan ungdomssko-
lens økonomistyring fungerer, og hvilke økonomiske principper og forudsætninger der 
udstikker rammerne for ungdomsskolens budgetlægning. 
 
Notatet danner beslutningsgrundlag for ungdomsskolens bestyrelse, der på det første 
bestyrelsesmøde i 2015 skal vedtage et budget for ungdomsskolen i 2015. Derfor funge-
rer notatet også som en slags operationel rettesnor for den løbende økonomistyring. 
Med andre ord er dette ungdomsskolens økonomiske slag- og køreplan for 2015. 
 
1. Ungdomsskolens arbejdsfelt og virksomhed 
 
1.1 Arbejdsfelt 
Ungdomsskolens samlede tilbud skal omfatte almen undervisning, prøveforberedende 
undervisning, specialundervisning og undervisning i dansk sprog og danske samfunds-
forhold særlig tilrettelagt for indvandrere.  
Herudover kan tilbuddet omfatte undervisning i færdselslære og knallertkørsel, heltids-
undervisning, andre aktiviteter som kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik, 
undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem 18 og 25 år samt klub- og 
anden fritidsvirksomhed/andre fritidstilbud. Ungdomsskolen i København varetager alle 
fornævnte områder bortset fra  dansk som andetsprog for 18 til 25-årige og klubvirk-
somhed.  
 
1.2 Organisation og struktur 
Ungdomsskolen er en rammestyret virksomhed forankret i Børne- og Ungdomsforvalt-
ningens fagkontor Fagligt Center. Det er ungdomsskolens bestyrelse, der fastlægger de 
overordnede principper for ungdomsskolens virksomhed og udmønter skolens budget. 
 
Den organisatoriske opbygning af ungdomsskolen er fastsat af Borgerrepræsentationen i 
maj 2007, hvor  Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed blev vedta-
get. Ungdomsskolens virksomhed er organiseret som én skole med én bestyrelse, én 
ledelse og decentral opgavevaretagelse. Ungdomsskolens opgaver er organiseret i et 
fælles sekretariat samt i tre ungdomsskoleområder, 1) City, 2) Nord og Vest og 3) Syd 
og Øst. 
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2. Elevoptag og elevgrundlag 
Tabellen herunder viser, hvor mange unge der er i ungdomsskolens målgruppe, og hvor 
mange elever der er tilmeldt ungdomsskolens tilbud. Eleverne er opdelt i CPR-elever og 
holdelever (opgjort pr. skoleår). Målgruppen 13-17-årige er pr. 1. januar 2015 21.630 
unge. Udviklingen i de statistiske oplysninger viser følgende: 
 
 2011 2012 2013 2014 
Antal unge i målgruppen 13-17-årige 20.853 20.853 20.865 21.023 
CPR-elever i almenundervisning 5.770 5.652 5.701 6.186 
Holdelever i almenundervisning 11.455 12.181 12.460 12.828 
CPR-elever i almen i pct. af målgruppen 28,0 27,1 27,3 29,4 
Elever i heltidsundervisning 518 535 583 666 
Elever i heltidsundervisning i pct.  3,7 3,6 3,9 4,3 
Elever i 10.klasse 248 207 230 247 
Elever i 10.klasse i pct. 1,2 1,0 1,1 1,2 
Elever i alt  6.532 6.394 6.514 7.099 

 
 
3. Budget og økonomi 
 
3.1. Principper for budgetfordelingen 
Ungdomsskolens bestyrelse fastlagde principperne til fordeling af budgetrammen 2015 
på mødet i december 2014. Principperne tager udgangspunkt i de samme grundprincip-
per for så vidt angår lønmidler, som blev vedtaget af bestyrelsen i forbindelse med ud-
møntning af budgetrammen for 2015.  
Endvidere har bestyrelsen besluttet, at dækningen af omsorgs- og seniordage bliver ud-
møntet, der hvor forbruget forventes.  
 
Principperne for budgetfordelingen er derfor: 
 
 Centrale lønudgifter til ledelse, administration og pædagogisk medhjælp fastsættes 

på grundlag af konkrete beregninger 
 Decentrale lønudgifter til heltidsundervisning og almen undervisning i de tre ung-

domsskoleområder fastsættes med udgangspunkt i 2014-niveau 
 Timepuljer til almen undervisning fastsættes med udgangspunkt i 2014-niveau.  

Ledergruppen træffer beslutning om en intern fordeling på grundlag af det konkrete 
aktivitetsniveau og antallet af unge i målgruppen 

 Der afsættes midler til en fællespulje til forsøg og udvikling, it-koordinering, web-
side, kommunikation, elevprogram, pædagogisk grundkursus for nye lærere, efter- 
og videreuddannelse af ledere og medarbejdere. I fællespuljen vil der blive indar-
bejdet beløb til ungdomsskolens fyrtårne og internationale elevudvekslinger 

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

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

 
 
Principper for driftsmidler 
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Principperne for fordeling af driftsmidler blev ændret i forbindelse med godkendelsen af 
budget 2012 og videreført i fordelingen af budget 2015.  
 
Principper for fordeling af driftsmidler i heltidsundervisningen: 
 Administrative pc’ere betales centralt, hvilket medfører en nedjustering af de decen-

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

visning og i værkstedsundervisningen 
 
Der er opnået en harmonisering på 100 pct. med forslaget til fordeling af budgetrammen 
2013 hvilket er videreført i 2015 
 
Principper for fordeling af driftsmidler i almenundervisningen: 
 Administrative pc’ere betales centralt, hvilket medfører en nedjustering af de decen-

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

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

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

driftsmidler, som ungdomsskolen får udmeldt fra forvaltningen, og at  
2) driftsmidlerne ville kunne være udsat for besparelser, som/hvilket også gælder for 

alle øvrige poster på ungdomsskolens ramme. 
 
3.2 Økonomistyring 
Historisk set/Tidligere har ungdomsskolen ikke præsenteret et regnskabsresultat med et 
merforbrug, hvilket blandt andet skyldes, at ungdomsskolen har en løbende økonomisty-
ring, der fungerer på flere niveauer. 
  
Da det er bestyrelsen, der udmønter ungdomsskolens budget, holder ungdomsskolen 
løbende bestyrelsen orienteret om udviklingen i budget og regnskab ved årets fire besty-
relsensmøder.Indstillinger, økonomiske bilag og beslutningsreferater er offentligt til-
gængelige på www.ungdomsskolen.kk.dk. 
 
Ungdomsskolen indberetter tre årlige regnskabsprognoser samt det endelige regnskab til 
forvaltningens fagkontor Administrativt Ressourcecenter. Ungdomsskolen har endvide-
re en løbende dialog med Administrativt Ressourcecenter om budget og faktiske udgif-
ter til husleje og afledte udgifter af de adresser, hvor ungdomsskolen har til huse. 
 
Udover de kvartalsvise møder i bestyrelsen og prognoser til forvaltningen følger ung-
domsskolens sekretariat udviklingen i forbruget på både lønkonti samt driftskonti hver 
måned for at sikre, at der ikke sker en utilsigtet anvendelse af budgetrammen. Endvidere 
afholder ungdomsskolens sekretariat kvartalsvise økonomimøder med ungdomsskolens 
undervisningstilbud. Disse møder har til formål at sikre en sund økonomi i de enkelte 
tilbud samt at sikre, at der er økonomisk grundlag for udviklingen af de enkelte tilbud. 
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3.3 Økonomiske forudsætninger 
Budgetrammen for 2015 indeholder en lønfremskrivning på 1,86 pct. Den andel af bud-
getrammen, som vedrører drift, er fremskrevet med 1,51 pct.  
 
Udgangspunktet for lønfremskrivningen er den generelle fremskrivning på 2,08 pct., 
som er udmeldt af Kommunernes Landsforening. Der er indarbejdet en række besparel-
ser og effektiviseringer mv. i fremskrivningsprocenten på 0,22 pct. Udgangspunktet for 
fremskrivningen af driftsmidler er den generelle fremskrivning på 1,89 pct., som også er 
udmeldt af Kommunernes Landsforening. Der er indarbejdet en række besparelser og 
effektiviseringer mv. i fremskrivningsprocenten på 0,38 pct. 
 
Det betyder, at ungdomsskolen har fået en fremskrivning på 1,86 pct. i lønnen samt en 
fremskrivning på 1,51 pct. i driften. Budgetrammen for 2015 er blevet justeret med ud-
gifter til husleje, der skal afregnes direkte med Københavns Ejendomme.  
 
Ungdomsskolens budgetramme for 2015 til løn til undervisningspersonale er nedjusteret 
med 1.828.153 kr. som følge af en effektivisering på lærernes arbejdstid, der er opstået 
ved indførslen af Lov 409. Lov 409 er lovindgrebet i lockouten på undervisningsområ-
det i 2013, hvor lærernes arbejdstid blev sidestillet med det øvrige arbejdsmarked. 
Endvidere er ungdomsskolens budgetramme blevet justeret med 5/12-dele af budgettet 
til 10.klasserne på henholdsvis Kildevældskolen, Vesterbro Ny Skole og Kirsebærha-
vens Skole jf. borgerrepræsentationens beslutning af 22. januar 2015, hvor alle 10. klas-
ser i København – undtagen 10. specialklasser – skal organiseres under ungdomsskolens 
ledelse. 
 
3.4. Ungdomsskolens budgetramme for 2015 
Budgetrammen tilføres 1,9 mio.kr. i overførte midler fra 2014. De væsentligste årsager 
er et mindreforbrug på:  
1. Ungdomsskolen vil modtage 1 mio.kr. af Ungepakkemidler til finansieringen af til-

buddet på 10. Puls, hvor 7/12 af denne bevilling skal dække tilbuddet i 2015, hvilket 
er ca. 600.000 kr. 

2. 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. 

3. Der har været mindre aktivitet i Knallert og færdselslære, hvilket er en landsdæk-
kende tendens. Baggrunden er, at der er kommet en forhøjet brugerbetaling for at få 
selve knallertkørekortet.  

