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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2015.0-0. Møde den 7.9.2015.  Dagsordenspunkt 1 
 
Tematisk punkt: Ny struktur og nyt afsæt for ungdomsskolens opgaveløsning 
Ungdomsskolen er organisatorisk bygget op som én skole med en bestyrelse, en ledelse 
og decentral opgavevaretagelse. Ungdomsskolens opgaver er en integreret del af for-
valtningens Ungeområde og indgår i områdets prioriteringer og indsatsområder. Den 
organisatoriske opbygning afspejler ungdomsskolens tre hovedaktivitetsområder: Al-
menundervisning, heltidsundervisning og 10. klasse. Områdelederne introducerer under 
punktet indhold, mål og udfordringer i de tre områder.  
 
Intro 
Den 1. august slog ungdomsskolen dørene op til nye opgaver og en ny struktur: Det 
samlede 10. klasseområde i København er nu en del af ungdomsskolen. Endvidere ind-
går ungdomsskolen i det institutionssamarbejde, som udbyder Kombineret ungdomsud-
dannelse (KUU) i Hovedstaden. Ungdomsskolens hovedaktivitetsområder er: 
 
 Almen undervisning, som er organiseret efter Børne- og Ungdomsforvaltningens 

geografiske områdeinddeling 
 

 Heltidsundervisning, som organiseres fleksibelt efter opgaver og forskydninger i 
målgrupperne 

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

København, heltidsundervisningen og ungdomsuddannelserne 
 
Grafisk set ser ungdomsskolens organisation nu sådan ud: 
 

 
 
Struktur 
Den nye struktur er etableret dels med baggrund i krav fra forvaltningen om effektivise-
ring i ledelse og administration og anbefaling om en mere entydig ledelsesstreng, og 
dels for at kunne honorere generelt ændrede forventninger til ungdomsskolens opgave-
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løsning. Disse forventninger kendetegnes ved ord som effektivisering, øget fokus på 
kerneydelse, øget fokus på mål og resultater samt evidens. 
 
Med strukturen er der sket en tydeliggørelse af ledelsesreferencerne. I virksomhedspla-
nen er det præciseret, at ansvaret for koordinering, ressourcestyring og personaleudnyt-
telse i de tre hovedområder er placeret hos en områdeleder, samtidig med at de decen-
trale led skal fokusere mere på pædagogisk ledelse. Den organisatoriske opbygning om 
de tre hovedaktivitetsområder, muliggør øget fleksibilitet, samtænkning og samarbejde 
på tværs af afdelingerne i de tre områder. Samtidig understøtter de nye organisatoriske 
rammer et skærpet fokus på de mål og pejlemærker, der gælder for det enkelte aktivi-
tetsområde.  
 
Overordnet formål og mål 
Ungdomsskolens overordnede lovbestemte formål er at: Ungdomsskolen skal give unge 
mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggø-
re dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt ud-
vikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.  
 
Organisering, aktivitetsområder, målgrupper og mål mv. er fastsat i virksomhedsplanen 
vedtages af Borgerrepræsentationen, som efter loven skal sikre kommunens unge et 
alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed.  
 
Børne- og Ungdomsudvalget har ved deres behandling af udkast til ny virksomhedsplan 
den 12. august 2015 understreget ungdomsskolens væsentlige rolle i forhold til at bidra-
ge til folkeskolen i forlængelse af folkeskolereformen. Udvalget har med udmøntningen 
af folkeskolereformen ønsket at styrke ungdomsskolens tilknytning til kommunens fol-
keskoler og ser et stort potentiale i at få ungdomsskolen tættere på folkeskolen og der-
med bidrage til flere uddannelsesparate børn og unge. Det skal ske gennem ved at ung-
domsskolen understøtter og yder support til skolernes generelle udskolingsindsats på 
tværs af skoler og bydele og leverer målrettede intensive indsatser på skolerne for de 
unge, der har behov. 
 
 
Heltidsundervisning 
Heltidsundervisning er for elever, der ikke trives i folkeskolens ældste klasser og unge, 
som ikke har de nødvendige faglige, personlige og sociale kompetencer til at påbegynde 
og gennemføre en ungdomsuddannelse. Eleverne bliver visiteret til undervisningen gen-
nem Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der er løbende optag. 
 
Heltidsundervisningen i ungdomsskolen organiseres fleksibelt efter opgaver og for-
skydninger i målgrupperne og indgår i realiseringen af ungeområdets strategiske mål-
sætninger. Den er led i Københavns Kommunes indsats for at nå målsætningen om, at 
95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.  Heltidsun-
dervisningen skal også bidrage til kommunens uddannelsesmål om at 50 % udsatte 
unge skal opnå en ungdomsuddannelse. Ligeledes skal ungdomsskolen bidrage til at 
unge med en løs skole- og uddannelsestilknytning generelt fastholdes i en uddannel-
sesorienteret retning. Det konkrete mål med undervisningen er, at eleverne efter endt 
forløb kan gå til prøve i folkeskolens obligatoriske fag. 
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Ungdomsskolens heltidsundervisning har en samlet kapacitet på 458 pladser. Pladserne 
er fordelt på 6 afdelinger, der er rettet mod forskellige målgrupper. Området har 55,15 
fuldtids lærerstillinger og et undervisningsbudget på 26.269.607 mio. kr.  
 
Til heltidsområdet hører også den nye Kombineret ungdomsuddannelse, som er en er-
hvervsrettet ungdomsuddannelse, der kombinerer erhvervstræning med undervisning i 
almene fag. Uddannelsen er taxameterstyret og ungdomsskolen har årligt 30 pladser. 
Ved maksimal kapacitetsudnyttelse vil taxameterbevillingen være på 2.689.050 kr. til 
dækning af samtlige udgifter forbundet med uddannelsen, herunder udgifter til forlagt 
undervisning på fx erhvervsskoler. 
 
10. klasse 
10. klasse er et undervisningstilbud til unge, som efter grundskolen har brug for yderli-
gere faglig opkvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en 
ungdomsuddannelse. 10. klasse kan frit vælges af de elever, der ønsker det. Elever bo-
siddende i kommunen har retskrav på en plads. Der er løbende optag. 
 
Placeringen af det samlede 10. klasseområde i ungdomsskolen skal sikre en øget grad af 
koordinering og samarbejde mellem de forskellige 10. klassesafdelinger, ligesom at 
sammenhængen til ungdomsuddannelserne skal øges. Dette skal bidrage til et samlet 
løft af området. Undervisningen skal ligesom heltidsundervisningen bidrage til strategi-
ske målsætninger på ungeområdet: at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre 
en ungdomsuddannelse, og at 25 % unge vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. 
eller 10. klasse.  
 
10. klasserne i ungdomsskolen har en samlet kapacitet på 367 pladser, fordelt på 4 afde-
linger. Området har 24,67 fuldtids lærerstillinger og et undervisningsbudget på 
11.407.453 mio. kr. Området er taxameterstyret. 
 
Almen undervisning (fritidsundervisning) 
Almen undervisning er fritids- og undervisningsaktiviteter til unge i fag og emner, som 
er i overensstemmelse med ungdomsskolens overordnede formål.  
 
De folkeoplysende elementer som frivillig deltagelse, frit emnevalg og frit lærervalg er 
nøglebegreber i denne del af ungdomsskolens virksomhed.  Det samlede fritidstilbud 
skal orientere sig bredt i forhold til behov og interesser i ungegruppen, og undervisnin-
gen skal bidrage til at styrke unges personlige, faglige og sociale kompetencer. Området 
skal også støtte op om og indbefattes i et forpligtende samarbejde med folkeskolen og 
dermed bidrage til målene i folkeskolereformen. Herved skal den almene undervisning 
bidrage til to områder i Børne- og Ungdomsforvaltningens delstrategi Ungdom: 1) Et 
godt ungdomsliv, aktiv fritid, udsyn og udvikling af demokratiske kompetencer og 2) 
uddannelse til alle.  
 
Fritidsområdet har fem lokale afdelinger, der følger Børne- og Ungdomsforvaltningens 
geografiske områdeinddeling. Fritidsundervisningen har et samlet undervisningsbudget 
på 9.540.335 kr. og udbyder årligt omkring 500 hold med ca. 12.000 holdelever. Dertil 
kommer, at området for dette skoleår pt. har indgået aftaler om omkring 90 hold, der er 
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etableret i et samarbejde med folkeskolerne (FSR-hold). Holdene er undervisningsfor-
løb, som varetages af ungdomsskolelærere på folkeskolerne. De samlede undervis-
ningsudgifter er på anslået 1.940.000 kr., som afholdes af folkeskolerne. 
 
 
Tæt samspil 
Med det samlede 10. klasseområde, heltidsundervisning og almen undervisning under 
samme organisatoriske ramme er der skabt et nyt afsæt for at arbejde med områderne 
som et samlet hele og sætte øget fokus på, hvordan de tre aktivitetsområder – 10. klasse, 
heltidsundervisning og almenundervisningen – i tæt samspil kan løse den samlede op-
gave. 
 
10. klasse og heltidsundervisning har forskellige målgrupper, men hovedsigtet er det 
samme: at holde de unge fast på et uddannelsesspor og motivere dem til at vælge den 
rigtige ungdomsuddannelse. Folkeskolereformen styrker almenundervisningens tilknyt-
ning til folkeskolerne og giver samtidig mulighed for at understøtte udskolingsindsatsen 
i såvel folkeskolen som i 10. klasse og heltidsundervisningen.  
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Beslutningsprotokol for møde i ungdomsskolens bestyrelse mandag 

den 18. maj 2015 kl. 15.00-17.00. 

 

Mødedeltagere: Jan Andreasen, Karina Vestergård Madsen, Henrik 

Svendsen, Stefan Ingerslev, Jens Toft, Bo Kjærulf, Mouni 

Hadj Abderrahmane 

 

Afbud:        Else Sommer 

  

Øvrige: Thomas Berlin Hovmand, Frank Størup, Tue Wethje, Kim 

Brynaa 

 

Mødet blev afholdt i Ressourcecenter Ydre Nørrebro, Tagensvej 85D, 2200 

København N 

 

 

Dagsorden 

 

1. Tematisk punkt: 10. Puls, mål, metoder, resultater 

 

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet den 11. marts 2015 

 

3. Forslag til Plan for Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed 

(virksomhedsplan) og justering i ungdomsskolens organisatoriske op-

bygning 

 

4. Udviklingen i budget og regnskab, herunder effektivisering i ledelsesud-

gifter 

 

5. Resultaterne af Trivselsundersøgelsen 2015  

 

6. Evaluering af fritidsundervisningen 

 

7. Ungdomsskolens almene elevprogram 2015-2016 og samarbejder med 

folkeskolerne 

 

8. Orientering om 10. klasse og aktuel status 

 

9. Forslag om studiebesøg onsdag den 28. oktober 2015 til ungdomssko-

lerne i Randers og Silkeborg 

 

10. Eleverne har ordet 

 

 

BESLUTNINGS-

PROTOKOLUDKAST 

Dato: 19.03.2015 

 

J.nr.: 2015.0-0 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

Dato: 19.05.2015 

 

J. nr.: 2015.0-0 
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11. Meddelelser og orientering 

 

12. Evt. 

 

 

1. Tematisk punkt: 10. Puls, mål, metoder, resultater 
 

Punktet blev indledt med en kort introduktion til Ressourcecenter Ydre 

Nørrebro v/ Anoir Hassouni (SOF) og lærerne ved ungdomsskolens 10. 

Puls: Martin Hermansen, Aaron Thulani Lindberg-Nielsen og Hanne Holm 

Jakobsen. 

 

Baggrund og formål 

Ungdomsskolen har i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejled-

ning udviklet uddannelsesforløbet 10. Puls for op til 16 unge mellem 16-19 

år.  Målgruppen er primært normaltbegavede ikke-skolepligtige unge, der 

er vurderet ikke-uddannelsesparate, er socialt marginaliserede og kan være 

kriminalitetstruede. De har typisk lavt selvværd og en manglende tro på 

deres evner i forhold til uddannelse og deres fremtidsmuligheder.  

 

Et forløb på 10. Puls skal udvikle de unges sociale, personlige og faglige 

kvalifikationer, så de udvikler sig mod en større grad af uddannelsesparat-

hed. De unge skal opbygge selvværd, kropsbevidsthed, selvindsigt, viden 

om egne potentialer og en bevidsthed om glæden ved at dygtiggøre sig fag-

ligt og socialt, så de på sigt bliver i stand til at gennemføre en ungdomsud-

dannelse. Målet er, at de unge bliver så dygtige, at de kan gennemføre FP10 

i fagene dansk, engelsk og matematik. 

Uddannelsesforløbet blev udviklet i forlængelse af Borgerrepræsentatio-

nens beslutning om udmøntning af ungepakkemidlerne 25. april 2013. Det 

har eksisteret siden oktober 2013 og holder til i lokaler hos Ressourcecenter 

Ydre Nørrebro. Undervisningstilbuddet er normeret til 16 elever og har 3 

medarbejdere. 