 
Budgetrammen forventes reguleret pr. 5. september 2015 på baggrund af det faktiske 
elevtal i 10. klasserne.  
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Forslag til overordnet fordeling af ungdomsskolens samlede budget: 
 
AKTIVITETSOMRÅDER BUDGETFORDELING   PCT. AF TOTAL BEMÆRKNINGER 

 
Almenundervisning 9.540.335 11,6 Lønudgift til undervisning 
Heltidsundervisning 37.704.922 45,6 Lønudgift til undervisning 
Heltidsundervisning -1.828.153 -2,2 Effektivisering på lærernes 

arbejdstid 
Fællespulje (se nedenfor) 1.976.015 2,4 Bufferpulje, udvikling m.v. 
Adm. og teknisk personale 9.097.492 11,0 Lønudgift 
It, særlig bistand og PM 2.681.748 3,3 Lønudgift 
Ledelse 6.625.467 8,0 Lønudgift 
Drift 14.931.548 18,0 Bygninger, uv-midler m.v. 
Mindreforbrug 2014 1.946.477 2,3 Fordeles i budget 2014 
I alt  82.940.684 100  

 
Ca. 46 pct. af det samlede budget anvendes til lønudgifter i heltidsundervisningen. Det 
betyder, at gennemsnitslønudgiften pr. elev i heltidsundervisningen er 41.297,83 kr., 
mens ca. 12 pct. anvendes til lønudgifter i den almene undervisning. Lønudgiften i den 
almene undervisning er således 1.542,25 kr. pr. CPR-elev eller 743,71 kr. pr. holdelev. 
 
Udmøntning af fællespulje 
I forslaget til budgetfordeling er der etableret en fællespulje, der disponeres således: 
 
OMRÅDE  KR. 
Forsøgs- og udviklingsarbejde 429.889 
Udvikling og koordinering af information og kommunikation  422.058 
Vårsalong, NUART, Future Sound og internationale elevudvekslinger 376.284 
Midler afsat til udmøntning af lønkorrektioner mm.  126.685 
Kompetenceudvikling og efteruddannelse af medarbejdere 418.241 
Bufferpulje 202.858 
I alt 1.976.015 

 
4. Ungdomsskolens kerneområder og opgaver  
 
4.1. Almenundervisning 
Almenundervisningen er defineret ved kommunens forpligtelse til at etablere undervis-
ning i de emner, hvori de unge måtte ønske undervisning i deres fritid, og som er i over-
ensstemmelse med ungdomsskolens formål. De folkeoplysende nøglebegreber som fri-
villig deltagelse, frit emnevalg og frit lærervalg er således fortsat grundlaget for ung-
domsskolevirksomheden.  
 
Den almene undervisning omfatter undervisning og aktiviteter i eftermiddags- og aften-
timerne i en lang række fag. Sammensætningen af fagtilbuddene og fagenes tilrettelæg-
gelse sker primært på baggrund af ungdomsskolens værdigrundlag og de unges ønsker 
og behov. Men behovene for at understøtte en øget faglighed hos de unge, og behovene 
for at stille rammer til rådighed for at de unges egen kultur kan udvikles og afprøves 
(herunder arbejdet med unges indflydelse og demokrati), er også væsentlige faktorer, 
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der indgår i tilrettelæggelsen. Herved bidrager den almene undervisning til de to områ-
der i Børne- og Ungdomsforvaltningens delstrategi Ungdom:  
1) Et godt ungdomsliv, aktiv fritid, udsyn og udvikling af demokratiske kompetencer og 
2) uddannelse til alle. 
 
I fagudbuddet udgør boglige fag halvdelen af fagene, de kreative fag en fjerdedel og de 
fritidsprægede fag en fjerdedel. Kategorierne i de boglige fag er sprog og eksamensfag, 
der kan afsluttes med folkeskolens afgangsprøver, it og medier og naturvidenskab. De 
kreative fag omfatter blandt andet syning og design, musik, drama og teater og billed-
kunst. I de fritidsprægede fag er kategorierne blandt andet sport, actionfag (fx gokart, 
stunt og vægklatring), tematiserede kurser mv. 
  
Endvidere tilbydes bydækkende specialundervisning for unge på de københavnske spe-
cialskoler, undervisning i færdselslære og knallertkørsel og radioproduktion ved Ra-
dio1Hour, der tilbydes som et ugekursus til folkeskolernes 8.-10. klasser. 
 
Fordeling af budgetrammen til almenundervisningen 
I nedenstående tabel ses fordelingen af budgetrammen for den almene undervisning. 
 
FORDELING  TIMER KR. 
 
UNGDOMSSKOLEOMRÅDERNE 
Ungdomsskolen Vesterbro/Valby 5.789 2.094.865 
- Bydækkende: De københavnske specialskoler 665 240.643 
Knallertundervisning 610 220.740 
   
Ungdomsskolen Nord 5.854 2.118.386 
   
Ungdomsskolen Amager 4.285 1.550.612 
- Bydækkende: Radio1Hour (beregnede undervisningstimer) 1.000 361.870 
- Bydækkende: Prøveforberedelse enkeltfag 1.026 371.278 
   
Nørrebro/Østerbro (inkl. Indre By) 5.702 2.063.382 
10-12-årige på Østerbro 1.197 433.158 
   
Reserveret fra demografimidler til fordeling 236 85.401 
I alt (undervisningstimer) 27.025 9.540.335 

 
Herudover gives der ekstra: 1) 31.851 kr. til pædagogisk medhjælp på knallertområdet 
til hjælp for ledelsen. 
 
Budgetfordelingen mellem de lokale ungdomsskoler baseres på det faktiske elevgrund-
lag pr. 1. januar 2015. 
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Elever fordelt pr. område i almenundervisningen 
I nedenstående tabel ses antal elever fordelt pr. område i almenundervisningen. 
 
 2011 2012 2013 2014 
Ungdomsskolen Amager 1441 1237 1381 1.536 
Ungdomsskolen Nørrebro/Østerbro 873 993 1974 2.304 
- 10-12-årige på Østerbro  379 461 350 
Ungdomsskolen Vesterbro/Valby 1134 1274 1120 1.219 
- Bydækkende: De københavnske special-
skoler 

18 17  37 

Ungdomsskolen Nord 1713 1582 1876 1.657 
- Bydækkende: knallertundervisning 723 589 287 216 
I alt 7.108 7.241 7.099 7.319 

 
Undervisningstilbud for de 10-12-årige på Indre Østerbro 
Ungdomsskolen har fået tilført en særskilt ramme på 287.070 kr. i 2003 til almen un-
dervisning til 10-12-årige. Herudover finansierer ungdomsskolen yderligere 125.000 kr. 
fra demografireguleringen i 2003. Midlerne er en del af ungdomsskolens samlede bud-
getramme. Helårsudgiften er på kr. 433.158 i 2015. Beløbet finansierer 25-30 hold for 
20 pct. af målgruppen af 1.858 10-12-årige af hovedsagligt 2 timers varighed om ugen 
med hold på 12-24 elever i 23 uger. 
 
4.2 Heltidsundervisning 
Heltidsundervisningen i ungdomsskolen er defineret i bekendtgørelsen om ungdoms-
skolens virksomhed. Heltidsundervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskolen.  
I bekendtgørelsen præciseres det, at undervisningen i de enkelte fag, som kan afsluttes 
med folkeskolens afgangsprøve eller folkeskolens 10.klasseprøve, skal opfylde kravene 
i bekendtgørelsen om folkeskolens afsluttende prøver. Heltidsundervisningen skal imø-
dekomme de unge, der ikke profiterer af folkeskolens undervisning eller er faldet fra en 
ungdomsuddannelse, fordi de ikke er tilstrækkeligt afklarede om egne ønsker og mulig-
heder.  
Aktiviteterne i heltidsundervisningen indgår som et led i indsatsen for, at flere unge 
gennemfører en ungdomsuddannelse. Målgruppen er unge, som efter grundskolen 
mangler faglige, sociale og personlige forudsætningerfor at kunne gennemføre en ung-
domsuddannelse.  
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Budgetramme for heltidsundervisningen: 
 
FORDELING KAPACITET TIMER STILLIN-

GER 
KR. 

10. klasse  353 47.469 24,67 10.941.874 
10. Praktik 14   465.579 
Byhøjskolen 80 22.296 11,59 5.329.236 
- Effektivisering på lærernes 

arbejdstid 
   -505.118 

Dagkursus 64 16.790 8,73 3.920.084 
- Effektivisering på lærernes 

arbejdstid 
   -371.663 

Nye Veje 46 12.854 6,68 2.971.136 
- Effektivisering på lærernes 

arbejdstid 
   -284.827 

OPS-team  1.924 1,00  
Ungdomsskolens 8+9. klasse (sær-
bevilling til second chance)  

Op til 76 21.164 11,00 5.610.151 

Ungdomsskolen i Hindegade  140 28.698 14,91 7.032.469 
- Effektivisering på lærernes 

arbejdstid 
   -666.545 

- Spydspidsen (undervisning og 
drift) 

24 1482 0,78 464.864 

-     U-turn  12 1.635 0,85 446.990 
10. Puls 16   1.502.560 
I alt 825 153.571 79,82 37.668.060 

 
4.3 Integrerede undervisnings- og vejledningsforløb 
Individuel og kollektiv vejledning af de unge har altid været og er fortsat et omdrej-
ningspunkt i heltidsundervisningen. Den helhedsorienterede vejledning er en integreret 
del af heltidsundervisningen og forankret i skolens pædagogiske miljø.  
Vejledere og lærere udarbejder sammen med eleverne en uddannelsesplan, som tager 
afsæt i den enkelte elevs kompetencer, interesser og liv. Vejledningens formål er at støt-
te eleven undervejs i skoleforløbet og skabe retning i elevens livssituation og valg af 
videre uddannelsesforløb.  
 
Ungdomsskolens vejledning er en del af det samlede vejledningssystem i Børne- og 
Ungdomsforvaltningen. Med etableringen af Ungdommens Uddannelsesvejledning 
(UU), København, blev det samtidigt besluttet, at opgaver med gennemførselsvejled-
ning i ungdomsskolens heltidsundervisning fortsat kunne varetages af ungdomsskolens 
vejledere. Vejledningen i ungdomsskolens heltidsundervisning varetages under ansvar 
overfor og i samarbejde med UU, København. 
 
I det følgende er der en beskrivelse af de enkelte undervisningstilbud. 
 
10.klasse på Amager 
Ungdomsskolen udbyder 10. klasse på Amager (på adresserne Peder Lykke Skolen og 
ungdomsskolen i Jemtelandsgade samt i lokaler ved Valby Idrætspark.). 
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10. klasse består af en obligatorisk del og en valgfri del. Undervisningen planlægges 
som et forløb på op til 40 uger, og det/hvilket svarer til 840 undervisningstimer. Heraf 
anvendes 420 timer til obligatoriske fag, 21 timer til obligatorisk brobygning og mindst 
399 timer til den valgfri del, herunder mulighed for yderligere brobygning eller praktik i 
op til 84 timer. 
 
I den obligatoriske del skal eleverne have undervisning i fagene dansk, matematik og 
engelsk. Eleverne skal undervejs i forløbet arbejde med en selvvalgt opgave. Skolen er 
herudover forpligtet til at tilbyde undervisning i tysk, fransk og fysik/kemi, alle med 
tilhørende 10.-klasseprøver. I den valgfri del tilbyder Amager 10. klasseundervisning i 
følgende tilbudsfag tilknyttet linjefagsundervisningen: idræt, pædagogik, samfundsfag, 
produktudvikling og formgivning, iværksætteri, teknologi og kommunikation. Tilbuds-
fagene indeholder uddannelses- og erhvervsafklarende elementer. 
 
10. Praktik 
I 10. Praktik veksler skoleåret mellem praktik og undervisning på Ungdomsskolen 
Amager. Den obligatoriske undervisning omfatter fagene dansk, engelsk og matematik. 
Derudover kan eleverne vælge at følge et eller flere valgfag i ungdomsskolen.  
Målgruppen er unge, der ønsker et anderledes 10.-skoleår, der veksler mellem praktik 
og undervisning. Undervisningen kan føre eleverne frem til folkeskolens prøver, såfremt 
de unge har de nødvendige faglige forudsætninger.  
 
Byhøjskolen 
Byhøjskolen er et 10.-11. skoleår for 15-21-årige. Skolen har flere typer undervisnings-
tilbud med forskellige målgrupper: 
 

1. Tre kreative hovedfagsklasser: Kunst, Design og Musik. Eleverne undervises i 
16 lektioners obligatorisk hovedfagsundervisning med tilhørende 10. klasse prø-
veforberedende undervisning i dansk, matematik og engelsk. I 10.-klassefagene 
niveaudeles eleverne i forhold til deres behov. De kreative fag afsluttes med års-
prøver. I hovedfagene er elevnormeringen en lærer til 8 elever.. På 10.-
klassefagene er normeringen en lærer til 12-15 elever, evt. kombineret med en 
støttelærer.. I alt 32 elevpladser. 

 
Målgruppe: Eleverne er unge, der kan profitere af et skoleforløb med fokus på 
kreative fag med henblik på at styrke en faglig læring samt personlig og social 
udvikling. De unge repræsenterer en bred vifte af unge med forskellige forud-
sætninger og mål for videre uddannelse. De unge er karakteriseret ved en stor 
sårbarhed med baggrund i neurologiske diagnoser, psykiske sygdomme, person-
lige og sociale forudsætninger, indlæringsvanskeligheder af forskellig art. 
 

2. Basisklassen: Prøveforberedende undervisning i dansk, matematik og engelsk. 
Undervisningen tager udgangspunkt i differentieret undervisning med individu-
elle mål for den enkelte, men med vægt på læring i fællesskaber. Faglig, person-
lig og sociale kompetencer er ligeværdige udviklingskompetencer. Der er 16 
elever med et tolærersystem halvdelen af undervisningstiden. 
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Målgruppe: Unge med behov for tæt voksenkontakt og med behov for og lyst til 
at lære og udvikle sig i fællesskaber. 

 
3. Basis 2 – klassen: I januar 2015 tilrettelægges en klasse med en elevnormering 

på 8 elever og en lærer. Tilbuddet retter sig mod sårbare unge der mangler basa-
le færdigheder i dansk, matematik og engelsk, har brug for trygge rammer og tæt 
voksenkontakt. Der tilbydes Fp9 til de elever der har et realistisk fagligt grund-
lag.  
 
Målet er at kvalificere dem til 10. klasse, egu eller Den kombinerede ungdoms-
uddannelse. 
 

4. Turboklassen: Et intensivt og opkvalificerende 20 ugers forløb med prøveforbe-
redende undervisning i dansk, engelsk og matematik med henblik på at opkvali-
ficere til gymnasiale uddannelser. Der gennemføres to halvårlige forløb. 
 
Målgruppe: Unge, der enten ikke har været vurderet uddannelsesparate eller er 
droppet ud fra en ungdomsuddannelse. Der er 20 elever og et-lærersystem. 

 
 

Fælles for alle undervisningstilbud er, at Byhøjskolens undervisning bygger på aner-
kendende metoder i tilgangen til de unge med henblik på at skabe social inklusion og at 
styrke af de unges motivation til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse 
eller fortsætte i kvalificerende forløb 
 
Dagkursus 
Dagkursus er et bogligt tilbud til unge i København mellem 15 og 19 år, der gerne vil 
tage folkeskolens afgangsprøver eller 10.-klasseprøver. Undervisningen er prøveforbe-
redende. Det forventes, at eleverne efter et års undervisning vil være i stand til som mi-
nimum at aflægge folkeskolens afgangsprøver i dansk, engelsk og matematik.  
Eleverne er inddelt i fire klasser med hver 16 elever, og der er to lærere knyttet til klas-
sen. Der er obligatorisk undervisning i dansk, engelsk og matematik. Eleverne kan des-
uden vælge følgende fag: fransk, tysk, fysik-kemi, biologi, geografi, historie, kristen-
dom og samfundsfag. Alle fag er prøveforberedende. 
 
Målgruppen er:  
 15-19-årige ikke-undervisningspligtige unge  
 Unge, som har brug for et fagligt løft og afklaring  
 Unge, der har brug for ro og tid i undervisningen  
 Ønsker folkeskolens afgangsprøver eller 10.klasseprøver  
 
Eleverne er forskellige hvad angår social baggrund og fagligt niveau. Det er unge, som 
ikke er parate til at starte på eller gennemføre en ungdomsuddannelse, som har brug for 
ekstra tid i uddannelses- og vejledningsprocessen, og som har behov for et socialt unge-
netværk kombineret med en solid voksenkontakt. Fælles for alle elever på Dagkursus 
gældet det, at de de har et ønske om at tage folkeskolens afgangsprøver eller 
10.klasseprøver for derefter at fortsætte i ungdomsuddannelse eller afklarende forløb.  
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Nye Veje 
Nye Veje er et integreret undervisnings-, vejlednings- og afklaringsforløb af et halvt års 
varighed. Eleverne på Nye Veje er unge der har forladt folkeskolen eller en ungdoms-
uddannelse.  
 
Målgruppen er unge mellem 15 og 21 år, der ikke evner at påbegynde en ungdomsud-
dannelse, og som ikke umiddelbart kan tage en erhvervsfaglig grunduddannelse, påbe-
gynde et produktionsskoleforløb eller starte på indgangsåret på den pædagogiske grund-
uddannelse. Fælles for målgruppen er mangelfulde personlige, sociale og/eller faglige 
kompetencer. Eleverne henvises fra lokalcentrene, jobcentret og UU København. Der er 
løbende optag. 
 
Det  opsøgende vejlederteam (OPS-teamet) 
Det opsøgende vejlederteam er UU Københavns og ungdomsskolens tilbud til unge 
mellem 15 og 19 år, som har brug for særlig støtte og særlige uddannelsestilbud for at 
opnå stabilitet og uddannelsesmæssige kompetencer. Ungdomsskolen finansierer et års-
værk i OPS-teamet. 
  
OPS-teamet arbejder ud fra en helhedsorienteret vejledningsmetode, der både inddrager 
faglige, personlige og sociale aspekter i den unges liv. OPS-teamet giver tid til den un-
ges afklaringsproces og følger løbende op herpå. Det opsøgende vejlederteams opgave 
rækker ud over den ordinære UU-vejlednings muligheder i forhold til tid, voksenkontakt 
og netværk. 
  
OPS-teamet arbejder med at udvikle og styrke samarbejdet mellem det professionelle 
netværk og andre ressourcepersoner omkring de unge i målgruppen. Det kan fx være 
den unges familiemedlemmer, UU-vejlederen, den unges sagsbehandler, klubpædagog, 
mentor eller støtte-kontaktperson. Når flere kræfter koordinerer deres bestræbelser, er 
chancen for, at den unge vil lykkes på sin uddannelsesvej, større. 
 
OPS-vejlederens opgaver retter sig mod en række særlige indsatser som fx Ungdoms-
skolens 8+9. klasse, SSP+, Særtog til uddannelse og erhverv, fritidsjob med mentor, 
Trianglen/17+, tværgående indsatser mellem SOF og BUF, sparring/rådgivning af sags-
behandlere etc. 
 
Ungdomsskolen i Hindegade  
Ungdomsskolen i Hindegade tilbyder undervisning til unge i alderen 16-24 år. Skolen 
henvender sig til tre forskellige typer af unge: 
 
1. Unge der ønsker at tage folkeskolens afgangsprøve eller 10.-klasse-prøve 
2. Unge med anden etnisk baggrund end dansk, som ønsker intensiv danskundervisning 
3. Unge som ønsker at tage Danskuddannelsernes Prøve 1 eller 2 
 
På alle hold undervises der i dansk og matematik. Derudover tilbyder skolen niveaudelt 
undervisning i følgende valgfag: Engelsk, Fransk, Tysk, Fysik-kemi. Derudover har 
skolen lektiecafe to eftermiddage om ugen. Ungdomsskolen i Hindegade er en boglig 
heltidsskole, der har særlige kompetencer inden for intensiv danskundervisning. Skolens 
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særkende er den individuelt tilpassede undervisning, der matcher den enkelte elevs ud-
dannelsesmæssige og sproglige behov.  
 