 

Indhold og metoder 

På 10. Puls bliver eleverne undervist i fagene dansk, engelsk og matematik. 

Der er fokus på fysisk aktivitet som en del af skoledagen, både i form af 

daglig morgentræning og en hel dag ugentligt, hvor eleverne træner med 

uddannede idrætsinstruktører. Som en del af forløbet tilbydes eleverne in-

dividuelle brobygnings- og praktikforløb og mulighed for hjælp til at søge 

et fritidsjob. Der er endvidere fastholdelsesvejledning tilknyttet skolen. 
 

10. Puls har i arbejdet med eleverne fokus på at ændre deres vaner, deres 

relation til uddannelsessystemet og hjælpe dem til at se succeser på et per-

sonligt og et uddannelsesmæssigt plan. Det sker bl.a. ved at der i den fagli-

ge undervisning også er fokus på at arbejde med de personlige og sociale 

vanskeligheder, der står i vejen for de unges ønske om uddannelse.  

 

En evaluering af skoletilbuddet viser, at skolens arbejde med skabelse af 

positive lærer-elevrelationer er afgørende for undervisningen og arbejdet 
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hen imod tilbuddets målsætninger. For lærerne har relationen betydning for 

deres mulighed for at kunne stille krav til eleverne, og for eleverne betyder 

en positiv relation lyst til at komme i tilbuddet og en positiv tilknytning til 

stedet.  

 

Lærerne i dette skoleforløb er sat på en stor opgave, hvor store dele af ar-

bejdsdagen går med håndtering udfordrende adfærd, fastholdelse af fokus, 

fastholdelse af elverne i tilbuddet, kontakt til instanser omkring de unge, 

konfliktløsning mv. 

 

Resultater 

I skoleåret 2013/14 (okt. 2013- juni 2014) var i alt 19 elever tilknyttet 10. 

Puls, heraf gennemførte 13 forløbet.  

 

Udslusningstal  

 
Uddannelsesaktivitet Uddannelsesplan, 

 forår 2014 

Status, ultimo 

september 2014 

Gymnasium 38 % 38 % 

Erhvervsuddannelse 31 % 31 % 

Uddannelsesforberedende  aktivitet 23 % 23 % 

Ved ikke 8 % 8 % 

 

Karaktergennemsnit  

 

Fag Gennemsnit Spredning Antal elever til 

prøve 

Dansk skriftligt 4,1 02- 7 7 

Dansk mundtligt 5,6 00-12 7 

Matematik skriftligt 7,7 02-10 6 

Matematik mundtligt 5,2 02-7 6 

Engelsk skriftligt 5,2 4-7 5 

Engelsk mundtligt 6,5 02-12 6 

 

 

Økonomi 

Det samlede budget er på 1.600.000 kr. Tilbuddet har hidtil været helt eller 

delvist finansieret gennem Ungpakkemidler, idet ungdomsskolen modtog 

en bevilling på 1.600.000 kr. for skoleåret 2013/2014, og en bevilling på 

1.000.000 kr. for skoleåret 2014/2015. Fra skoleåret 2015/2016 står ung-

domsskolen for den fulde finansiering.  

 

 

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet den 11. 

marts 2015 
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Indstilling  

 

 

Ungdomsskolen indstiller,  

 

1. at bestyrelsen godkender udkast til beslutningsprotokollen fra mødet 

den 11. marts 2015. 

 

 

Beslutning 

Ungdomsskolebestyrelsen godkendte beslutningsprotokollen. 

 

 

3. Forslag til Plan for Københavns Kommunes Ungdoms-

skolevirksomhed (virksomhedsplan) og justering i ung-

domsskolens organisatoriske opbygning 
 

Et forslag til en revideret virksomhedsplan blev drøftet på bestyrelsesmødet 

den 26. marts 2014. Arbejdet med virksomhedsplanen blev efterfølgende 

sat i bero, da forvaltningen ville afvente dels anbefalingerne i forvaltnin-

gens analyse af ungdomsskolen, og dels beslutningen om den fremtidige 

organisering af 10. klasse. 

 

Indstilling 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

2. at bestyrelsen drøfter forslag til revideret Plan for Københavns Kom-

munes Ungdomsskolevirksomhed. 

 

Beslutning 

Ungdomsskolebestyrelsen drøftede forslaget til virksomhedsplan og anbe-

falede ungdomsskolen at indstille planen til videre foranstaltning i Børne- 

og Ungdomsforvaltningen med henblik på behandling i Børne- og Ung-

domsudvalget og Borgerrepræsentationen. 

 

Problemstilling 

 

I følge Lov om ungdomsskoler (LBK nr. 375 af 04/04/2014) skal Borgerre-

præsentationen fastsætte en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed 

og udarbejde en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler for ungdomssko-

lebestyrelsens opgaver og sammensætning. Som følge af lovændringer i 

Lov om Ungdomsskoler er det nødvendigt at revidere Plan for Københavns 

Kommunes Ungdomsskolevirksomhed (virksomhedsplan), august 2007. 

Planen er en rammebestemmelse, som fastsætter kommunens ungdomssko-

leordning.  
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Løsning 

 

De vigtigste ændringer i lovgivningen er  

 

1) at ungdomsskolen og folkeskolerne skal indgå i forpligtende samarbej-

der 

 

2) at ungdomsskolen kan varetage undervisning i folkeskolens fag samt 

valgfag på 7.-10. klassetrin 

 

3) at der åbnes mulighed for fælles ledelse og fælles bestyrelse på tværs af 

folkeskole og ungdomsskole 

 

4) at der gives mulighed for ændring af ungdomsskolebestyrelsens sam-

mensætning 

 

Ad1) Forpligtende samarbejde mellem folkeskolerne og ungdomssko-

len 

Folkeskolereformen og ændringer i ungdomsskoleloven lægger op til en 

styrkelse af samarbejdet mellem folkeskolen og ungdomsskolen. Ungdoms-

skolen skal indgå i samarbejder, herunder i form af partnerskaber med fol-

keskolerne, der kan bidrage til opfyldelsen af såvel ungdomsskolens som 

folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner jf. ungdomssko-

lelovens § 2 stk. 3. Bestemmelsen modsvarer bestemmelsen i folkeskolelo-

ven, hvorved folkeskolen forpligtes til at søge samarbejde med blandt andre 

ungdomsskolen. Mål og rammer for samarbejdet mellem ungdomsskolen 

og folkeskolen skal indgå i kommunens plan for ungdomsskolevirksomhed, 

som også danner grundlag for ungdomsskolebestyrelsens fastlæggelse af 

ungdomsskolens indhold og omfang, jf. ungdomsskolelovens § 4. 

 

Ungdomsskolen foreslår, at samarbejdet mellem ungdomsskolen og folke-

skolerne kan omfatte alle de tilbud, som ungdomsskolen efter ungdomssko-

lelovens § 3 skal eller kan omfatte. Der er tale om tilbud, der henvender sig 

generelt til eleverne i folkeskolen, og tilbud der henvender sig til mere spe-

cifikke elevgrupper. Mål og rammer for samarbejdet er indskrevet i forsla-

get til en ny virksomhedsplan. 

 

Jf. ungdomsskolelovens § 4 og 8 § stk. 1 er det dog ungdomsskolens leder, 

der beslutter, med hvilke folkeskoler og under hvilke nærmere omstændig-

heder ungdomsskolen skal indgå samarbejder eller partnerskaber med fol-

keskolerne. Denne beslutning træffes under hensyn til ungdomsskolelede-

rens administrative og pædagogiske ansvar for ungdomsskolens virksom-

hed jf. ungdomsskolelovens § 10 stk. 2.  

 

Ad 2) Undervisning i folkeskolens fag samt valgfag på 7.-10. klassetrin 

Med folkeskolereformen og ændring i ungdomsskoleloven kan ungdoms-

skolen udbyde undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner samt 

valgfag til elever på 7.-10. klassetrin. Endvidere åbnes mulighed for, at 

elever – efter tilladelse fra folkeskolens leder – kan opfylde sin undervis-

ningspligt ved at deltage i undervisning i fag inden for folkeskolens fag-
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række i ungdomsskolen. Bestemmelsen vil kunne anvendes i forhold til 

kortere eller længerevarende forløb inden for et eller flere fag eller stofom-

råde for enkelte elever. Bestemmelsen er indskrevet i forslaget til en ny 

virksomhedsplan. 

 

Ad 3) Fælles ledelse og fælles bestyrelse for folkeskole og ungdomssko-

le 

Som led i regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler kan 

Borgerrepræsentationen beslutte at etablere fælles ledelse og fælles besty-

relse for folkeskoler og ungdomsskoler. Børne- og ungdomsforvaltningen 

har aktuelt ingen planer om dette. 

 

Ad 4) Mulighed for ændring i ungdomsskolebestyrelsens sammensæt-

ning 

Ungdomsskolens bestyrelse skal fremover bestå af syv medlemmer eller 

flere. Hermed bortfalder den øvre grænse for antallet af medlemmer. Hen-

sigten er at give kommunerne større frihed til at træffe beslutning om antal-

let af medlemmer efter lokale ønsker og behov. Det er fortsat Borgerrepræ-

sentationen, der fastsætter medlemstallet og den nærmere sammensætning i 

vedtægten for bestyrelsen.  

 

Som noget nyt er lovkravet om, at Borgerrepræsentationen skal være re-

præsenteret i bestyrelsen bortfaldet. Børne- og Ungdomsudvalget beslutte-

de imidlertid på mødet den 25. september 2013 at anbefale over for Borger-

repræsentationen, at der ikke ændres ved den politiske repræsentation. 

Ungdomsskolen foreslår, at den hidtidige sammensætning af bestyrelsen 

videreføres. 

 
Styrelse 

 

Borgerrepræsentationen fastsætter de overordnede økonomiske og organi-

satoriske rammer og regulerer virksomheden gennem de årlige budgetved-

tagelser. Børne- og Ungdomsudvalget varetager den overordnede forvalt-

ning af ungdomsskolen. Efter ungdomsskoleloven udarbejder bestyrelsen 

budget for ungdomsskolevirksomheden inden for den tildelte beløbsramme 

og fastlægger på denne baggrund ungdomsskolens indhold og omfang.  

 

I forbindelse med revisionen af planen tydeliggøres ledelsesreferencerne, 

som anbefalet i Børne- og Ungdomsforvaltningens analyse af ungdomssko-

len (januar 2015). Samtidig præciserer planen styringsgrundlaget for ung-

domsskolen. Børne- og Ungdomsudvalget har kompetence til at varetage 

den overordnede forvaltning af ungdomsskolen, mens ungdomsskolens 

bestyrelse udarbejder principper for ungdomsskolens virke og udmønter 

ungdomsskolens budget indenfor de rammer, som Børne- og Ungdomsud-

valget har fastsat.  

 

Ændringer i ungdomsskolens organisatoriske opbygning 

 

Ungdomsskolen er organisatorisk bygget op som én skole med en bestyrel-

se, en ledelse og decentral opgavevaretagelse. Ungdomsskolens opgaver er 
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en integreret del af forvaltningens ungdomsområde og indgår i områdets 

prioriteringer og indsatsområder. Ungdomsskolen indgår – i lighed med 

skolerne i Københavns Kommune – i Børne- og Ungdomsforvaltningens 

styringsmodel ”dialogbaseret ledelse” med tilhørende resultataftale og kva-

litets- og supportsamtaler. 

 

Borgerrepræsentationen har den 22. januar 2015 godkendt Børne- og Ung-

domsudvalgets beslutning om, at 10. klasse i København overføres organi-

satorisk til ungdomsskolen pr. 1. august 2015. Beslutningen medfører be-

hov for justering af ungdomsskolens struktur.  

 

I forbindelse med revision af planen foretages en tydeliggørelse af ledelses-

referencerne, som anbefalet i Børne- og Ungdomsforvaltningens analyse af 

ungdomsskolen (januar 2015). Der skal ske en tydeliggøre ledelsesreferen-

cerne, og der skal ske en effektivisering gennem samling af ledelsesmæssi-

ge og administrative funktioner.  

 

Den ændrede organisatoriske opbygning afspejler ungdomsskolens hoved-

aktivitetsområder: 

 

 Almen undervisning 

Ungdomsskolens almene undervisning følger Børne- og Ungdomsfor-

valtningens geografiske områdeinddeling. Tilbuddene skal støtte op 

om og indbefattes i et forpligtende samarbejde med folkeskolen. 

 

 Heltidsundervisning 

Heltidsundervisningen organiseres fleksibelt efter opgaver og forskyd-

ninger i målgrupperne og indgår i realiseringen af ungeområdets stra-

tegiske målsætninger. 

 

 10. klasse 

10. klasseområdet organiseres i tæt samarbejde med folkeskolerne, 

UU-København, heltidsundervisningen og ungdomsuddannelserne. 