U-turn 
I samarbejde med Socialforvaltningen er der etableret  undervisning for unge misbruge-
re i dagbehandlingstilbuddet U-turn. Undervisningen kan føre frem til folkeskolens af-
gangsprøve eller 10.-klasseprøve i dansk engelsk og matematik. Undervisningen vareta-
ges af ungdomsskoleområde City. 
 
Spydspidsen 
I samarbejde med Socialforvaltningen har ungdomsskolen etableret undervisning for 
unge i Spydspidsen. Målgruppen er kriminalitetstruede unge. Målet er at få de unge i 
arbejde og give dem indsigt i arbejdsmarkedets vilkår og give dagligdagen et menings-
fyldt indhold. Ungdomsskolen varetager undervisning i dansk, engelsk og matematik 
med mulighed for at eleverne kan tage folkeskolens afgangsprøver. Undervisningen 
varetages af ungdomsskoleområde City. 
 
Ungdomsskolens 8+9. klasse (second chance) 
Ungdomsskolens 8+9. klasse er et tilbud til undervisningspligtige unge, der ikke profite-
rer af anden undervisning, og som har brug for en ny chance for at tilegne sig faglige, 
sociale og personlige kompetencer for at aflægge folkeskolens afgangsprøver.  
Målet er, at de unge modtager undervisning og tilbydes muligheden for at tage folkesko-
lens afgangsprøve. Subsidiært er det målet, at de unge udvikler deres faglige, sociale og 
personlige kompetencer, så de kan indgå i videre uddannelses- eller jobforløb. Der un-
dervises på prøveforberedende niveau i basisfagene dansk, matematik og engelsk.  
 
Målgruppe: Et fælles kendetegn for målgruppen er, at de har haft ringe udbytte af folke-
skolen. Derfor tilbyder Ungdomsskolens 8+9. klasse et alternativt skolemiljø.  
Den pædagogiske og didaktiske tilgang er bygget op på andre måder end i folkeskolen. 
 
Ungeskolen i Valby 
Ungeskolen i Valby er et tilbud som er etableret i samarbejde mellem Børne- og Ung-
domsforvaltningen, Københavns Kommunes Ungdomsskole, UU København, Henriks-
gården og Socialforvaltningen. 
Tilbuddet er for elever fra 7.-9. klasse, der har brug for at genvinde lysten til at gå i sko-
le. Undervisningen tager udgangspunkt i den unges ressourcer. Tilbuddet er et supple-
ment til elevernes folkeskole og har en varighed på 4-6 måneder. 
 
Formålet er at give den unge lyst og vilje til at genvinde troen på sig selv og fuldføre et 
uddannelsesforløb – enten på sin gamle skole eller i et nyt tilbud. 
 
Tilbuddet er finansieret via midler fra folkeskolerne i Valby, BUF-område Valby samt 
Socialforvaltningen. Ungdomsskolen bidrager med ledelse samt tilbuddets, der er ansat i 
ungdomsskolen. 
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Københavns Kommunes BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

Ungdomsskole Total 2015 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2015 pr. 07.01.15 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventninMINDREFORBRUG

Ledere 6.625.467 6.157.903

Administrativ / teknisk persona 9.097.492 8.763.538

Heltidsundervisning - løn 37.704.922 34.060.609

Effektiviseering på læreres arb. -1.828.153 -1.305.825

Almenundervisning - løn 9.540.335 9.975.764

Særlig bistand / pæd. medhj. 2.681.748 2.580.789

Løn i alt 63.821.811 60.232.778

Bygninger 6.891.389 6.230.597

Bygning vedligeholdelse 779.164 767.577

Undervisn./Adm/personaleforan 7.149.699 6.675.489

Rådighedssum 111.296 109.648

Drift i alt 14.931.548 13.783.311

Refusioner - indtægter 0 0

budgettilpasning 0 -57.572

Henriksgården 264.833 0

Demografi 0 0

Fællespuljer 1.976.015 1.946.622

Prioteringsrummet 0 0

Over-/underskud 1.946.477 1.019.307

Besparelse 0 0

Nettoramme 82.940.684 76.924.446

80.994.207 bevilling pr. 4122014

-1.946.477
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KKU - Sekretariatet BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

KKU - Fælles 2015 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2015 pr. 07.01.15 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventning MINDREFORBRUG

Ledere 1.437.496 1.364.927 0

Administrativ / teknisk personale 2.834.857 2.856.694 0

Heltidsundervisning - løn 0

Effektiviseering på læreres arb.tid 0 0

Almenundervisning - løn 85.401 85.741 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 2.599.693 2.500.230 0

Løn i alt 6.957.447 6.807.592 0 0

Bygninger 2.287.074 1.694.769 0

Bygning vedligeholdelse 196.593 193.669 0

Undervisn./Adm/personaleforanst 1.151.796 1.134.663 0

Rådighedssum 53.427 52.633 0

Drift i alt 3.688.890 3.075.734 0 0

Refusioner - indtægter 0

Justering af reguleringsprocent -57.572 0

0

Demografi 0

Fællespuljer 1.976.015 1.946.622 0

Prioteringsrummet 0

Over-/underskud 1.707.677 2.266.133 0

Besparelse 0

Nettoramme 14.330.029 14.038.509 0 0
0
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Ungdomsskolen Vesterbro BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

Almen 2015 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2015 pr. 07.01.15 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventninMINDREFORBRUG

Ledere 595.562 579.035 0

Administrativ / teknisk persona 413.774 408.472 0

Heltidsundervisning - løn 0

Effektiviseering på læreres arb.tid 0

Almenundervisning - løn 2.094.865 2.101.748 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 7.118 6.989 0

Løn i alt 2.101.983 2.108.737 0 0

Bygninger 0

Bygning vedligeholdelse 0

Undervisn./Adm/personaleforan 316.881 312.168 0

Rådighedssum 8.267 8.145 0

Drift i alt 325.148 320.313 0 0

Refusioner - indtægter 0

0

Henriksgården 264.833 0

Demografi 0

0

Prioteringsrummet 0

Over-/underskud -300.386 -318.887 0

Besparelse 0

Nettoramme 2.391.578 2.110.163 0 0
0

Indtægter
SOF betaling for UiV
Ungepakkemidler til UiV

278.200 FSK valgfag
278.200
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Ungdomsskolen Vesterbro BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

De københavnske specialskoler 2015 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2015 pr. 07.01.15 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventninMINDREFORBRUG

Ledere 0

Administrativ / teknisk personale 0

Heltidsundervisning - løn 0

Effektiviseering på læreres arb.tid 0

Almenundervisning - løn 240.643 319.712 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 0

Løn i alt 240.643 319.712 0

Bygninger 0

Bygning vedligeholdelse 0

Undervisn./Adm/personaleforanst 159.759 207.083 0

Rådighedssum 0

Drift i alt 159.759 207.083 0

Refusioner - indtægter 0

0

0

Demografi 0

0

Prioteringsrummet 0

Over-/underskud 790.586 864.369 0

Besparelse 0

Nettoramme 1.190.988 1.391.164 0
0
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Ungdomsskolen Nord BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

Almen 2015 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2015 pr. 07.01.15 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventninMINDREFORBRUG

Ledere 602.439 526.349 0

Administrativ / teknisk persona 352.779 402.688 0

Heltidsundervisning - løn 0

Effektiviseering på læreres arb.tid 0

Almenundervisning - løn 2.118.386 2.176.590 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 7.181 7.050 0

Løn i alt 2.125.567 2.183.640 0

Bygninger 0

Bygning vedligeholdelse 0

Undervisn./Adm/personaleforan 346.368 341.216 0

Rådighedssum 8.267 8.145 0

Drift i alt 354.635 349.361 0

Refusioner - indtægter 0

0

0

Demografi 0

0

Prioteringsrummet 0

Over-/underskud -25.441 -149.865 0

Besparelse 0

Nettoramme 2.454.761 2.383.136 0
0
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KnallertFællespulje BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

2015 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2015 pr. 07.01.15 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventninMINDREFORBRUG

Ledere 0

Administrativ / teknisk personale 0

Heltidsundervisning - løn 0

Effektiviseering på læreres arb.tid 0

Almenundervisning - løn 220.740 472.303 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 31.851 31.270 0

Løn i alt 252.591 503.573 0

Bygninger 229.761 226.344 0

Bygning vedligeholdelse 0

Undervisn./Adm/personaleforan 107.449 225.213 0

Rådighedssum 0

Drift i alt 337.210 451.557 0

Refusioner - indtægter 0

0

0

Demografi 0

0

Prioteringsrummet 0

Over-/underskud 861.224 313.695 0

Besparelse 0

Nettoramme 1.451.025 1.268.825 0
0
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Dagkursus BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

2015 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2015 pr. 07.01.15 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventninMINDREFORBRUG

Ledere 658.730 654.961 0

Administrativ / teknisk persona 560.572 554.746 0

Heltidsundervisning - løn 2.940.063 4.113.976 0

Effektiviseering på læreres arb. -371.663 -265.474 0

Almenundervisning - løn 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 7.181 7.050 0

Løn i alt 2.575.581 3.855.552 0

Bygninger 0

Bygning vedligeholdelse 62.144 61.220 0

Undervisn./Adm/personaleforan 380.032 376.574 0

Rådighedssum 8.267 8.145 0

Drift i alt 450.443 445.939 0

Refusioner - indtægter 0

0

0

Demografi 0

0

Prioteringsrummet 0

Over-/underskud 146.704 -215.151 0

Besparelse 0

Nettoramme 3.172.728 4.086.340 0
0

mangler rengøring budgte 9/12 dele

Mangler at flytte 1/4 af det samlede budget til 10.PULS
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10 Puls BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

2015 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2015 pr. 07.01.15 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventninMINDREFORBRUG

Ledere 0

Administrativ / teknisk personale 0

Heltidsundervisning - løn 1.502.560 159.799

Effektiviseering på læreres arb.tid

Almenundervisning - løn

Særlig bistand / pæd. medhj.

Løn i alt 1.502.560 159.799

Bygninger 

Bygning vedligeholdelse

Undervisn./Adm/personaleforan 97.440 99.166

Rådighedssum

Drift i alt 97.440 99.166

Refusioner - indtægter

Demografi

Prioteringsrummet

Overskud 268.642 -426.929

Besparelse

Nettoramme 1.868.642 -167.964 0 0 0 0 0 0
0
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Second Chance BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

8 - 9 klasse 2015 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2015 pr. 07.01.15 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventninMINDREFORBRUG

Ledere 0

Administrativ / teknisk persona 955.952 970.872 0

Heltidsundervisning - løn 5.610.151 5.507.708 0

Effektiviseering på læreres arb.tid 0

Almenundervisning - løn 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 0

Løn i alt 5.610.151 6.478.580 0

Bygninger 1.113.180 1.096.622 0

Bygning vedligeholdelse 95.723 94.300 0

Undervisn./Adm/personaleforan 463.164 487.475 0

Rådighedssum 0

Drift i alt 1.672.067 1.678.397 0

Refusioner - indtægter 0

0

0

Demografi 0

0

Prioteringsrummet 0

Overskud -148.394 -230.485 0

Besparelse 0

Nettoramme 7.133.824 7.926.492 0
0

146.250 Drift - alm.
388.000 Ekstra indkøb
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Ungdomsskolen i Hindegade BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

2015 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2015 pr. 07.01.15 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventninMINDREFORBRUG

Ledere 611.009 643.204 0

Administrativ / teknisk personale 1.001.021 948.953 0

Heltidsundervisning - løn 7.944.323 8.047.174 0

Effektiviseering på læreres arb.tid -666.545 -476.104 0

Almenundervisning - løn 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 7.181 7.050 0

Løn i alt 7.284.959 7.578.120 0

Bygninger 0

Bygning vedligeholdelse 104.202 102.652 0

Undervisn./Adm/personaleforanst 831.754 823.754 0

Rådighedssum 8.267 8.145 0

Drift i alt 944.223 934.551 0

Refusioner - indtægter 0

0

0

Demografi 0

0

Prioteringsrummet 0

Overskud -111.530 20.204 0

Besparelse 0

Nettoramme 8.117.652 8.532.875 0
0
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Ungdomsskolen BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

Amager almen 2015 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2015 pr. 07.01.15 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventninMINDREFORBRUG

Ledere 662.359 665.754 0

Administrativ / teknisk persona 1.180.901 1.050.463 0

Heltidsundervisning - løn 0

Effektiviseering på læreres arb.tid 0 0

Almenundervisning - løn 1.921.890 1.939.712 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 7.181 7.050 0

Løn i alt 1.929.071 1.946.762 0

Bygninger 981.876 967.271 0

Bygning vedligeholdelse 73.309 72.219 0

Undervisn./Adm/personaleforan 253.017 249.254 0

Rådighedssum 8.267 8.145 0

Drift i alt 1.316.469 1.296.889 0

Refusioner - indtægter 0

0

0

Demografi 0

0

Prioteringsrummet 0

Over-/underskud -207.009 102.533 0

Besparelse 0

Nettoramme 3.038.531 3.346.184 0
0
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10. Kl.  - Amager BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

2015 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2015 pr. 07.01.15 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventning MINDREFORBRUG

Ledere 836.212 504.852 0

Administrativ / teknisk personale 535.120 327.665 0

Heltidsundervisning - løn 10.941.874 7.143.299 0

Effektiviseering på læreres arb.tid 0 0

Almenundervisning - løn 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 0

Løn i alt 12.313.206 7.143.299 0

Bygninger 0

Bygning vedligeholdelse 0

Undervisn./Adm/personaleforanst 1.763.321 1.082.934 0

Rådighedssum 0

Drift i alt 1.763.321 1.082.934 0

Refusioner - indtægter 0

0

0

Demografi 0

0

Prioteringsrummet 0

Over-/underskud -767.722 -1.170.389 0

Besparelse 0

Nettoramme 13.308.805 7.055.844 0
0
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10. Praktik BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

2015 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2015 pr. 07.01.15 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventninMINDREFORBRUG

Ledere 30.785 23.265 0

Administrativ / teknisk persona 19.700 15.103 0

Heltidsundervisning - løn 465.579 375.601 0

Effektiviseering på læreres arb.tid 0 0

Almenundervisning - løn 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 0

Løn i alt 516.064 375.601 0

Bygninger 0

Bygning vedligeholdelse 0

Undervisn./Adm/personaleforan 64.917 49.904 0

Rådighedssum 0

Drift i alt 64.917 49.904 0

Refusioner - indtægter 0

budgettilpasning 0

0

Demografi 0

0

Prioteringsrummet 0

Over-/underskud 51.640 111.977 0

Besparelse 0

Nettoramme 632.621 537.482 0
0
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Radio One Hour - Amager BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

2015 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2015 pr. 07.01.15 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventninMINDREFORBRUG

Ledere 0

Administrativ / teknisk persona 78.177 76.750 0

Heltidsundervisning - løn 0

Effektiviseering på læreres arb.tid 0 0

Almenundervisning - løn 361.870 363.310 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 0

Løn i alt 440.047 440.060 0

Bygninger 74.061 72.960 0

Bygning vedligeholdelse 0

Undervisn./Adm/personaleforan 44.172 43.515 0

Rådighedssum 0

Drift i alt 118.233 116.475 0

Refusioner - indtægter 0

0

0

Demografi 0

0

Prioteringsrummet 0

Over-/underskud -241.431 -279.250 0

Besparelse 0

Nettoramme 316.849 277.285 0
0
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Ungdomsskolen Nørrebro BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

 Byhøjskolen 2015 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2015 pr. 07.01.15 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventninMINDREFORBRUG

Ledere 569.224 579.895 0

Administrativ / teknisk persona 402.394 395.985 0

Heltidsundervisning - løn 5.329.236 5.592.722 0

Effektiviseering på læreres arb. -505.118 -360.799 0

Almenundervisning - løn 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 7.181 7.050 0

Løn i alt 4.831.299 5.238.973 0

Bygninger 1.695.184 1.669.968 0

Bygning vedligeholdelse 123.654 121.815 0

Undervisn./Adm/personaleforan 529.232 610.121 0

Rådighedssum 8.267 8.145 0

Drift i alt 2.356.337 2.410.049 0

Refusioner - indtægter 0

0

0

Demografi 0

0

Prioteringsrummet 0

Underskud -455.930 -247.674 0

Besparelse 0

Nettoramme 6.731.706 7.401.348 0
0
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Pigeklub - Amager BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

2015 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2015 pr. 07.01.15 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventninMINDREFORBRUG

Ledere

Administrativ / teknisk personale

Heltidsundervisning - løn

Effektiviseering på læreres arb. 0 0

Almenundervisning - løn

Særlig bistand / pæd. medhj.

Løn i alt 0 0 0 0 0 0 0 0

Bygninger 

Bygning vedligeholdelse

Undervisn./Adm/personaleforanst

Rådighedssum

Drift i alt 0 0 0 0 0 0 0 0

Refusioner - indtægter

Demografi

Prioteringsrummet

Over-/underskud 201.719 201.719 201.719 201.719 201.719

Besparelse

Nettoramme 201.719 201.719 0 201.719 0 201.719 0 201.719
201.719
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Nye veje BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

2015 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2015 pr. 07.01.15 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventninMINDREFORBRUG

Ledere 0

Administrativ / teknisk personale 0

Heltidsundervisning - løn 2.971.136 3.120.330 0

Effektiviseering på læreres arb. -284.827 -203.448 0

Almenundervisning - løn 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 0

Løn i alt 2.686.309 2.916.882 0

Bygninger 0

Bygning vedligeholdelse 123.539 121.702 0

Undervisn./Adm/personaleforan 273.148 270.662 0

Rådighedssum 0

Drift i alt 396.687 392.364 0

Refusioner - indtægter 0

0

0

Demografi 0

0

Prioteringsrummet 0

Overskud 316.022 198.288 0

Besparelse 0

Nettoramme 3.399.018 3.507.534 0
0
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Ungdomsskolen BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

Nørrebro/Østerbro 2015 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2015 pr. 07.01.15 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventninMINDREFORBRUG

Ledere 621.651 615.661 0

Administrativ / teknisk persona 762.245 755.147 0

Heltidsundervisning - løn 0

Effektiviseering på læreres arb.tid 0 0

Almenundervisning - løn 2.496.540 2.516.648 0

Særlig bistand / pæd. medhj. 7.181 7.050 0

Løn i alt 2.503.721 2.523.698 0

Bygninger 510.253 502.663 0

Bygning vedligeholdelse 0

Undervisn./Adm/personaleforan 367.249 361.787 0

Rådighedssum 8.267 8.145 0

Drift i alt 885.769 872.595 0

Refusioner - indtægter 0

0

0

Demografi 0

0

Prioteringsrummet 0

Over-/underskud -139.894 -20.981 0

Besparelse 0

Nettoramme 3.249.596 3.375.312 0
0
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Københavns Kommunes BUDGET BUDGET KORREKTION KORRIGERET FORBRUG Til FORVENTET FORVENTET MER-/

Ungdomsskole Total 2014 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2014 pr. 23.01.15 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventninMINDREFORBRUG

Ledere 6.157.903 5.997.556 -528.469 5.629.434 5.633.852 -4.418 5.633.852 0 -4.418

Administrativ / teknisk persona 8.763.538 7.369.991 -556.492 8.207.046 7.797.122 409.924 7.797.122 0 409.924

Heltidsundervisning - løn 34.060.609 33.110.799 2.741.869 36.802.478 34.784.333 2.018.145 34.784.333 0 2.018.145

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

Almenundervisning - løn 9.975.764 10.057.778 -127.178 9.848.586 10.203.392 -354.806 10.203.391 0 -354.805

Særlig bistand / pæd. medhj. 2.580.789 2.964.965 927.385 3.508.174 3.325.856 182.318 3.325.856 0 182.318