 

Ansvar for koordinering, ressourcestyring og personaleudnyttelse centrali-

seres i de tre hovedområder samtidig med, at de decentrale led skal fokuse-

re mere på pædagogisk ledelse. 
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Ungdomsskolens organisatoriske opbygning, august 2015: 

 
Lederstillinger 

 

Efter ungdomsskoleloven skal Plan for Københavns Kommunes Ungdoms-

skolevirksomhed indeholde bestemmelser om lederstillingernes art og an-

tal. 

 

Ungdomsskolechefen har ansvaret for den pædagogiske og administrative 

ledelse og er ansvarlig for ungdomsskolens samlede virksomhed overfor 

Borgerrepræsentationen, Børne- og Ungdomsudvalget og ungdomsskolebe-

styrelsen.  

 

De nuværende tre stillinger som centerleder omdannes til stillinger som 

områdeleder for henholdsvis almen undervisning, heltidsundervisning og 

10. klasse. Områdelederne varetager under ansvar over for ungdomsskole-

chefen opgaver med personale, ressourcestyring og kvalitetsudvikling. Om-

rådelederne kan tillige varetage driftsopgaver i de underliggende tilknyttede 

afdelinger. En af områdelederne tillægges souscheffunktion og varetager 

tværgående udviklingsopgaver.  

 

De nuværende fire stillinger som afdelingsleder videreføres uændret an-

talsmæssigt. Afdelingslederne varetager under ansvar overfor områdeleder-

ne opgaver med personale og pædagogisk ledelse af de tildelte undervis-

ningsområder. Der kan ske ændringer i stillingsindholdet, fx i form af at 

afdelingslederen bliver tillagt undervisningsforpligtelse. Endvidere kan 

afdelingsledere i ungdomsskolen ansættes efter gældende overenskomst 

inden for den af Borgerrepræsentationen fastsatte beløbsramme til ung-

domsskolevirksomhed.  
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En stilling som administrationsleder formaliseres med den ny virksom-

hedsplan. Administrationslederen varetager ledelse af administrative med-

arbejdere under ansvar over for ungdomsskolechefen. 

 

Ledelsesstrukturen og lederstillingernes antal tilpasses fleksibelt ungdoms-

skolens opgaveportefølje. 

 

Videre proces 

 

Efter behandlingen i ungdomsskolebestyrelsen af forslaget til ny plan for 

Københavns Kommunes Ungdomsskolevirksomhed og vedtægt for ung-

domsskolens bestyrelse indstilles planen til Børne- og Ungdomsudvalget 

med anbefaling om, at den indstilles til godkendelse i Borgerrepræsentatio-

nen. 

 

 

4. Udviklingen i budget og regnskab, herunder effektivise-

ring i ledelsesudgifter 
 

Ungdomsskolen redegør for udviklingen i budget og regnskab 2015.  

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Ungdomsskolebestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Problemstilling 

Bestyrelsen tiltrådte på mødet den 11. marts 2015 forslag til fordeling af 

ungdomsskolens samlede budgetramme på 82.940.684 kr. inkluderet over-

førte midler fra 2014 på 1.946.477 kr. Følgende faktorer har særlig indfly-

delse på udviklingen i ungdomsskolens budget:  

 

 Ungdomsskolens budgetramme er tilført midler til henholdsvis fleks-

job, bevilling til rengøring af nye knallertlokaler samt forvaltningens 

bidrag til fratrædelsesordning på i alt 425.602 kr. 

 

 Ungdomsskolens budgetramme er blevet reguleret med en nedjustering 

af pris- og lønfremskrivningen på i alt 526.697 kr. 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om udviklingen i ungdomsskolens 

budget og regnskab 2015 til efterretning, og 

 

2. at bestyrelsen tager orienteringen om effektiviseringen i ledelsesudgif-

ter til efterretning. 
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 Den aktuelle budgetramme på 82.839.589 kr. 

 

Som følge af krav fra Børne- og Ungdomsforvaltningens direktion om ef-

fektivisering i ledelsesudgifter foretages pr. august 2015 en omlægning af 

ledelsesopbygningen. 

 

Løsning 

 

Udvikling i regnskab 2015 

Ungdomsskolens sekretariat følger løbende ungdomsskolens budget og 

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

regnskabssystemet og KMD-lønsystemet for at sikre en balance i den sam-

lede ramme ved regnskabsårets afslutning. Ungdomsskolen fremsender 

kvartalsvise regnskabsprognoser til forvaltningens budget- og regnskabs-

område. 

 

Pr. 7. maj 2015 er der et samlet forbrug i almenundervisningen på ca. 53 

procent af budgetterne, hvilket er ca. 7 procent højere end 2014. Dette 

skyldes primært et øget forbrug på valgfagsundervisning i folkeskolen, da 

der ikke er sket afregning for 2015 endnu. Heltidsundervisningen tegner sig 

for et samlet forbrug på ca. 31 procent, hvilket er ca. 5 procent lavere end i 

2014. Dette skyldes primært, at budgetmidlerne for 10. klasserne, som 

overføres til ungdomsskolen 1. august 2015, allerede er tilført den samlede 

budgetramme, men at forbruget først belaster regnskabet efter sommerferi-

en. 

 

Reguleringen af pris- og fremskrivningsprocenten vil medføre en for-

holdsmæssig justering af beløb på alle konti i ungdomsskolen. Justeringen 

er på 0,73 procent, hvilket svarer til 526.697 kr. for ungdomsskolens sam-

lede budgetudmelding. 

 

Følgende elementer vil få indflydelse på udviklingen i regnskabet for 2015: 

 

 ungdomsskolens budget til 10. klasse-undervisning reguleres på bag-

grund af det faktiske elevtal, der opgøres den 5. september 2015. Regu-

leringen har virkning fra 1. august 2015 

 

 huslejeudgifterne i ungdomsskolen budgetreguleres af forvaltningen, så 

det modsvarer en eventuel mer- eller mindreudgift 

 

 

Effektivisering i ledelsesudgifter 

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen har truffet to centrale beslutninger om 

ledelsen i ungdomsskolen: 

 

 Ungdomsskolen etablerer en ny lederstilling for det samlede 10. klas-

se-område finansieret gennem ungdomsskolens samlede bevillings-

ramme. 
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 Der skal effektiviseres i ungdomsskolens udgifter til ledelse. 

 

Ungdomsskolen har 12 ledelsesårsværk i den nuværende struktur. I den 

kommende struktur vil der være 12,5 ledelsesårsværk. Den kommende le-

delsesstruktur indeholder en ny stilling som leder af det samlede 10. klasse-

område samt et halvt ledelsesårsværk til Kombineret Ungdomsuddannelse. 

Det halve ledelsesårsværk skal kunne finansieres af taxameterbevillingen til 

Kombineret Ungdomsuddannelse efter 12 måneder. 

 

Effektiviseringen opnås gennem en reduktion i ledelse på i alt 2,5 årsværk, 

hvilket svarer til 20 procent. Der tilføres nye opgaver i form af områdele-

delse for 10. klasse på et årsværk og afdelingsledelse for tre nye 10. klasse-

afdelinger med 1,5 årsværk. Endvidere skal der ske en effektivisering på 

0,5 årsværk gennem en forventet indtægtsdækket virksomhed ved ledelsen 

af Kombineret Ungdomsuddannelse. 

 

Økonomiske vil dette ikke medføre, at ungdomsskolen kan tilbageføre le-

delsesmidler til Børne- og Ungdomsforvaltningen, da ledelsesmidlerne, 

som afstedkommer i effektiviseringen, skal benyttes til dækning af ledel-

sesudgifter til de opgaver, som ungdomsskolen tilføres uden ekstra midler. 

 

Den økonomiske effektivisering findes ved, at ungdomsskolen ikke tilføres 

yderligere ledelsesmidler i forbindelse med tilførslen af flere opgaver. Dog 

skal der tages forbehold for dette, da ungdomsskolen skifter to tjeneste-

mandsstillinger ud med to overenskomststillinger, som medfører en højere 

pensionsudgift for ungdomsskolen. 

 

 

5. Resultaterne af trivselsundersøgelsen 2015 

 
Resultaterne af Københavns Kommunes Trivselsundersøgelse 2015 blev 

offentliggjort i marts måned. Indstillingen beskriver de generelle resultater 

for ungdomsskolen og processen for opfølgning. 

 

 

Indstilling 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. 

 

Problemstilling 
Resultaterne af Københavns Kommunes Trivselsundersøgelse 2015 kom i 

marts måned. De samlede resultater for ungdomsskolen i trivselsundersø-



 

 

Side 12 af 29 
 

gelsen 2015 ligger nogenlunde på linje med resultaterne fra 2013. Ligele-

des ligger de på linje med resultaterne for Børne - og Ungdomsforvaltnin-

gen og med de samlede resultater for alle skoler i forvaltningen. Bag ved de 

samlede tal for ungdomsskolen er der dog et vist udsving i vurderingerne i 

de enkelte afdelinger. Alle afdelinger er i færd med at følge op på resulta-

terne og iværksætte handlinger for at forbedre trivslen på områder, der vur-

deres lavt.   

 

Til at supplere det decentrale arbejde har Børne- og ungdomsudvalget den 

29. april 2015 godkendt forslag om, at forvaltningen frem mod budgetfor-

handlinger 2016 udarbejder budgetforslag til en trivselspakke i Børne- og 

ungdomsforvaltningen (BUF). Målet med trivselspakken er en samlet stra-

tegisk indsats for at fremme trivselen hos medarbejdere på skoler og insti-

tutioner, som kan understøtte implementeringen af de store forandringer 

sektoren skal gennemføre i de kommende år.  

 

Løsning 

 

Trivselsundersøgelsen i Københavns Kommune gennemføres hvert andet 

år. Alle der var fuldtidsansatte i ungdomsskolen pr. 1. september 2014 ind-

går i trivselsundersøgelsen 2015. Til ungdomsskolen er der lavet rapporter 

over henholdsvis de samlede resultater fra ungdomsskolen, fra de enkelte 

afdelinger og for ledere i ungdomsskolen. Ungdomsskolen havde en svar-

procent på 94 %. Det tilsvarende tal for den samlede forvaltning er 69 %. 

 

Resultater 

Som det fremgår af oversigten nedenfor ligger resultaterne fra ungdoms-

skolen tæt op af de samlede resultater for alle skoler under BUF og hele 

BUF. Sammenholdt med alle skoler i BUF ligger vurderingerne fra ung-

domsskolen enten lidt bedre eller på linje med disse.  

 

Når det gælder sammenligning med den samlede forvaltning ligger ung-

domsskolens resultater enten lidt over eller lidt under. Til forskel fra den 

samlede forvaltning har ungdomsskolen områder med fremgang. 
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Oversigten viser de gennemsnitlige scorer for de temaer i trivselsundersøgelsen, der kan 

beregnes gennemsnit for i henholdsvis ungdomsskolen, alle skoler under forvaltningen og 

Børne- og Ungdomsforvaltningen. Tallene i firkantede parenteser viser udviklingen siden 

2013. Svarkategorier: Resultaterne placeres på en skala fra 1-7, hvor 1er et meget lavt 

resultat og 7 et meget højt resultat. 

 

Af mere specifikke resultater kan fremhæves, at 

 

 scoren for trivsel og tilfredshed i ungdomsskolen er fastholdt på 5,0, 

mens den er faldet på alle skoler i BUF og i forvaltningen 

 

 den højeste score gælder samarbejdet med nærmeste kolleger  på 6. 

Det er også dette område, der er steget mest siden 2013 (0,3 point) 

 

5,7 [-0,3] 

5,1 

5,1 [-0,2] 

5,9 [0,0] 

4,8 [-0,2] 

5,3 [0,0] 

5,2 [0,0] 

4,8 [-0,3] 

5 [-0,3] 

5,3 [-0,6] 

4,6 

4,8 [-0,2] 

5,9 [+0,1] 

4,4 [-0,4] 

5 [-0,1] 

5 [+0,1] 

4,5 [-0,4] 

4,7 [-0,4] 

5,4 [-0,2] 

5,1 

5,4 [0,0] 

6 [+0,3] 

4,9 [+0,1] 

5 [+0,1] 

5 [0,0] 

4,8 [-0,1] 

5 [0,0] 

Roller og ansvar 

Håndtering af krav i arbejdet 

Læring og udvikling 

Samarbejde med nærmeste kollegaer 

Retfærdighed 

Ledelsen 

Nærmeste leder 

Indflydelse 

Trivsel og tilfredshed 

Ungdomsskolen 
Alle skoler BUF 
Børne- og Ungdomsforvaltningen 
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 vurderingen af indflydelse og roller og ansvar er faldet i ungdomssko-

len med henholdsvis 0,1 og 0,2 procent. For alle skoler i BUF er de til-

svarende tal faldet med 0, 4 og 0,6. En umiddelbar forklaring på tilba-

gegangen på disse områder kunne være ændringen af reglerne for læ-

rernes arbejdstid. 