Løn i alt 60.232.778 59.503.102 2.457.115 62.689.893 61.744.555 945.338 61.744.555 0 945.338

Bygninger 6.230.597 5.128.556 0 6.230.597 6.424.511 -193.914 6.424.511 0 -193.914

Bygning vedligeholdelse 767.577 671.636 14.500 782.077 1.223.665 -441.588 1.223.665 0 -441.588

Undervisn./Adm/personaleforan 6.675.489 6.659.057 486.344 7.161.833 7.600.685 -438.852 7.600.685 0 -438.852

Rådighedssum 109.648 117.034 0 109.648 105.024 4.624 105.024 0 4.624

Drift i alt 13.783.311 12.576.283 500.844 14.284.155 15.353.885 -1.069.730 15.353.885 0 -1.069.730

Refusioner - indtægter 0 0 0 0 -859.582 859.582 -859.582 0 859.582

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

Henriksgården 0 0 860.000 860.000 1.277.440 -417.440 1.277.440 0 -417.440

Demografi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fællespuljer 1.946.622 1.936.163 -503.431 1.443.191 0 1.443.191 0 0 1.443.191

Prioteringsrummet 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0

Over-/underskud 1.019.307 633.759 -793.525 225.782 0 225.782 0 0 225.782

Besparelse 0 -437.150 0 0 0 0 0 0 0

Nettoramme 76.924.446 74.400.228 2.521.003 79.494.735 77.548.258 1.946.477 77.548.258 0 1.946.477

0
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2015.0-0. Møde 11.03.2015.  Dagsordenspunkt 5 
 
Orientering om 10. klasse 
Borgerrepræsentationen godkendte den 22. januar 2015 Børne- og Ungdomsudval-
gets beslutning om at10. klasseområdet i København, undtaget special 10. klasse, 
skal organiseres under ungdomsskolen. Den ny organisering gælder fra august 2015. 
Med denne indstilling gør ungdomsskolen status for processen 
 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMSTILLING 
Borgerrepræsentationen godkendte den 22. januar Børne- og Ungdomsudvalgets be-
slutning om at hele 10. klasseområdet i København, undtaget special 10. klasse, skal 
organiseres under ungdomsskolen fra august 2015. Ændringen angår 10. klassemiljø-
erne på Kildevældskolen, Vesterbro Ny Skole og Kirsebærhavens Skole, idet 10. 
klasserne på Amager allerede er organiseret under ungdomsskolen. Herudover om-
fatter den nye opgave også samarbejde med forvaltningen omkring indgåelse af 
driftsoverenskomster med erhvervsskoler om drift af 10. klasse. 
 
Udgangspunktet for beslutningen er et ønske om at styrke koordineringen af og kva-
liteten i det samlede 10. klassetilbud.  
 
I København fortsætter ca. halvdelen af eleverne i 9. klasse efterfølgende i 10. klasse. 
Samlet set forventes det, at cirka 600 unge i skoleåret 2015-2016 vil vælge 10. klasse 
i kommunalt regi, og at cirka 600 unge vælger 10. klasse på erhvervsskolerne i form 
af nye 20/20-forløb, ny EUD10 og 10. HTX.   
 
 
LØSNING 
 
Den samlede organisering af 10. klasseområdet iværksættes fra august 2015.  
 
De kommunale 10. klassetilbud 
10. klasse i det kommende skoleår gennemføres ud fra den planlægning, der allerede 
har fundet sted. Den ny organisation udgør dermed rammen om planlægningen af 
skoleåret 2016-2017. Planlægningen begynder i august 2015. 
 
 
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Medarbejdere 
Ungdomsskolens ledelse har i januar og februar 2015 gennemført informationsmøder 
og individuelle samtaler med 10. klasselærerne på Kildevældsskolen, Kirsebærha-
vens Skole og Vesterbro Ny Skole. Det er aftalt mellem BUF og Københavns Lærer-
forening, at 10. klasselærerne skal have en reel valgmulighed mellem at følge med 
10. klasseopgaven over i ungdomsskolen eller blive i folkeskolen.  
 
Når første ansøgningsrunde til 10. klasse er afsluttet den 15. marts 2015 og den aktu-
elle søgning er kendt, kan ungdomsskolen gå i gang med at planlægge bemandingen. 
Herefter vil de lærere, der har ønsket at følge med over ungdomsskolen modtage 
endelig besked om ansættelse.  
 
Erfaringsmæssigt sker der i perioden marts til august store ændringer i antallet af 
elever, der ønsker at gå på de enkelte 10. klassecentre. Det betyder, at planlægningen 
sker på et usikkert grundlag, og at det kan blive nødvendigt at justere fordelingen af 
lærerkræfter efter skoleårets start. 
 
Ledelse 
Ledelseskonstruktionen for 10. klasse er ikke afklaret, idet den indgår i direktionens 
arbejde med organisering og ledelse i hele ungdomsskolen.  
 
Fysiske rammer 
Det almene 10. klassetilbud fortsætter foreløbig på de skoler, hvor undervisningen 
foregår i dag. Det indgik som et led i udvalgets beslutning den 19. november 2014, at 
forvaltningen skal fremlægge en indstilling, så udvalget kan drøfte den fysiske place-
ring af 10. klassetilbuddet på længere sigt, herunder muligheder, perspektiver mv. 
 
 
Dimensionering af 10. klasse i skoleåret 2015-2016 
 
Forvaltningen orienterede den 24. september 2014 Børne- og Ungdomsudvalget om 
planlægningsgrundlaget for dimensionering af 10. klasse i skoleåret 2015-2016. 
 
Kapaciteten i de kommunale 10. klasser fremgår nedenfor, idet der en betydelig 
overkapacitet forhold til det forventede antal elever. Som i tidligere år vil det i høj 
grad være elevernes ønsker, der er bestemmende for hvor mange klasser, der opret-
tes. 
 
Afdeling Kapacitet 
Vesterbro Ny skole inkl. Verdensklassen (visitation) 174 
Ø 10/Kildevældsskolen 130 
Valby 10/Kirsebærhavens skole inkl. Læserække 122 
Amager 10.: Jemtelandsgade ink. 10. Praktik 98 
Amager 10.: Aktiv 10. (Fremad Valbys lokaler) 83 
Amager 10.: Peder Lykke Skolen 64 
 I alt 682 
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Boldklubben Fremad Valby har opsagt samarbejdsaftalen med ungdomsskolen pr. 1. 
august 2015, hvorfor ungdomsskolen søger at indgå en aftale om brug af idrætsfacili-
teter med en anden boldklub. Lykkes det ikke at få en aftale i stand, vil de elever, der 
søger fodboldlinjen forsøges integreret i idrætslinjerne på Kirsebærhavens Skole og 
Kildevældsskolen. 
 
 
10. klasse på erhvervsskoler 
Med overtagelsen af det samlede 10. klasseområde får ungdomsskolen også ansvar 
for at medvirke i forvaltningens kontraktindgåelse med erhvervsskoler om indhold, 
organisering og økonomi i 10. klasseundervisningen i EUD-regi. Børne- og Ung-
domsforvaltningen har tegnet kontrakter for det kommende skoleår med de 5 er-
hvervsskoler, der pt. varetager 10. klasseundervisning. Ungdomsskolen tager fat på 
arbejdet med planlægning og kontrakter for skoleåret 2016/2017 til august 2015. 
Kapaciteten fordeler sig således: 
 
Type Kapacitet 
Gymnasialt forberedende på erhvervsskoler 208 
20/20 model på erhvervsskoler 192 
EUD10 på erhvervsskoler 168 
 I alt 568 

 
 
10. klasse i heltidsundervisningstilbud i ungdomsskolen 
Dele af ungdomsskolens heltidsundervisning fører frem mod 10. klasseprøven.  
Den samlede kapacitet fordeler sig således: 
 
Afdeling Kapacitet 
Byhøjskolen 80 
Dagkursus + 10. Puls 60 
Ungdomsskolen i Hindegade 16 
 I alt 156 
 
 
 
Kvalitetsudvikling 
 
Forvaltningen har i indstillingen om, at kommunens 10. klasseundervisning samles i 
ungdomsskolen lagt vægt på at 
 
 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 
 at udnytte synergieffekten mellem 10. klasse og ungdomsuddannelserne med fo-

kus på at skabe bedre overgange til ungdomsuddannelse 
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Udgangspunktet for beslutningen om at samle 10. klasseundervisningen under ung-
domsskolen er med andre ord et ønske om at styrke koordineringen af og kvaliteten i 
det samlede 10. klassetilbud.  
 
Styring og udvikling af det pædagogiske indhold i 10. klasse skal blandt andet foregå 
på grundlag af det kvalitetssikringssystem, som Børne- og Ungdomsforvaltningen er 
ved at udvikle. Systemet vil give mulighed for at vurdere effekten af de enkelte 10. 
klassetilbud på basis af elevernes prøveresultater, fremmøde, overgang til ungdoms-
uddannelse, trivsel og tilfredshed. Dette vil suppleres af et stærkt fokus fra ungdoms-
skolens side på at udvikle et godt fundament for et fagligt miljø for lærerne på tværs 
af geografisk tilhørsforhold og kollegial sparring omkring fælles problemstillinger og 
pædagogiske udfordringer. Begge dele indgår i det samlede udviklingsarbejde på 10. 
klasseområdet, som skal sikre at flere elever får mere ud af deres 10. skoleår, samti-
dig med at 10. skoleår kommer tættere på ungdomsuddannelserne. 
 
Styring 
I indstillingen til Børne- og Ungdomsudvalget den 19. november 2014 om organise-
ringen af 10. klasse fremgår at 
 
”Beslutningskompetencen vedr. udviklingen af 10. klassesystemet vil ligge uændret i 
Børne- og Ungdomsudvalget og Borgerrepræsentationen. Ungdomsskolens leder vil 
have ansvaret for den daglige drift og parallelt med skolebestyrelserne for kommu-
nens folkeskoler udarbejder ungdomsskolens bestyrelse principper for hele ung-
domsskolens virke – herunder 10. klasse – indenfor de af BUU fastsatte rammer.” 
 