 

Resultater vedrørende krænkende adfærd 

Trivselsundersøgelsen afdækker også, om der er forekommet krænkende 

adfærd på arbejdspladsen i form af vold, trusler, mobning og chikane. De 

samlede resultater fra ungdomsskolen viser, at det forekommer: 

 

 Fysisk vold: 2 % har svaret Ja, af og til. Ingen har svaret dagligt, 

ugentligt eller månedligt. 

 

 Trusler om vold: 11 % har svaret Ja, af og til. Ingen har svaret dagligt, 

ugentligt eller månedligt. 

 

 Mobning: 2 % svarer månedligt, 4 % ja, af og til. Ingen har svaret dag-

ligt eller ugentligt. 

 

 Uønsket seksuel opmærksomhed: 1 % har svaret Ja, af og til. Ingen har 

svaret dagligt, ugentligt eller månedligt. 

 

Resultater på afdelingsniveau 

 

Bag ved de samlede tal for ungdomsskolen er der forholdsvise store for-

skelle mellem vurderingerne i de enkelte afdelinger. De to afdelinger, der 

har de laveste vurderinger er Amager 10. klasse og Ungdomsskolen i Hin-

degade. De to afdelinger med de højeste vurderinger er Ungdomsskolens 

8.+9. klasse og sekretariatet. Udsvinget i vurderingerne kan eksemplificeres 

ved at indflydelse i Amager 10. klasse scores til 4,0, mens det i Ungdoms-

skolens 8+9. klasse scores til 5,7, og at retfærdighed vurderes til henholds-

vis 4,0 i Ungdomsskolen i Hindegade og 5, 9 i Ungdomsskolens 8.+9. klas-

se. Der er med andre ord forskelle i omfanget af behovet for indsatser, lige-

som at der selvsagt kan være forskel på, hvilke områder, der er behov for at 

arbejde med i de enkelte afdelinger.  

 

Opfølgning 

 

Arbejdet med opfølgning på trivselsundersøgelsen foregår lokalt og det er 

Trioen, som er ansvarlig for at det finder sted. Trioen er også ansvarlig for 

gennemførslen af den lovpligtige afdækning af arbejdsmiljøet (arbejds-

pladsvurdering), som også skal finde sted i dette forår. Resultaterne fra 

Trivselsundersøgelsen indgår som en del af arbejdspladsvurderingen, og 

der skal laves en samlet handleplan for opfølgning på resultater af både 

arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse.   

 

Alle handleplaner tilgår LokalMED, som følger opfølgningsarbejdet og 

tager beslutning om eventuelle tværgående indsatser. Arbejdet følges lige-

ledes af ungdomsskolens ledelse, der særlig har tæt kontakt til de afdelin-



 

 

Side 15 af 29 
 

ger, hvor vurderingerne ligger forholdsvist lavt eller hvor der forekommer 

krænkende adfærd. 

 

Til at supplere det decentrale arbejde har Børne- og ungdomsudvalget god-

kendt forslag fra Børne- og Ungdomsforvaltningen om fremlæggelse af 

forslag til budgetforhandlingerne om midler til en trivselspakke. Målet med 

trivselspakken skal være en samlet strategisk indsats for at fremme trivsel 

hos medarbejdere på skoler og institutioner, som kan understøtte imple-

menteringen af de store forandringer sektoren skal gennemføre i de kom-

mende år. Trivselspakken skal bygge videre på og forstærke igangværende 

indsatser, der støtter skoler og dagtilbud i arbejdet med at gennemføre re-

former og forandringer og samtidig fastholde og udvikle et godt arbejdsmil-

jø med høj trivsel.        

 

Videre proces 

 

Ungdomsskolebestyrelsen vil på mødet i september blive orienteret nærme-

re om afdelingernes resultater og om de besluttede indsatser. 

 

 

6. Evaluering af fritidsundervisningen  
 

Med denne indstilling orienterer ungdomsskolen om resultaterne af evalue-

ringen af fritidsundervisningen 2014/2015 samt om planerne for etablering 

af en fast evalueringsplan på området. 

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte evalueringspla-

nen. 

 

Problemstilling 

 

Ungdomsskolen har ved afslutningen af helårssæsonen 2014-15 gennem-

ført en evaluering af samtlige hold i fritidsundervisningen. Det er den første 

tværgående evaluering siden Danmarks Evalueringsinstitut i 2010 lavede 

en samlet evaluering af ungdomsskolens fritidsundervisning.  

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om resultaterne for evaluering af 

fritidsundervisningen til efterretning, og 

 

2. at bestyrelsen godkender evalueringsplanen for ungdomsskolens fri-

tidsundervisning.  

 

3. at bestyrelsen godkender evalueringsplanen for ungdomsskolens fri-

tidsundervisning.  
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Ungdomsskolen har hidtil ikke haft en ensartet praksis for indsamling af 

data og evaluering af fritidsundervisningen. De tidligere evalueringer og 

dataindsamlinger, som i forskellig grad eksisterer på de enkelte afdelinger, 

har ikke været præget af systematisk, men har ofte været resultat af fore-

spørgsler og konkrete tiltag i de enkelte afdelinger eller hold. Med en fast 

evalueringsplan for det samlede område ønsker ungdomsskolen at ændre 

denne praksis, så dokumentations- og evalueringsopgaven bliver en inte-

greret del af planlægningen og foretages på en ensartet måde på tværs af 

fritidsafdelingerne. 

 

Løsning 

 

Den nyligt gennemførte evaluering er lavet på baggrund af en intern analy-

se fra 2013, som beskrev den eksisterende praksis og belyste behov, meto-

der og muligheder for etablering af en sammenhængende og ensartet moni-

torering af fritidsområdet. På baggrund af analysen gennemførte afdelingen 

Vesterbro/Valby samme år en evaluering, der fungerer som en pilotunder-

søgelse for den netop gennemførte evaluering. 

 

Evalueringens resultater  

Evalueringen for helårssæsonen 2014-15 blev gennemført i februar måned. 

Det elektroniske spørgeskema blev sendt ud til 3111 elever, hvoraf 726 

elever har svaret. Det giver en svarprocent på 24 %.     

 

Spørgeskemaet indeholder spørgsmål indenfor temaerne: baggrund for til-

melding læring, medindflydelse og undervisningen. Her trækkes de væsent-

ligste resultater frem: 

 

Baggrund for tilmelding: 

 Evalueringen viser, at eleverne i høj grad vælger hold efter allerede 

eksisterende interesser. Det gør sig gældende for 63 %. 

 

 Op mod halvdelen af eleverne vælger også hold på baggrund af et øn-

ske om at lære nyt, hvilket 96 % efterfølgerne har oplevet, at de har få-

et indfriet. 

 

 Mellem 20 og 24 % af eleverne vælger at tilmelde sig fritidshold, fordi 

de ønsker at forbedre deres karakterer eller føle sig mere sikre i et kon-

kret fag. Blandt eleverne med dette fokus svarer 69 %, at de efterføl-

gende har fået højere karakterer. 81 % af eleverne svarer, at de efter-

følgende føler sig mere sikre i faget.  

 

 10 % af de adspurgte valgte at tilmelde sig hold på baggrund af et øn-

ske om at få nye venner, hvilket blev indfriet for 82 % af disse elever.   

 

Læring: 

 Udover de forventninger eleverne havde ved tilmelding, svarer 71 % af 

eleverne, at de lærte noget, som de ikke havde forventet. Blandt ele-

vernes uddybende kommentarer beskriver flere en øget tro på dem selv 

og det, de kan. Fx siger en ung ”Jeg fik endelige indset, at jeg er bedre 
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end jeg troede.” Andre beskriver, at de har oplevet nye sider af sig 

selv, og at de har fået nye venner eller nye interesser. Fx svarer en 

elev: ”Jeg brænder for første gang i lang tid for noget”.  

 

Medindflydelse og tilfredshed med undervisningen: 

 Hvad angår elevernes mulighed for medindflydelse svarer 61 %, at de 

var med til at bestemme, hvad de skulle lære.  

 

 Herudover svarer 19 % af eleverne, at der var noget i undervisningen 

de var utilfredse over, men kun 21 % sagde det til læreren. Dette kan 

dels tolkes som, at utilfredsheden ikke var alvorlig nok til at eleven 

fandt det relevant at involvere læreren, men det kan også tolkes sådan, 

at der er behov for at arbejde med at eleverne i højere grad kan føle sig 

trygge ved at give udtryk for eventuel utilfredshed med undervisnin-

gen. Der vil derfor i den videre proces blive set på, hvordan man i for-

bindelse med en mundtlig midtvejsevaluering i højere grad kan sikre 

dette. Blandt de elever, der henvendte sig til læreren oplevede 58 %, at 

læreren lyttede til dem. 

 

Kendskab til ungdomsskolen: 

 59 % kender ungdomsskolen fra det fremsendte blad.  

 

 43 % af de adspurgte har fået kendskab til ungdomsskolen gennem 

deres skole  

 

 23-24 % har hørt om ungdomsskolen gennem henholdsvis venner og 

forældre. 

  

Udover at besvare spørgsmål indenfor ovenstående temaer, har eleverne 

haft mulighed for at komme med ønsker til hold, forløb og undervisnings-

tidspunkter.  

 

Evalueringens resultater anvendes som afsæt for udvikling, planlægning og 

prioritering til kommende udbud og strukturering. Evalueringens resultater 

er samlet i rapporter på ungdomsskole-, afdelings- og holdniveau og er ud-

sendt til behandling i de enkelte afdelinger. 

 

Evalueringsplan 

Ungdomsskolen ønsker fremadrettet at implementere ovenstående evalue-

ringsmodel som en fast slutevaluering af alle hold. Slutevalueringen skal 

kombineres med en mundtlig midtvejsevaluering. Mundtlige evalueringer 

praktiseres allerede på nogle hold, men der er behov for at de formaliseres, 

så de kan indgå som en del af det samlede evalueringskoncept. Den mundt-

lige midtvejsevaluering vil have fokus på lærer-elev-dialog og elevernes 

mulighed for medbestemmelse. Fokus skal desuden være på, at udbyttet 

skal kunne bruges direkte i lærerens videre undervisning på holdet. Slut-

evalueringen vil have fokus på udvikling, proces og planlægning af kom-

mende sæsoner. 
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Udover midtvejs- og slutevaluering ønsker ungdomsskolen at indsamle 

viden om baggrunden for frafald blandt eleverne. Der arbejdes derfor på 

udvikling af en procedure, så ungdomsskolen kan indsamle viden om dette 

på systematisk og kvantificerbar vis. Dette parameter skal inddrages, da det 

er en væsentlig indikator for tilfredshed og derfor giver vigtig viden i for-

hold til forbedring og udvikling af tilbuddenes indhold og placering.  

 

Faktabaseret ledelsesinformationssystem   

Evalueringen af fritidsundervisningen vil fremadrettet udgøre en del af 

ungdomsskolens faktabaserede styringsmodel. Styringsmodellen indehol-

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

domsforvaltningen: Styr på økonomien, Attraktiv arbejdsplads, Faglig kva-

litet samt Oplevet kvalitet. Evalueringens resultater indgår sammen med tal 

for elevernes fremmøde og frafald under styringsdimensionerne Oplevet 

kvalitet.   

 

 

Videre proces 

 

Resultaterne af den gennemførte evaluering anvendes i den igangværende 

planlægning af den kommende sæson. Ungdomsskolen forventer, at den 

beskrevne evalueringsplan vil være klar til implementering ved holdopstart 

2015-16. 

 

 

7. Ungdomsskolens almene elevprogram 2015-2016 og sam-

arbejder med folkeskoler 
 

Indstillingen indeholder forslag til elevprogram for den almene undervis-

ning 2015-16, godkendelse af elevrejser samt en beskrivelse af ungdoms-

skolens samarbejder med folkeskoler. 

 

Indstilling 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender forslag til elevprogram 2015-16, 

 

2. at bestyrelsen godkender de i programmet anførte elevrejser, og 

 

3. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens samarbejder 

med folkeskolerne til efterretning. 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. Bestyrelsen opfordrede ungdomssko-

len til at temasætte samarbejdet mellem ungdomsskolen og folkeskolerne 

på et kommende bestyrelsesmøde belyst gennem konkrete eksempler og 

erfaringer. 
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Problemstilling 

 

Jf. Lov om ungdomsskoler skal kommunen sikre unge et alsidigt undervis-

ningstilbud. Sæsonen for fritidsundervisning i ungdomsskolen begynder 

den 12. september. Da det endelige holdudbud først bliver færdiggjort i 

begyndelsen af juni, præsenteres bestyrelsen ikke for det samlede program, 

men for holdene inddelt efter kategorier og den procentvise størrelse af den 

enkelte kategori i det samlede program. 

 

Ungdomsskolens bestyrelse skal godkende elevrejser – jf. cirkulære om 

tjenesterejser udsendt af Børne- og Ungdomsforvaltningen. Ungdomssko-

lens bestyrelse har på møde i marts 2013 besluttet, at elevrejser godkendes i 

forbindelse med den samlede godkendelse af ungdomsskolens program. 

 

Ungdomsskolen og folkeskolen skal indgå samarbejder, der kan bidrage til 

opfyldelse af folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner. 

Målet er styrke børnenes faglige resultater og personlige og sociale udvik-

ling gennem mere praktiske, anvendelsesorienterede og varierede lærings-

former. Ungdomsskolen har i dette år varetaget en række undervisningsfor-

løb i samarbejde med folkeskoler og arbejder fortsat med udvikling af ind-

satserne for at bidrage bedst muligt til målene. 

 

Løsning 

 

Ungdomsskolen er en de centrale aktører på fritidsområdet i København og 

udbyder i den kommende sæson mellem 450 og 500 hold i eftermiddags - 

og aftentimerne. Som et led i folkeskolereformen kan elever få påført un-

dervisningsaktiviteter i ungdomsskolen på deres afgangsbevis fra folkesko-

len. 

 

Programmet for fritidssæsonen bliver udarbejdet på baggrund af ideer fra 

nuværende og potentielle elever og med afsæt i drøftelser med ungeaktører 

fra de lokale skoler, klubber og andre samarbejdspartnere om særlige lokale 

indsatser. Derudover baserer programmet for den kommende sæson sig på 

erfaringer fra sæsonen 2014/2015, hvor populære og velfungerende hold 

typisk også vil være at finde i det nye program side om side med nye og 

uprøvede hold. 

 

Holdene fordeler sig på følgende fagkategorier:  

 

 Sprog  

Ungdomsskolens sprogundervisning byder på fag som dansk, tysk, 

fransk, spansk og andre sprog, som eleverne også har i folkeskolen el-

ler på ungdomsuddannelser. Ungdomsskolen tilbyder desuden under-

visning i fx japansk og arabisk.  
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 Musik, dans og drama  

Musik, dans og drama er den største kategori i fritidsundervisningen, 

og dækker over musikalske hold som guitar, rap, dans, stomp, teater-

projektet NUART og meget mere.  

 

 Sport og friluftsliv  

Ungdomsskolen tilbyder unge i København en række sports- og fri-

luftshold. Det gælder bl.a. cross-træning, badminton, klatring, kajak og 

meget andet, der sætter pulsen i gang. 15 procent. 

 

 Kreative hold  

Ungdomsskolens kreative hold er syning, foto- og billedbehandling, 

design, 3D-animation og mange andre håndværksmæssige eller kunst-

neriske udtryksformer. 10 procent. 

 

 Fysik, kemi, matematik  

Kategorien indeholder de tre primære fag i ungdomsskolens naturvi-

denskabelige kategori. Her kan unge i København få ekstra undervis-

ning som supplement til timerne i folkeskolen, de kan blive klar til ek-

samen eller dyrke deres interesse for naturfagene.  

 

 Knallertkørekort  

Ungdomsskolen tilbyder førstehjælp og knallertundervisning til unge, 

der gerne vil have et knallertkørekort. Knallertundervisningen og før-

stehjælpskurser etableres løbende efter interesse.  

 

 Debat og samfund 

Både Ungepanelet, ungdomsskolens masterclass-dage og mere er at 

finde i kategorien Debat og samfund. I kategorien bliver eleverne un-

dervist i forhold, der omhandler filosofi, politik, retorik og meget mere.  

 

 It og medier  

Her kan elever lære nyt om at designe hjemmesider, om Adobe- eller 

Office-pakken eller de kan prøve kræfter med film- eller radiomediet.  

 

 Klar til prøve  

Hvert forår tilbyder ungdomsskolen en række prøveforberedende hold, 

der kan klæde eleverne på fagligt eller personligt, hvis de ønsker at ar-

bejde med eksamensangst, præsentationsteknik eller andet, der gør 

dem klar til det grønne bord.  

 

 Lektiehjælp  

Ungdomsskolen udbyder lektiehjælp flere steder i byen, bl.a. i Mjøl-

nerparken og på Kildevældskolen.  

 

 Ture og rejser  

Ungdomsskolen arrangerer hvert år en række rejser med et fagligt fo-

kus for unge i København. Det gælder ture til storbyer som Berlin eller 

Paris eller den årlige skitur i vinterferien.  
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 Undervisning for 10-12-årige  

Ungdomsskolen Østerbro tilbyder undervisning til bydelens unge i al-

dersgruppen 10-12 år. Det gælder bl.a. undervisning i svømning, rolle-

spil, syning og meget mere.  

 

 Korte kurser og workshops 

Holdene i denne kategori figurerer også i øvrige kategorier. Det er 

hold, hvor formen er anderledes end den traditionelle sæsonundervis-

ning. Det gælder fx masterclass eller musikforløb som Musikstarter. 

 

 Andet  

Kategorien dækker øvrige hold, fx pigevejledningscafé, find fritidsjob-

bet og andet, der ikke matcher den øvrige kategorisering.  

 

Fordelt på nogle lidt mere overordnede kategorier fordeler holdene sig så-

ledes procentmæssigt: 

 

 Boglige hold: 35-40 procent  

 Kreative og musiske hold: 30-35 procent  

 Sports- og friluftshold: 15 procent 

 Knallerthold: 5-7 procent 

 Øvrige hold (blandt andet It og medier, rejser, debat og samfund): 8-10 

procent 

 

Elevrejser 

Elevrejser skal godkendes af bestyrelsen. I den kommende sæson vil ung-

domsskolen udbyde følgende rejser: 

 

Ungdomsskolen Amager: 

Tur til London 

Tur til Paris 

 

Ungdomsskolen Nord: 

Skitur i uge 7  

 

Særlige indsatser 

 

I sæsonen 2015/2016 vil der udover det samlede program for fritidsunder-

visning i København være et særligt fokus på de følgende aktiviteter og 

samarbejder, som ungdomsskolens fritidsundervisning er en del af: 

 

 Nyt samarbejde med Dansk Boldspil Union 

Ungdomsskolen har indgået et nyt samarbejde med DBU. Samarbejdet 

omhandler bl.a. en fælles indsats om disciplinen futsal og trænerud-

dannelser for unge. 

 

 YARD: Youth Academy for Reggae and Dancehall 

Ungdomsskolen Nord har etableret et nyt akademi for reggae- og 

dancehall-interesserede unge. Sammen med to undervisere skal elever-



 

 

Side 22 af 29 
 

ne i akademiet lære om musikken i de to genrer, men også om produk-

tion, markedsføring og meget andet. 

 

Markedsføring af ungdomsskolens fritidsundervisning 

 

Informationen om ungdomsskolens fritidstilbud sker gennem en flerstren-

get kommunikationsindsats, der tager sit afsæt i: 

 

 Trykt materiale  

Ungdomsskolen udgiver programmer, der sendes via post til samtlige 

husstande med børn mellem 13-17 år. Programmerne sendes desuden 

via kufferttransport til samtlige folkeskoler, privatskoler, biblioteker og 

andre steder, hvor unge, eller voksne med kontakt til unge, jævnligt 

færdes. Ungdomsskolen sender et særskilt program til 10-12-årige, der 

bor på Østerbro. Derudover vil der være A3-plakater på privat- og fol-

keskoler samt plakater på busstopsteder rundt om i København i uge 35. 

 

 Skolebesøg 

Lærere fra ungdomsskolen besøger folkeskoleklasserne, og fortæller 

om ungdomsskolen og om, hvordan man tilmelder sig. 

 

 Events 

Ungdomsskolen medvirker ved en række events i byen: 

Copenhagen Marathon: Ungdomsskolens musik- og danseelever optræ-

der for løberne fra en scene i Fælledparken. 

 

Kulturnatten: Unge fra ungdomsskolen optræder fra en scene på Kul-

torvet. 

 

Skills Copenhagen: Ungdomsskolen deltager på årets store uddannel-

sesmesse i Bella Centret. 

 

 Digitale platforme 

Primært ungdomsskolens hjemmeside, Facebook, Instagram, Youtube 

og LinkedIn. Desuden udgives programmet digitalt i en bladremodel. 

Der sendes endvidere mails til skoleledere, UU-vejledere og andre, der 

har direkte kontakt med de unge. 

 

Samarbejder med folkeskolen 

 

Ungdomsskolen har i indeværende skoleår varetaget lige omkring 90 for-

skellige undervisningsforløb i samarbejde med folkeskoler over hele byen.  

Det er sket i forbindelse med folkeskolereformen og ændringer i ungdoms-

skoleloven, hvor ungdomsskolen og folkeskolen indgå samarbejder, der 

kan bidrage til opfyldelse af folkeskolens formål og mål for fag og obliga-

toriske emner. Målet er styrke børnenes faglige resultater og personlige og 

sociale udvikling gennem mere praktiske, anvendelsesorienterede og varie-

rede læringsformer.  
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Med baggrund i de foreløbige erfaringer fra folkeskolereformens år 1 er 

ungdomsskolens fritidsafdelinger nu i fuld gang med planlægningen af 

samarbejder i det kommende skoleår. Et eksempel på et nyt tiltag er et 

partnerskab, hvor ungdomsskolen står for udbud af valgfag på tværs af de 

to skoler Tingbjerg Skole og Brønshøj Skole. Om muligt inddrages andre 

eksterne parter. Partnerskabet skal udbyde valgfag for ca. 350 elever på ca. 

20 hold. Aftalen sigter mod at afvikle undervisningen over 10 hele dage, 

med undervisning fra kl. 8-14.  Målet med partnerskabet er bl.a. at sikre 

inspirerende og motiverende læringsmiljøer for eleverne, og at give elever-

ne mulighed for at indg  i l ringsf llesskaber ungemil øer p  tv rs af 

kvartererne i området Brønshøj-Husum. 

 

Som fundament for dialogen med skolerne anvendes fortsat ungdomssko-

lens idékatalog, der giver eksempler på kortere og længere undervisnings-

forløb, som skolerne kan rekvirere mod betaling. Forløbene er alle knyttet 

an til dele af de fælles mål for folkeskolens fag. Skolerne kan læse om ung-

domsskolens ideer til forløb på Børne- og Ungdomsforvaltningens platform 

www.aabenskole.kk.dk. 

 

Undervisningen finansieres som udgangspunkt af folkeskolerne, jf. Børne- 

og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 26. februar 2014 om at 

ungdomsskolens undervisning i forbindelse med folkeskolereformen skal 

ske efter bestiller-udfører princippet.  

 

Videre proces 

 

Tilmeldingen til ungdomsskolens fritidsundervisning åbner mandag den 12. 

august. I samme uge – uge 33 – omdeles det trykte program til elever og 

skoler. Selve undervisningen begynder mandag den 14. august. 

 

 

8. Orientering om 10. klasse og aktuel status 
 

Med denne indstilling gør ungdomsskolen status for den aktuelle elevsøg-

ning til 10. klasse, kapacitet og lærerbehov. 
 

Indstilling 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Problemstilling 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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I København fortsætter ca. halvdelen af eleverne i 9. klasse efterfølgende i 

10. klasse. Elevsøgningen til 10. klasse i skoleåret 2015-16 indikerer et fald 

på ca. 10 procent. Faldet berører primært søgningen til det kommunale 10. 

klassetilbud. 

 

Erfaringsmæssigt sker der i perioden april til august store ændringer i antal-

let af elever, der ønsker at gå på de enkelte 10.-klassecentre. Det betyder, at 

planlægningen sker på et usikkert grundlag. 

 

På baggrund af faldet i elevsøgningen er det imidlertid nødvendigt at ned-

justere elev- og lærerkapaciteten. På trods af den nedjusterede kapacitet i 

det kommunale 10.-klassetilbud viser beregninger, at ungdomsskolen kan 

få plads til at ansætte de lærere fra folkeskolen, som ønsker beskæftigelse i 

10. klasse i forbindelse med den organisatoriske overflytning af det samle-

de 10.-klasseområde til ungdomsskolen. 

 

Løsning 

 

Den samlede søgning til 10. klasse er faldet fra 1.016 elever i maj 2014 til 

913 elever i maj 2015. Altså et fald på 103 elever svarende til 10 procent. 

Faldet er størst i søgningen til de kommunale 10. klasser. Her er søgningen 

faldet fra 572 elever i maj 2014 til 398 elever i maj 2015. Altså et fald på 

174 elever svarende til godt 30 procent. 

 

Elevsøgningen til 10. klasse på erhvervsskolerne er steget fra 368 elever i 

maj 2014 til 442 i maj 2015, en stigning på 74 elever svarende til 20 pro-

cent. Søgningen er størst inden for gruppen af gymnasieforberedende til-

bud, mens eleverne i mindre omfang end forventet vælger de erhvervsrette-

de tilbud EUD10 og den nye 20/20-model. 

 

Søgningen til 10. klasse enkeltfag i ungdomsskolens heltidsundervisning er 

aktuelt på 73 elever. 