 
ØKONOMI  
 
Overflytning af 10. klasse til ungdomsskolen er udgiftsneutral. 
 
Finansieringen af de kommunale 10. klasser sker via taxameter, der indeholder udgif-
ter til undervisning, administration og ledelse. Det samlede beløb pr. elev er knap kr. 
40.000 år. 
 
10. klasseundervisning på erhvervsskolerne finansieres via kommunens samlede 10. 
klassebudget. Taxametret er for skoleåret 2015-2016 aftalt til at ligge mellem 50.000 
kr. og 55.000 kr. afhængig af omfanget af værkstedsaktiviteter. Beløbet er inkl. løn-
ninger, materialer, bygning og administration 
 
 
VIDERE PROCES 
 
Ledelse og administration af 10. klasse afventer direktionens beslutning og indgår i 
arbejdet med justeringen af ungdomsskolens virksomhedsplan. 
 



                                                    

Side 1 af 3 
   

Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 
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Kombineret Ungdomsuddannelse og sommerkurser for elever, der er betinget op-
taget på en erhvervsuddannelse 
 
Som led i erhvervsuddannelsesreformen har folketinget besluttet at etablere forsøg med 
udbud af sommerkurser for elever, der er betinget optaget på en erhvervsuddannelse. 
Samtidig er det besluttet, at der skal udbydes en ny kombineret ungdomsuddannelse til 
unge, som ikke har en realistisk mulighed for at gennemføre en erhvervs- eller gymnasi-
al uddannelse. Ungdomsskolen indgår i etablering af begge former for uddannelstiltag 
og orienterer om status for arbejdet. 
 
INDSTILLING 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
 

 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Med målet om at få flere unge til at søge og gennemføre en erhvervsuddannelse vedtog 
folketinget i juni 2014 erhvervsuddannelsesreformen Aftalen om bedre og mere attrakti-
ve erhvervsuddannelser.  

Som en del af reformen skal ansøgere til erhvervsuddannelserne, som ikke har en ud-
dannelsesaftale, fremover have opnået mindst 2,0 i henholdsvis dansk og matematik ved 
9. eller 10. klasseprøver. Elever, som ikke opfylder dette krav, og som heller ikke består 
optagelsesprøven på erhvervsskolen, vil som et forsøg blive tilbudt optagelse, som er 
betinget af, at de gennemfører et sommerkursus og derefter består en optagelsesprøve.  

Forsøget med sommerkurser skal udbydes af 15 kommuner. Undervisningsministeriet 
har derfor indkaldt ansøgninger fra kommuner, som ønsker at oprette sådanne sommer-
kurser for en toårig periode. Ungdomsskolen indgår i Københavns Kommunes ansøg-
ning om oprettelse af sommerkurser. 

En anden del af reformen er oprettelse af en ny kombineret ungdomsuddannelse. Besty-
relsen godkendte på mødet den 2. juni 2014 at ungdomsskolen sammen med en række 
andre uddannelsesinstitutioner ansøger om at blive godkendt som udbyder af uddannel-
sen i området Hovedstaden og Bornholm. Denne ansøgning er nu blevet imødekommet. 
 
LØSNING  
 
Sommerkurser 
Københavns Kommune har mange elever, der ikke opnår karakteren 2 i et eller flere af 
prøverne i niende klasse. Ligeledes er der også en del elever som søger optagelse på en 
erhvervsuddannelse, det vil sige elever, der er blevet vurderet ikke-uddannelsesparat, 



    
                                                    
 

 

Side 2 af 3 
 

men søger at komme ind via en optagelsesprøve. Kommunen ønsker at benytte alle mu-
ligheder for, at flere unge bliver optaget på en erhvervsuddannelse, og derfor har Børne- 
og Ungdomsforvaltningen ansøgt om at være udbyder af sommerkurser i samarbejde 
med Københavns Tekniske Skole, TEC København, KVUC og Københavns Kommunes 
Ungdomsskole. 
 
Indholdet i kommunens ansøgning er i korte træk disse: 
 
• Det er uvist, hvor stor en målgruppe sommerkurserne vil have i København. De 

mange snævre deadlines i sommerferien, samt det faktum, at den unge selv skal væ-
re aktivt opsøgende i processen gør processen sårbar og medvirker til at gøre det po-
tentielle deltagerantal usikkert. På baggrund af ovenstående vil man oprette kurset 
ved minimum 20 elever og maksimalt optage 100 elever.  

 
• Sommerkurserne ligger i sommerferieperioden og vil så vidt muligt lægges på en 

sådan måde, at de elever, der består prøven vil have mulighed for at være med fra 
starten af Grundforløb 1 på erhvervsskolerne i starten af august måned. Om dette 
kan lade sig gøre afhænger af Undervisningsministeriet, som er ansvarlig for at rette 
de prøver, som eleverne aflægger i forlængelse af kurset.    

 
• Kurserne har en varighed af 2-3 uger og indeholder undervisning i dansk og mate-

matik. Der opereres med 8 hold med 12 elever på hver. 
 
• Kurserne afvikles alle på den samme institution, TEC, som er centralt beliggende. 

Med denne organisering vil der være volumen nok til at sikre et dynamisk lærings-
og ungemiljø.  

 
• Kurserne tilrettelægges og afvikles af en lærergruppe med udstrakt erfaring i under-

visning af målgruppen.  Underviserteamet består af undervisere fra ungdomsskolens 
heltidsundervisning, fra KTS, TEC og KVUC. Desuden indgår en socialpædagog i 
teamet, der fungerer som den samlende figur for skabelsen af de sociale rammer, og 
bl.a. følger op på elevernes eventuelle fravær.  

 
Undervisningsministeriet har 3. marts 2015 godkendt ansøgningen. 
 
 
Kombineret ungdomsuddannelse 
Kombineret ungdomsuddannelse er en kompetencegivende ungdomsuddannelse for de 
15 til 24-årige, som ikke har en realistisk mulighed for at gennemføre en erhvervs- eller 
gymnasial uddannelse. Målet er at skabe grundlag for, at eleverne efterfølgende kan få 
beskæftigelse i et lokalt/regionalt arbejdsmarked inden for et nærmere bestemt jobom-
råde (erhvervstema).  Uddannelsen kan tillige forberede eleverne til fortsat uddannelse.   
Uddannelsen varer maksimalt to år og består af fire dele af 20 ugers varighed, og der er 
mulighed for påstigning og afstigning undervejs.  
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Overordnet består uddannelsen af tre former for uddannelseselementer: Værkstedsbase-
ret undervisning, som udvikles specifikt til uddannelsen, kompetencegivende undervis-
ning i almene fag og erhvervstræning i virksomheder, organisationer el.lign. Klasse- og 
holdfællesskab er et bærende element. Indholdet i alle dele af uddannelsen tones mod et 
erhvervstema, også indholdet i de almene fag. En mere uddybet beskrivelse af uddan-
nelsen kan findes i indstilling til ungdomsskolens bestyrelse på mødet 3.12. 2014. 
 
Institutionssamarbejdet i området Hovedstaden Bornholm tilbyder uddannelse indenfor 
følgende erhvervstemaer: 
 
• Børn, unge og ældre 
• Mad og sundhed 
• Genbrug, byg, bolig, design og innovation 
• Service, turisme, kultur og fritid 
 
Institutionssamarbejdet har i alt 346 pladser pr. år. Af disse vil ungdomsskolen fungere 
som værtsskole for 30 elever årligt fordelt på to årlige optag (august og januar) indenfor 
erhvervstemaet Service, turisme, kultur og fritid. Herudover vil ungdomsskolens primæ-
re opgave i institutionssamarbejdet være undervisning i almene fag. Omfanget af dette 
er endnu ikke kendt. 
 
Udover ungdomsskolen fungerer 5 produktionsskoler og Københavns VUC som værts-
skoler i samarbejdet. Det er værtsskolerne, der er primus motor i det pågående store ud-
viklingsarbejde med at tilrettelægge uddannelsen frem mod august 2015. En del af dette 
arbejde består i at dialog med Ungdommens Uddannelsesvejledninger i Hovedstadsom-
rådet og Bornholm, idet at det er dem, der skal visitere elever til uddannelsen. 
 
ØKONOMI 
 
Sommerkurser: 
Undervisningsministeriet yder et tilskud på 5.600 kr. for hver sommerkursusplads, som 
kommunen tildeles ved godkendelse af ansøgningen.  
 
Kombineret ungdomsuddannelse: 
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 ud-
betales efter optalte gennemførte uddannelsesuger/-dage. Evt. ophør modregnes i taxa-
meteret. 
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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 bliver taget 
op under dette punkt, men de kan eventuelt sættes på dagsordenen som 
beslutningspunkt på et senere møde. 
 
Informationsdag for elevrådsmedlemmer 
Elevrepræsentanterne i bestyrelsen deltager begge i Ungepanelet, som er et fritidshold, 
der samler elever, der ønsker at lære nyt om demokrati og medborgerskab. 
 
Ungepanelet har søsat et projekt, der skal øge folkeskoleelevers bevidsthed om 
mulighederne i ungdomsskolens fritidsundervisning. Projektet omhandler en 
informationsdag for medlemmer af elevrådene i de københavnske folkeskoler. På selve 
dagen vil Ungepanelet, og dermed også elevrepræsentanterne i bestyrelsen, præsentere 
en række af ungdomsskolens tilbud for elevrådsmedlemmerne, så de efterfølgende kan 
formidle ungdomsskolens tilbud lokalt på skolerne. Ungepanelet har taget fat på 
planlægningen, og elevrepræsentanterne i bestyrelsen vil præsentere en præcis plan for 
projektet på bestyrelsesmødet i maj 2015. 
 