 

10.-klassecentre/afdeling kommunal Justeret kapacitet 

Vesterbro Ny Skole, inkl. Verdensklassen (visitation) 130 (105) 

Ø 10/Kildevældsskolen 130 (117) 

Valby 10/Kirsebærhavens Skole, inkl. læserække 110 (79) 

Amager 10. klasse, inkl. 10. Praktik 140 (97) 

Aktiv 10. (Fremad Valbys lokaler) Oprette ikke 

 I alt 510 (398) 

 

 

10. klasse på erhvervsskoler Justeret kapacitet 

Gymnasial forberedende 10. klasse på erhvervsskoler 196 (191) 

20/20 model på erhvervsskoler 182 (137) 

EUD10 på erhvervsskoler 210 (114) 

 I alt 588 (442) 
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Tallene i parentes er elevsøgningen opgjort primo maj 2015. 

 

Lærerkapacitet 

 

På Vesterbro Ny Skole er behovet for lærere baseret på en kapacitet på 130 

elever, i alt 8,0 årsværk. 4 lærere fra folkeskolen, som ønsker at følge med 

opgaven, ansættes i ungdomsskolen. 

 

På Ø10/Kildevældeskolen er behovet for lærere baseret på en kapacitet på 

130 elever, i alt 8,5 årsværk. 7 lærere fra folkeskolen, som ønsker at følge 

med opgaven samt 1 afdelingsleder ansættes i ungdomsskolen. 

 

På Valby 10/Kirsebærhavnes Skole er behovet for lærere baseret på en ka-

pacitet på 110 elever, i alt 6,7 årsværk. 6 lærere fra folkeskolen, som ønsker 

at følge med opgaven, ansættes i ungdomsskolen. 

 

På Amager 10. klasse er behovet for lærere baseret på en kapacitet på 140 

elever, i alt 8,5 årsværk. 

 

Hvis elevsøgningen afviger negativt i forhold til den justerede kapacitet, 

kan det blive nødvendigt at nedjustere lærerbehovet. 

 

10.- klassebarometer 

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Fagligt Center, gennemfører i maj må-

ned en måling på 10.-klasseelevernes trivsel og tilfredshed. Målingen om-

fatter eleverne i alle 10. klasser på tværs af folkeskoler, ungdomsskole og 

erhvervsskoler. Resultaterne udgør en baseline, som lægges til grund i det 

videre arbejde med at udvikle 10.-klassesystemet. 

 

Forvaltningen forelægger første kvalitetsrapport for 10.-klassesystemet i 

efteråret 2015. Denne rapport vil udgøre baseline for arbejdet med 10. klas-

se 

 

Videre proces 

 

Ungdomsskolen forventer at ansætte en leder for det samlede 10.-

klasseområde pr. 1. august 2015. 

 

 

9. Forslag om studiebesøg i ungdomsskolerne i Randers og 

Silkeborg 
 

I bestyrelsens årsplan for 2015 indgår forslag til et studiebesøg i uge 44. 

Ungdomsskolen foreslår et studiebesøg onsdag den 28. oktober 2015. 

 

Indstilling 
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Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen drøfter forslag til studiebesøg, og at ungdomsskolen 

udarbejder et program og tidsplan for studiebesøg i Randers og Silke-

borg. 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen drøftede forslaget og opfordrede ungdomsskolen til at komme 

med et alternativ til den foreslåede udrejseplan, således at der også bliver 

valgfri mulighed for udrejse om eftermiddagen før studiebesøget. Ung-

domsskolen tilskriver bestyrelsen om tilsagn til at deltage i studiebesøget 

og forslag til rejsemuligheder. 

 

Problemstilling 

 

Formålet med studiebesøg i ungdomsskolerne Randers og Silkeborg er at 

søge inspiration til udviklingsinitiativer inden for ungdomsskolens tre ho-

vedområder: 

 

- almen undervisning, organisering, inddragelse af unge 

- 10. klasse 

- heltidsundervisning 

 

Der afsættes en dag til besøg i de to ungdomsskoler. Transport tur/retur fra 

Københavns Hovedbanegård. Ungdomsskolerne ligger i en afstand af 45 

km fra hinanden.  Transport fra Randers til Silkeborg foregår med bus. 

 

Løsning 

 

Ungdomsskolen i Randers er valgt, fordi skolen har en stærk heltidsunder-

visning. Skolen har valgt en elev som bestyrelsesformand og talsmand. 

Desuden har skolen et JA-kontor, hvor unge kan få støtte til at gennemføre 

deres egne projekter. Endelig har bestyrelsen ønsket igangsat en strategi-

proces med fokus på synlighed. 

 

Ungdomsskolen i Silkeborg er valgt, fordi skolen har gode erfaringer med 

inklusion af unge udlændinge, en velfungerende 10. klasse og erfaring med 

partnerskaber med erhvervsskoler og erhvervsliv. Ungdomsskolen har læ-

ringsledelse som indsatsområde. 

 

I forbindelse med begge besøg planlægges et møde med repræsentanter for 

henholdsvis bestyrelse og forvaltning. Der planlægges afgang fra Køben-

havns Hovedbanegård kl. 6.02 med ankomst til Randers kl. 10.19. 
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10. Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter 
 

Under dette punkt har bestyrelsens elevrepræsentanter mulighed for at tage 

forskellige emner op. 

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Ingen. 

 

På vegne af elevrepræsentanterne fremlage Mouni Hadj Abderrahmane en 

status over Elevpanelets overvejelser og handlinger i forhold til at synliggø-

re ungdomsskolen over for elevrødder i folkeskolen. Bestyrelsen opfordre-

de elevrepræsentanterne til at fortsætte det gode arbejde og foreslog elevre-

præsentanterne at anvende Unge Borgerrepræsentationen til at kommunike-

re med folkeskolernes elevråd. 

 

 

11. Meddelelser og orientering 
 

Indstilling 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

1. Showtime 2015 

Der var god stemning, lyd, spotlight, fotografer og over 200 gæster, da 

der lørdag d.11. april var Showtime i Nord.  

 

Unge fra ungdomsskolens afdelinger indtog på skift scenen i Kulturhu-

set på Rentemestervej og optrådte med sang, rap, dans og musik. Foto-

grafer fra fritidsholdet Young Stringers forevigede de unge kunstnere 

på scenen – og de publikummer, der ønskede at stille op til portrætfoto. 

Nogle af fotografierne fra Showtime skal indgå i Young Stringers´ ud-

stilling på Copenhagen Photo Festival, der kan opleves d. 4. -15. juni. 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen drøfter de punkter, som elevrepræsentanterne præsente-

rer for bestyrelsen. 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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2. Ungdomsskolen ved Copenhagen Marathon 

Ungdomsskolens elever optræder igen i år ved Copenhagen Marathon. 

Her har ungdomsskolen fået en scene i Fælledparken, hvorfra bands, 

rappere og dansere fra forskellige hold vil optræde for løberne. Det sker 

lørdag d.24. maj. 

 

3. To ledere går på pension 

Centerleder Kirsten Vyum og Centerleder Jørgen Roed Jensen har valgt 

at gå på pension fra sommeren 2015.  

 

4. Ildsjælepris til lærerne på 10. Puls 

D.10. maj. 2015 modtog lærerne på ungdomsskolens 10. Puls Ung-

domsskoleforeningens ildsjælepris for deres arbejde med unge i Kø-

benhavn. Det skete på Ungdomsskoleforeningens landsmøde i Odense.  

 

Det er ungdomsskolens ledelse, der har indstillet lærerne Hanne Holm 

Jakobsen, Martin Hermansen og Adrian Thulani fra 10. Puls til prisen. 

Som begrundelse for indstillingen siger udviklingschef Frank Størup 

bl.a.: Som udenforstående tænker man - dette er umuligt - når man fre-

kventerer 10. Puls. Men det lykkes for Hanne, Thulani og Martin. De vil 

gerne lege med dem, som ingen andre vil, og de vil også have dem til at 

lykkes. De vil have at de unge får succes, og de insisterer på, at de unge 

skal skifte kurs, og at de ser alle de kvaliteter, der ligger dybt gemt i 

den enkelte elev, og som skal helt frem i lyset som det fundament, der 

skal bygges på. Hanne, Thulani og Martin gør den forskel som ung-

domsskolen gerne vil gøre. 

 

5. Ungdomsskolens 8+9. klasse får god vurdering af Sikker By 

Ungdomsskolens 8+9. klasse går ligesom sidste år i grønt i effektmå-

lingen fra den tværkommunale indsats Sikker By, hvilket betyder at 

skolens indsats får en god vurdering. Skolen scorer 16 ud af 20 mulige 

point i kategorierne: Arbejde med risiko- og beskyttelsesfaktorer, Styr-

ke og omfang af evidens, der understøtter aktiviteterne, Positive resulta-

ter samt Evidens for resultaterne.  

 

8+9. klassen indgår i Sikker Bys effektmålingssystem, da dele af finan-

sieringen kommer fra Sikker By Programmet. 

 

6. Møde i SMART- projektet 

Ungdomsskolen deltog i april i det andet transnationale møde i projek-

tet SMART - Second Chance Schools Working with Systematic Measu-

rement of Outcomes, som denne gang foregik i Palermo. 

 

Projektet SMART er en overbygning på ungdomsskolens effektmå-

lings- og ledelsesinformationssystem, som i dette skoleår er blevet im-

plementeret i heltidsundervisningen. Gennem SMART ønsker ung-

domsskolen dels at forbedre sit eget system, dels at udvikle et system 

for Second Chance-skoler i samarbejde med de øvrige partnere og or-

ganisationer med lignende målgrupper, og dermed skabe et fælles sprog 

og en fælles viden om, hvad der virker og hvorfor. Mødet var det andet 
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møde blandt partnerne og havde denne gang fokus på, hvad der er inte-

ressant for Second Chancce Skoler at måle på – og hvordan det kan gø-

res. 

 

 

12.   Evt.  
 

 

 
   Jan Andreasen, 

   Bestyrelsesformand 

 

/ Kim Brynaa 
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2015.0-0. Møde 7.9.2015.  Dagsordenspunkt 3 
 
Budget- og regnskabsudvikling 2015 
 
I denne indstilling redegør ungdomsskolen for udviklingen i budget og regnskab 2015.  
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Bestyrelsen tiltrådte på mødet den 11. marts 2015 forslag til fordeling af ungdomssko-
lens samlede budgetramme på 82.940.684 kr., inklusive overførte midler fra 2014 på 
1.946.477 kr.  
 
Følgende faktorer har særlig indflydelse på udviklingen i ungdomsskolens budget:  
 
 ungdomsskolens budgetramme er tilført midler til henholdsvis fleksjob, bevilling til 

rengøring af nye knallertlokaler samt forvaltningens bidrag til fratrædelsesordning 
på i alt 458.935 kr.  
 

 ungdomsskolens budgetramme er blevet reguleret med en nedjustering af pris- og 
lønfremskrivning på i alt 526.697 kr. 

 
 den aktuelle budgetramme 82.872.922 kr. 
 
 
LØSNING 
 
Udvikling i regnskab 2014 
Ungdomsskolens sekretariat følger løbende ungdomsskolens budget og udvikling i de 
decentrale konti ved hjælp af udtræk fra KØR-regnskabssystemet og KMD-lønsystemet. 
Dette sker for at sikre en balance i den samlede ramme ved regnskabsårets afslutning. 
Ungdomsskolens regnskab monitoreres desuden af forvaltningens område for budget og 
regnskab, som modtager kvartalsvise regnskabsprognoser fra ungdomsskolen.  

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen om udviklingen i ungdomsskolens budget og 

regnskab 2015 til efterretning, og 
 

2. at bestyrelsen tager orienteringen om en mulig økonomisk udfordring med 10.-
klassebudgettet til efterretning 
 

3. at bestyrelsen tager orientering om risiko for manglende finansiering af dele af 
Ungdomsskolens 8+9.klasse fra 1. januar 2016 
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Pr. 28. august 2015 er der et samlet forbrug i almenundervisningen på ca. 70 pct. af 
budgetterne, hvilket er lidt højere end forbruget på samme tid sidste år. Årsagen til det 
højere forbrug er forsinkelse på afregninger fra folkeskolerne om valgfag etc. Heltids-
undervisningen tegner sig for et samlet forbrug af budgetterne på ca. 53 pct., hvilket 
svarer til niveauet fra 2014. 
 
Følgende elementer vil få indflydelse på udviklingen i regnskabet for 2015: 
 
 ungdomsskolens budget til 10. klasseundervisning reguleres på baggrund af det fak-

tiske elevtal, der opgøres den 5. september 2015. Reguleringen har virkning fra 1. 
august 2015 – herunder tildeling af midler på ”sociale og etniske kriterier” 
 

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

 
 forventet tilførsel af lønmidler (ca. 0,6 årsværk) til 10. klasseområdet fra forvaltnin-

gen 
 

 forventet tilførsel af taxameter-tilskud for Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU). 
 
 

Mulig økonomisk udfordring på 10.-klasseområdet 
Pr. 1. august 2015 overtog ungdomsskolen ansvaret for driften af de kommunale 10. 
klasser i København, som i dag er fordelt på 4 lokationer: Kulturhuset Jemtelandsgade, 
Vesterbro Ny Skole, Kirsebærhavens Skole og Kildevældsskolen. 
 
Ungdomsskolen har ikke haft mulighed for at arbejde på en profilering af disse tilbud 
inden overtagelsen og inden eleverne tilmeldte sig til de forskellige 10. klassetilbud i 
København, som både indbefatter kommunale 10. klasser og 10. klasser på erhvervsud-
dannelserne (EUD). 
 
Allerede i forbindelse dannelsen af 10. klasserne i foråret 2015 for skoleåret 2015/2016 
kunne det konstateres, at elevtilmeldingerne til de kommunale 10. klasser ikke havde 
den forventede tilslutning. I samarbejde med de afgivende folkeskoler, der tidligere har 
stået for 10.- klasseundervisningen, valgte ungdomsskolen at nedsætte kapaciteten på de 
kommunale 10. klassetilbud til følgende: 
 
Sted Oprindelig elevkapacitet Justeret elevkapacitet Faktisk elevtilmel-

ding pr. 27.8.2015 
Amager 164 pladser 125 pladser 102 elever 
Valby 122 pladser* 110 pladser* 87 elever* 
Vesterbro 174 pladser 130 pladser 119 elever 
Østerbro 130 pladser 130 pladser 121 elever 
I alt 590 pladser 495 pladser 429 elever 
*Det oplyste tal er inkl. elever i læseklasserækken. 
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I forbindelse med overflytning af lærerressourcer fra de afgivende folkeskoler til ung-
domsskolen, er ansættelse af lærere sket med afsæt i den justerede kapacitet og ikke den 
oprindelige kapacitet. 
 
Tallene pr. 28. august 2015 indikerer, at kapaciteten ikke er blevet nedskrevet i tilstræk-
kelig grad. I forhold til den fastsatte kapacitet mangler der pt. 66 elever. Dette betyder, 
at ungdomsskolen kan komme til at mangle ca. 2,4 mio.kr., som er forskellen mellem 
den justerede kapacitet og det faktiske elevtal. Dette tal er baseret på en elevpris på 
36.239 kr. pr. elev, jf. budgetmodellen på 10. klasseområdet. Tallene er imidlertid be-
hæftet med nogen usikkerhed, idet ungdomsskolen forventer, at budgettet bliver justeret 
på baggrund af etniske og sociale tildelingskriterier. 
 
Budgettildelingen sker på baggrund af det antal elever, der er i klasserne på ”tælleda-
gen” den 5. september. Historisk set er der altid sket en vandring af elever efter tælleda-
gen, hvilket både kan betyde, at elever går og kommer til de forskellige 10. klassetilbud. 
I de seneste år har der været en stigning i elevtallet efter 5. september, og det betyder, at 
ungdomsskolen ikke modtager budgetmidler til undervisning af det øgede antal elever, 
der er i klasserne efter 5. september.  
 
Ungdomsskolen har orienteret forvaltningen om problemstillingerne før sommerferien. 
 
Risiko for manglende bevilling til ungdomsskolens 8+9.klasse-tilbud (Second 
Chance) 
 
Budgettet til 8+9.klasse er sammensat af 3 bevillinger: 

• Bevilling fra 2012 på 2,5 mio.kr. som udløber december 2015.  
• Bevilling fra 2014 på 0,9 mio.kr. som er permanent. 
• Bevilling fra 2015 på 2,2 mio.kr. som udløber december 2016. 

 
Dette betyder, at ungdomsskolen står med den udfordring, at hvis bevillingen på 2,5 
mio.kr. ikke gøres permanent eller forlænges, skal ca. 44 procent af tilbuddet nedlæg-
ges. Det svarer til ca. 33 elevpladser. Denne ændring skal ske pr. 1. januar 2016, hvilket 
vil betyde en del af de unge i tilbuddet ikke kan gøre skoleåret færdig og skal visite-
res/henvises til andre undervisningstilbud. 
 
Tilbuddet vil stå i samme situation i 2016, hvor bevillingen på 2,2 mio.kr. udløber. 
 
Som en del af forvaltningens budgetønsker 2016 har BUF fremsat budgetønske nr. 
BU38, hvor man ønsker at sikre budgettet til ungdomsskolens 8+9.klasse-tilbud (Se-
cond Chance). Set i lyset af, at antallet af budgetønsker er meget højt i år, er det usikkert 
om dette budgetønske går igennem. 
 
BILAG 
 
1. Budget- og regnskabsark 



01-09-2015

J:\Centre\Sekretariatet\data\2015.0-0 Ungdomsskolebestyrelsen\Møde 07 09 2015\Færdige indstillinger\Bilag økonomi - Budget- og regnskabsark  /  Total

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

Ungdomsskole Total 2015 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2015 28.08.2015 Rest ÅRSFORBRUG Centre forventninMINDREFORBRUG

Ledere 6.619.020 6.157.903 994.115 7.613.135 4.243.301 2.871.674 7.532.478 0 80.657

Administrativ / teknisk persona 9.093.363 8.763.538 -283.115 8.810.248 5.141.403 3.458.191 8.334.989 0 475.259

Heltidsundervisning - løn 37.620.493 34.060.609 -180.006 37.440.487 20.333.174 13.272.380 36.470.045 0 970.442

Effektiviseering på læreres arb. -1.828.153 -1.305.825 0 -1.828.153 0 -1.828.153 0 0 -1.828.153

Almenundervisning - løn 9.540.335 9.975.764 1.151.320 10.691.655 6.682.051 4.009.604 9.973.752 0 717.903

Særlig bistand / pæd. medhj. 2.681.748 2.580.789 0 2.681.748 1.799.215 882.533 1.903.415 0 778.333

Løn i alt 63.726.806 60.232.778 1.682.314 65.409.120 38.199.145 22.666.228 64.214.679 0 1.194.441

Bygninger 6.830.349 6.230.597 0 6.830.349 4.228.036 2.602.313 6.830.349 0 0

Bygning vedligeholdelse 779.164 767.577 0 779.164 591.439 187.725 797.755 0 -18.591

Undervisn./Adm/personaleforan 7.149.185 6.675.489 50.000 7.199.185 2.826.000 3.674.025 7.199.185 0 0

Rådighedssum 111.296 109.648 0 111.296 33.864 77.432 111.296 0 0

Drift i alt 14.869.994 13.783.311 50.000 14.919.994 7.679.338 6.541.496 14.938.585 0 -18.591

Refusioner - indtægter 142.335 0 0 142.335 -22.855 165.190 0 0 174.835

budgettilpasning 0 -57.572 0 0 0 0 0 0 0

Henriksgården 262.935 0 0 262.935 518.594 -255.659 262.935 0 0

Demografi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fællespuljer 1.976.015 1.946.622 -146.690 1.829.325 0 1.829.325 1.700.000 0 129.325

Prioteringsrummet 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Over-/underskud 1.894.837 1.019.307 -2.573.457 -678.620 0 -678.620 -678.620 0 0

Besparelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nettoramme 82.872.922 76.924.446 -987.833 81.885.089 46.374.222 30.267.960 80.437.579 0 1.480.010
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Effektmåling skoleåret 2014/15: resultater og tiltag 
 
Med denne indstilling orienterer ungdomsskolen om resultaterne af effektmålingen for 
skoleåret 2014/15 samt om videre tiltag. 
  
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMSTILLING 
 
Ungdomsskolen har i skoleåret 2014/15 gennemført første år med systematisk effektmå-
ling i heltidsundervisningen. Systemet har leveret fælles og systematisk dokumentation 
af effekten af elevernes skolegang i heltidsundervisningen. Det er sket ved tre årlige må-
linger, hvor eleverne er blevet vurderet på en række personlige, sociale og faglige kom-
petencer. 
 
Effektmålingssystemet og det kontinuerlige arbejde med det udgør en del af ungdoms-
skolens faktabaserede styringsmodel og supplerer ungdomsskolens kvalitetsrapporter, 
der er under udvikling.  
 
På mødet den 3. december 2014 blev orienterede ungdomsskolen bestyrelsen om resul-
taterne af effektmålingens førmåling. Førmålingen gav viden om elevernes status ved 
undervisningsstart, om elevernes karakteristika og dermed viden om hvilke områder, der 
krævede ekstra fokus eller ændringer i den pædagogiske indsats. På bestyrelsesmødet 
den 11. marts 2015 præsenterede ungdomsskolen bestyrelsen for midtvejsmålingens re-
sultater, som viste, at det indenfor samtlige målepunkter var godt halvdelen af eleverne, 
der havde udviklet sig i en positiv retning.  
 
Slutmålingen er lavet i perioden april til juni 2015.  
 
 
LØSNING 
 
Resultater 
Slutmålingen viser at ungdomsskolens arbejde har udmøntet sig i at over halvdelen af 
eleverne har taget skridt i den rigtige retning i udviklingen af deres sociale og personlige 
kompetencer. De fem målepunkter, hvor flest har rykket sig i positiv retning er studie-
teknik, situationsfornemmelse, samarbejdsevner, motivation og relationsevner. 
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen om effektmålingens resultater for skoleåret 
2014/15 til efterretning. 
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Den procentmæssige andel af elever der har udviklet sig i positiv retning har ikke æn-
dret sig meget fra midtvejs- til slutmålingen, når man serr samlet på heltidsundervisnin-
gen. Der er tale om en udvikling på ganske få procentpoint i positiv eller negativ ret-
ning. Det betyder, at den positive udvikling indenfor nogle målepunkter er stagneret hen 
imod slutmålingen, og at afdelingerne skal arbejde med at fastholde og øge den positive 
udvikling. 
 
Nedenstående figur viser den procentmæssige andel af elever i heltidsundervisningen, 
som har rykket sig positivt. Målepunkterne er hver især bygget op omkring tre spørgs-
mål, hvor eleven vurderes på en syv-trinsskala. Udtrykket ”at have rykket sig i en posi-
tiv retning” anvendes om elever, der bliver vurderet til at have rykket sig et eller flere 
trin på syv-trinsskalaen indenfor et eller flere af de tre spørgsmål.   
 
Figuren viser de 9 målepunkter der går igen på tværs af flest afdelinger1. 
 
Procentmæssig andel af elever, der har rykket sig i en positiv retning 
Bevidsthed om egne styrker og udfordringer 53 % 
Motivation 55 % 
Selvstændighed  54 % 
Ansvarlighed 48 % 
Situationsfornemmelse  57 % 
Samarbejdsevner 57 % 
Relationsevner 55 % 
Deltagelse 53 % 
Studieteknik 65 % 
 
Ser man på de enkelte afdelinger er der stor variation i udviklingen hen over de tre må-
linger, samt indenfor hvilke målepunkter den største udvikling er sket2.  
 
Byhøjskolen 
På Byhøjskolen er det indenfor målepunkterne selvstændighed og studieteknik at den 
største andel af eleverne har udviklet sig. Det gør sig gældende for henholdsvis 79 % og 
74 %. Indenfor de øvrige målepunkter, har mellem 56 % og 74 % rykket sig positivt. 
Udviklingen er sket kontinuerligt henover skoleåret, det vil sige at andelen af elever, der 
har udviklet sig positivt, er steget fra midtvejsmåling og videre til slutmålingen. Det må-
lepunkt, hvor færrest har udviklet sig er samarbejde. Skolen har erfaringer med at netop 
dette punkt er vanskeligt for deres målgruppe, hvor en stor andel har diagnoser.   
 
Dagkursus 
På Dagkursus er situationsfornemmelse det målepunkt, hvor fleste elever har rykket sig 
positivt, det gør sig gældende for 84 % af eleverne. Herudover har op mod ¾ rykket sig 
positivt indenfor samarbejde, relationsevner og studieteknik.  
 
Eleverne har især haft en positiv udvikling i første halvdel af skoleåret 2014-15, hvoref-
ter noget af den positive udvikling er faldet igen hen imod slutmålingen. Skolen har er-
                     
1 Amager 10. klasse er ikke inkluderet i slutmålingen 
2 Der er ikke lavet sammendrag på skoleniveau for Nye Veje og 10. Puls, da fokus her har været på indi-
vidniveau 
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faring med at eleverne i løbet af foråret føler sig presset af prøverne og af, at skoleåret 
er ved at nå vejs ende, hvilket influerer på deres motivation. For at understøtte en konti-
nuerlig positiv udvikling, vil Dagkursus i skoleåret 2015-16 arbejde med at synliggøre 
elevernes faglige og personlige progression for eleverne selv samt udvikle en systematik 
i forhold til at sætte individuelle mål for eleverne.  
 
Ungdomsskolens 8+9. klasse 
På Ungdomsskolens 8+9. klasse har 84 % af eleverne rykket sig positivt indenfor måle-
punktet relationsevner. Det er dermed det område, hvor den største andel af elever har 
udviklet sig og det passer fint med, at relationsevner et af skolens fokusområder. Her-
udover har op mod ¾ rykket sig positivt indenfor bevidsthed om egne styrker og udfor-
dringer, motivation, ansvarlighed, situationsfornemmelse og samarbejde.  
 