 
 
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen drøfter de punkter, som elevrepræsentanterne præsenterer for 

bestyrelsen. 
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Meddelelser og orientering 
 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
     
1. Sygefravær 
Det samlede sygefravær i ungdomsskolen er i 2014 opgjort til gennemsnitligt 11,0 
dage pr. medarbejder. I 2013 var det gennemsnitlige sygefravær 11,8 dage pr. fuld-
tidsansat medarbejder. Det korte sygefravær har i perioden ligget stabilt på under 5 
dage pr. medarbejder, mens det lange sygefravær har været højere og er faldet i løbet 
af perioden. Der ses en sammenhæng mellem de afskedigelser af medarbejdere, som 
ungdomsskolen gennemførte i 2014 og sygefravær. 
 
Til sammenligning er det samlede sygefravær i Børne- og Ungdomsforvaltningen i 
2014 opgjort til gennemsnitligt 13,2 dage pr. fuldtidsansat medarbejder mod 13,6 
dage i 2013. 
 
 
2. Vårsalong 2015 
Solen, månen, toget og tiden gør det – bevæger sig. Det gør også udtrykket i de 350 
værker, som gæster til Ungdommens Vårsalong 2015 kan opleve i slutningen af 
marts, når ungdomsskolen slår dørene op til Danmarks største censurerede kunstud-
stilling for unge.  
 
Mere end 700 værker fra Danmark, Sverige og Færøerne er blevet indleveret til cen-
surering. Alle værker er fortolkninger af årets tema – Det bevæger sig – og en pro-
fessionel jury har udvalgt de værker, der skal udstilles. Udstillingen kan besøges af 
alle interesserede i rådhushallen på Københavns Rådhus fra den 26. marts til den 11. 
april 2015. Der holdes fernisering den 25. marts, og bestyrelsens medlemmer vil 
modtage en invitation med posten. 
 

 
3. Nuart 2015 
NUART er ungdomsskolens store showforløb, der hvert år sætter en stor forestilling 
op i professionelle rammer. I år gælder det forestillingen En begivenhed, der handler 
om en tragisk begivenhed og de følger, den får for relationerne mellem mennesker, 
medier og samfund. For hvad sker der med følelserne, familierne og venskaberne, 
når noget uigenkaldeligt sker? 
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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NUART samler hvert år elever fra ungdomsskolens fritidsundervisning i et show-
forløb. Her øver band, dansere og skuespillere i separate sessioner, der til sidst sam-
les i en stor forestilling.  
 
NUART: En begivenhed kan opleves i Kulturhuset på Rentemestervej fra den 21. til 
den 24. marts. Billetter kan købes på enkeltbillet.dk. 
 
 
4. Besøg af Arbejdstilsynet og systematisk arbejde med APV 

 
Dagkursus har fået tildelt en grøn smiley af Arbejdstilsynet. En grøn smiley gives til 
virksomheder, hvor det vurderes at arbejdsmiljøet er i orden. Vurderingen kan ses på 
Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i fem år, hvis der ikke gives 
påbud eller lignende i mellemtiden. 

 
Ungdomsskolen Nord har efter uanmeldt besøg fået et påbud fra Arbejdstilsynet på 
grund af manglende gældende arbejdspladsvurdering (APV). Afdelingen er nu pålagt 
at udarbejde en APV inden 15. maj.  
 
LokalMED har på møde i januar 2015 besluttet, at alle afdelinger fremover skal ud-
arbejde APV i forlængelse af trivselsundersøgelserne, der gennemføres hvert andet 
år. Herefter skal handlingsplanerne tilgå LokalMED. På den måde sikres det, at alle 
afdelinger får gennemført den tilbagevendende lovpligtige vurdering af arbejdsmiljø-
et. 

 
 

5. Møde i bestyrelsen for European association for Second Chance Schools 
 
E2C-Europe (European Association for Cities, Institutions and Second Chance 
schools) holder bestyrelsesmøde den 23. marts 2015. Bestyrelsen består af medlem-
mer fra Matosinhos i Portugal, Norrköping i Sverige, Möchengladbach i Tyskland, 
Chambery i Frankrig, Gijon i Spanien, Budapest i Ungarn og København. Formand 
for bestyrelsen er Guilherme Pinto , der er borgmester i Matosinhos, og ungdomssko-
lens bestyrelsesformand Jan Andreasen er kasserer. 
 
På dagsorden er blandt andet, hvordan foreningen fastholder Second Chance på den 
politiske dagsorden på lokalt, nationalt og europæisk plan. Herudover drøftes planer 
for kommende ungeudvekslinger og videndeling i lærergruppen på tværs af Europa. 

 
 
6. Sommeruni 2015 
Lærere i ungdomsskolens heltidsundervisning og 10. klasse har fra i år fået mulighed 
for at deltage i Børne- og Ungdomsforvaltningens efteruddannelsesindsats i Sommer-
uni. Indholdet fokuserer på to områder: Læringsmålstyret undervisning og teamsam-
arbejde om læringsmål. Det gennemgående tema for ungdomsskolens lærere om-
handler de nye nationale fælles mål for 10. klasse, som blandt andet indebærer, at der 
kommer større fokus på overgangen til ungdomsuddannelserne. Sommeruni gennem-
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føres over tre dage, hvoraf en dag er en lokal dag, hvor skolerne selv tilrettelægger 
indholdet inden for de to overordnede temaer. 

 


	Dagsorden 11 03 2015
	indstilling - Ledelsesinformation med fokus på effektmåling
	Bilag - Ledelsesinformation med fokus op effektmålingens foreløbige resultater
	Udkast til beslutningsprotokol fra møde 03 12 2014
	Indstilling - Børne- og Ungdomsforvaltningens analyse af ung.
	Bilag - Børne- og Ungdomsforvaltningens analyse af ungdomsskolen, januar 2015
	Indhold
	1. Introduktion til analysen
	Formål, struktur og scope
	Metode
	Videre proces

	2. Væsentlige konklusioner og anbefalinger
	3. Ledelse og styringsdokumenter
	Intro
	Analyse af styringsdokumenter samt anbefalinger
	Analyse af KKUs styringsmodel

	4. Styr på økonomi
	/
	Intro
	Analyse af KKUs økonomistyring
	Elevpris og kapacitetsudnyttelse i heltidsundervisning
	Omkostninger i forhold til kerneydelse opgjort på lokationer
	Effektiviseringspotentiale

	5. Attraktiv arbejdsplads
	Intro
	Trivsel, tilfredshed og sygefravær
	Sammenfatning af trivselsundersøgelser
	Sammenligning af KKUs resultater med folkeskoler og specialskoler i København
	Gennemgang af trivselsundersøgelser for de enkelte enheder

	Sygefravær
	Kilde: Rubin
	Vurdering af fornødne kompetencer til at arbejde med elevgruppe, mulighed for kompetenceudvikling og kendskab til mål
	Kompetenceudvikling og kompetencemidler
	Personaleomsætning

	6. Faglig og oplevet kvalitet af kerneydelse
	Intro
	10. klasse og heltidsundervisning
	Udvikling i elevgruppen i heltidsundervisningen og 10. klasse
	Gennemgang af resultater 10. termometer – tilfredshedsundersøgelse af 10. klasse og heltidsundervisning
	Rammer for heltidsundervisningen
	Kvalitetsvurdering af 10. klasse
	Nyt effektmålingsværktøj for heltidsundervisningen
	Kvalitetsvurdering af heltidsundervisning
	Tilfredsheds- og trivselsmålinger
	Elevfravær
	Elevernes faglige udvikling målt i karaktererne

	Evaluering af almenundervisning
	Intro


	7. Samarbejde, snitflade og portefølje
	Intro
	Analyse af snitflader i varetagelse af uddannelsesvejledning mellem KKU og UU
	Baggrund for placering af vejledningsopgave i KKU
	Analyse og anbefalinger

	Analyse af samarbejde
	Forvaltningssamarbejde og KKUs integration i support
	Visitation til Ungdomsskolens 8+9.klasse (Second Chance)

	Udvidelse af opgaveportefølje
	Kommunal 10. klasse
	Kombineret Ungdomsuddannelse
	Supplerende opgaveportefølje til overvejelse



	Indstilling - Forslag til fordeling af ungdomsskolens budgetramme 2015
	J.nr. 2015.0-0. Møde den 11.03.15. Dagsordenens pkt. 4
	Forslag til fordeling af ungdomsskolens budgetramme 2015

	Bilag - Ungdomsskolen virksomhed og budget 2015
	1.1 Arbejdsfelt
	2. Elevoptag og elevgrundlag
	3. Budget og økonomi
	3.1. Principper for budgetfordelingen
	3.3 Økonomiske forudsætninger
	4. Ungdomsskolens kerneområder og opgaver
	Undervisningstilbud for de 10-12-årige på Indre Østerbro

	Budget 2015 master
	Total
	Sekr-fælles
	Indre By-almen
	Unge udviklingshæmmede
	Nordvest-almen
	Knall-Fællespulje
	Dagkursus
	10 Puls
	8-9 klasse
	UIH
	Amager
	10. kl.
	10. Praktik
	Radioen
	Nørrebro
	Pigeklub
	Nye veje
	Nørrebro-Østerbro

	Budget 2014 - Regnskab
	Total

	Indstilling - Orientering om 10.  klasse
	J.nr. 2015.0-0. Møde 11.03.2015.  Dagsordenspunkt 5
	Ledelseskonstruktionen for 10. klasse er ikke afklaret, idet den indgår i direktionens arbejde med organisering og ledelse i hele ungdomsskolen.

	indstilling - Kombineret Ungdomsuddannelse
	Indstilling - Eleverne har ordet
	J.nr. 2015.0-0. Møde 11.03.2015.  Dagsordenspunkt 7
	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 fa...
	Informationsdag for elevrådsmedlemmer
	Elevrepræsentanterne i bestyrelsen deltager begge i Ungepanelet, som er et fritidshold, der samler elever, der ønsker at lære nyt om demokrati og medborgerskab.
	Ungepanelet har søsat et projekt, der skal øge folkeskoleelevers bevidsthed om mulighederne i ungdomsskolens fritidsundervisning. Projektet omhandler en informationsdag for medlemmer af elevrådene i de københavnske folkeskoler. På selve dagen vil Unge...

	Indstilling - Meddelelser og orientering
	J.nr. 2015.0-0. Møde 08.03.2015.  Dagsordenspunkt 8