Eleverne har især haft en positiv udvikling i første halvdel af skoleåret 2014-15, hvoref-
ter udviklingen er gået lidt tilbage eller er stagneret. Skolen beskriver, at der i starten af 
året er mere fokus på det sociale, og at fokus hos både elever og lærere hen imod af-
gangsprøverne er på det faglige. Derfor vil skolen fra næste skoleår bevare fokus på de 
sociale kompetencer henover året. De vil især sætte fokus på elevernes samarbejdsevner 
igennem bevægelse som en fast del af ugens program. 
 
Ungdomsskolen i Hindegade 
Sproglige kompetencer er det målepunkt, hvor den største andel af eleverne på Ung-
domsskolen i Hindegade har udviklet sig. Det gør sig gældende for 65 % og det ligger i 
tråd med skolens fokus og profil.  Indenfor de øvrige målepunkter, har ca. halvdelen af 
eleverne rykket sig positivt. Udviklingen er sket kontinuerligt henover skoleåret, således 
at andelen af elever, der har rykket sig positivt, er steget fra midtvejsmåling og videre til 
slutmålingen.  
 
Skolen har erfaringer for, at en række sociale og personlige faktorer omkring eleverne 
har indflydelse på deres skolegang og særligt deres sproglige udvikling. Skolen vil 
fremadrettet arbejde mere fokuseret med disse områder. Samtidig vil skolen forsat støtte 
at flere af deres elever får en aktiv fritid, hvor de kan anvende og udvikle deres danske 
sprog i naturlige kontekster. 
 
Amager 10. klasse  
Det har ikke været muligt for Amager 10. klasse at levere data til den sidste måling, og 
derfor er skolen ikke inkluderet i den samlede slutmåling.  
 
 
Evaluering af første år med effektmåling 
 
På baggrund af evaluering af arbejdet med effektmåling i skoleåret 2014-15 vil ung-
domsskolen foretage en række ændringer, så arbejdsgange og målepunkter i højere grad 
bliver tilpasset de enkelte afdelinger og allerede eksisterende procedurer. Eksempelvis 
er målepunkterne rettet til, så de lægger direkte op til uddannelsesparathedsvurderinger-
ne, og det betyder, at flere processer på den måde bliver samkørt.  
  
Erfaringerne viser, at afdelingerne i det første år med effektmåling særligt har haft fokus 
på at lære at bruge skemaerne og foretage vurderingerne, mens de i mindre grad har haft 
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fokus på at anvende resultaterne i det daglige arbejde. De enkelte skoler har derfor ud-
arbejdet en plan for, hvordan resultaterne i højere grad kan blive brugt direkte i skolens 
løbende arbejde med eleverne – både på elev - og afdelingsniveau. Der er også lavet 
planer for, hvordan resultaterne bliver en del af ledelsesdialogen mellem afdelings- og 
områdeleder.   
 
10. klassernes deltagelse i effektmålingerne er foreløbigt sat i bero. Erfaringerne fra før-
ste år har vist, at vurderingsarbejdet er en meget tidskrævende opgave for den enkelte 
lærer, da de har et forholdsmæssigt stort antal elever pr. lærer sammenlignet med hel-
tidsundervisningen. Ungdomsskolen vil derfor overveje områdets deltagelse fremover. 
 
 
Effektmåling i skoleåret 2015/16 
 
Første måling i skoleåret 2015-16 ligger i september. Resultaterne herfra vil i samspil 
med indmeldelsesdata danne baggrund for at de enkelte afdelinger udpeger fokusområ-
der og målsætninger for året.  
 
Indmeldelsesdata fra skoleåret 2015-16 viser følgende karakteristika blandt eleverne i 
heltidsundervisningen3. 
 
Elevdata i heltidsundervisningen 2015-16 
Andel elever, der har en kontaktperson  
 

25 % 

Andelen af elever, der har en diagnose 
 

29 % 

Andel elever, der har haft minimum 3 skoleskift i løbet af grundskolen 
 

23 % 

Andel elever, der har haft perioder uden reel skolegang 
• gennemsnitligt antal måneder uden reel skolegang 

44 % 
9 mdr. 

 
   
 
VIDERE PROCES 
 
Effektmålingen for skoleåret 2015-16 gennemføres efter samme kadence som tidligere. 
Første måling ligger i september.  
  
 
BILAG 
 
Slutmåling – Rapportering på ungdomsskole- og skoleniveau 
 

                     
3 Tallene inkluderer ikke eleverne i Ungdomsskolen i Hindegade 
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Slutmåling – 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 slutmålingen, som har ligget fra april til juni1. 

Rapporten skal, i samspil med skole- og klasserapporterne, anvendes til refleksion og dialog om ud-
vikling og målsætning samt til brug for dialog og styring mellem lærergruppen og skolelederen og 
ungdomsskolens ledelse. 

• Data: 

Rapporten inkluderer: 

o Byhøjskolen 
o Dagkursus 
o Ungdomsskolens 8+9. klasse  
o Ungdomsskolen i Hindegade  
o Nye Veje 
o 10 Puls 

(Da 10. klasse Amager ikke har gennemført slutmålingen er den ikke inkluderet i rapporten.)  

Rapporten baserer sig på elevernes individuelle udvikling og inkluderer derfor kun de 227 elever der 
har deltaget i før- midtvejs- og slutmålingen.  

• Målepunkter: 

Eleverne i ungdomsskolens heltidsundervisning er blevet målt på en række forskellige målepunkter. 
Der er i alt 12 målepunkter. 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. 

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.  

        

  

                                                           
1 Slutmålingen er på de fleste afdelinger sket i maj og juni. På Ungdomsskolens 8+9. klasse er slutmålingen dog 
fortaget i april, da målingen skulle anvendes i forbindelse med Sikker Bys effektmåling.  

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

De 12 målepunkter 
Bevidsthed om egne styrker og udfordringer 
Motivation 
Selvstændighed 
Ansvarlighed 
Situationsfornemmelse 
Samarbejdsevner 
Relationsevner 
Deltagelse  
Studieteknik 
Niveau i linjefaget 
Sprogkompetencer 
Åbenhed 
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KKU - samlet 

Nedenstående figur viser den procentmæssige andel af elever i Københavns Kommune Ungdomssko-
les heltidsundervisning, som har rykket sig positivt, mens de har været indskrevet i et af de pågæl-
dende tilbud. Figuren viser de 9 målepunkter der går igen på tværs af flest skoler*. 

 

•               De lyse søjler viser andelen af eleverne der har rykket sig positivt på et eller flere un-
derspørgsmål indenfor målepunktet.  

•               De mørke søjler viser andelen af eleverne der har rykket et trin eller derover opad på 
svarskalaen (RYK+3).   

 

 

* Nye Veje er ikke inkluderet i Samarbejde og Studieteknik. UiH er ikke inkluderet i Relationsevner.  10. Puls er ikke inklu-
deret i Bevidsthed om egne styrker og udfordringer, Motivation, Selvstændighed og Studieteknik 
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Byhøjskolen 

Nedenstående figur viser den procentmæssige andel af, elever på Byhøjskolen der har rykket sig 
positivt, mens de har været indskrevet på Byhøjskolen. Figuren inkluderer både de elever der har 
gået på Byhøjskolens kreative linjer samt de elever der har gået på turboholdene (efterår og forår).  

•               De lyse søjler viser andelen af eleverne der har rykket sig positivt på et eller flere un-
derspørgsmål indenfor målepunktet.  

•               De mørke søjler viser andelen af eleverne der har rykket et trin eller derover opad på 
svarskalaen (RYK+3).   
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Dagkursus 

Nedenstående figur viser den procentmæssige andel, af elever på Dagkursus der har rykket sig posi-
tivt, mens de har været indskrevet på Dagkursus. 

•               De lyse søjler viser andelen af eleverne der har rykket sig positivt på et eller flere un-
derspørgsmål indenfor målepunktet.  

•               De mørke søjler viser andelen af eleverne der har rykket et trin eller derover opad på 
svarskalaen (RYK+3).   
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Ungdomsskolens 8+9. klasse  

Nedenstående figur viser den procentmæssige andel, af elever på Ungdomsskolens 8+9. klasse der 
har rykket sig positivt, mens de har været indskrevet på Ungdomsskolens 8+9. klasse. 

  

•               De lyse søjler viser andelen af eleverne der har rykket sig positivt på et eller flere un-
derspørgsmål indenfor målepunktet.  

•               De mørke søjler viser andelen af eleverne der har rykket et trin eller derover opad på 
svarskalaen (RYK+3).   
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Ungdomsskolen i Hindegade  

Nedenstående figur viser den procentmæssige andel, af elever på Ungdomsskolen i Hindegade der 
har rykket sig positivt, mens de har været indskrevet på Ungdomsskolen i Hindegade. 

 

•               De lyse søjler viser andelen af eleverne der har rykket sig positivt på et eller flere un-
derspørgsmål indenfor målepunktet.  

•               De mørke søjler viser andelen af eleverne der har rykket et trin eller derover opad på 
svarskalaen (RYK+3).   

 

 

 

 

  

48 

28 

54 

23 

48 

30 

47 

36 

52 

23 

52 

31 

48 

26 

58 

30 

65 

25 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

 (+
3)

 

M
ot

iv
at

io
n 

 

(+
3)

 

Se
lv

st
æ

nd
ig

he
d 

(+
3)

 

An
sv

ar
lig

he
d 

(+
3)

 

Si
tu

at
io

ns
fo

rn
em

m
el

se
 

(+
3)

 

Sa
m

ar
be

jd
e 

(+
3)

 

De
lta

ge
lse

 

(+
3)

 

St
ud

ie
te

kn
ik

 

(+
3)

 

Sp
ro

gl
ig

 k
om

pe
te

nc
e 

 

(+
3)

 

Procentmæssig andel der har rykket sig positivt 



7 
 

Nye Veje  

Nedenstående figur viser den procentmæssige andel, af elever på nye Veje der har rykket sig posi-
tivt, mens de har været indskrevet på Nye Veje. Det varierer fra elev til elev, hvor lang tid de har 
været indskrevet på Nye Veje.  Førmålingen er lavet ca. en måned efter de enkelte elevers opstart og 
slutmålingen er lavet i forbindelse med, at eleverne har forladt tilbuddet.   

•               De lyse søjler viser andelen af eleverne der har rykket sig positivt på et eller flere un-
derspørgsmål indenfor målepunktet.  
 

 

Som en del af førmålingen har elever og vejleder anført, hvilke målepunkter der sættes særlig fokus 
på, at eleven skal have styrket i løbet af tiden på Nye Veje. 40 % af eleverne har rykket sig positivt 
indenfor et eller flere af disse fokus-målepunkter.  
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10. Puls 

Nedenstående figur viser antallet af elever der har rykket sig positivt, mens de har været indskrevet 
på 10. Puls. Eleverne er opgjort i antal frem for procent da der kun har deltaget 6 elever i begge må-
linger. Grundet en kaotisk opstart varierer det, hvor lang tid eleverne har været indskrevet på 10. 
Puls.  Førmålingen er lavet ca. en måned efter de enkelte elevers opstart og slutmålingen er lavet i 
forbindelse med skoleårets afslutning.  
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Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Kommunes Ungdomsskole 

J.nr. 2015.0-0. Møde den 7.9.2015. Dagsordenspunkt 5 

 

Kvalitetsrapport for ungdomsskolen 

 

Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen, har besluttet at udarbejde en samlet 

kvalitetsrapport for ungdomsskolen. Med denne indstilling orienterer ungdomsskolen 

bestyrelsen om formålet med og de overordnede tanker om indholdet i en kvalitetsrap-

port, idet bestyrelsen på mødet i december 2015 forelægges udkast til kvalitetsrapport 

for skoleåret 2014-2015. 

 

 

INDSTILLING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

 

PROBLEMSTILLING 

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen har besluttet, at der på linje med folkeskolerne skal 

udarbejdes en kvalitetsrapport for ungdomsskolen. Kvalitetsrapporten skal give forvalt-

ningen, ungdomsskolebestyrelsen og Børne- og Ungdomsudvalget et samlet overblik 

over en række forskellige områder, der alle betyder noget for vurderingen af kvaliteten i 

ungdomsskolens tilbud. 

 

I første omgang udarbejder forvaltningen/ungdomsskolen et kvalitetsrapport for 10. 

klasse og heltidsundervisning med udgangspunkt i folkeskolens kvalitetssikringssystem, 

mens målepunkter for almenundervisningen vil blive udarbejdet i 2016 og indgå i kvali-

tetsrapporten for 2016. 

 

 

LØSNING 

 

De politisk besluttede pejlemærker for den københavnske folkeskole er sammen med 

forvaltningens fire styringsdimensioner omdrejningspunkter for opbygning af kvalitets-

rapporter for folkeskolen. Pejlemærkerne for folkeskolen kan imidlertid ikke på alle 

målepunkter overføres til ungdomsskolens hovedaktivitetsområder: 10. klasse, heltids-

undervisning og almen undervisning. 
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Forvaltningens fire styringsdimensioner er: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
s at  
 

 

 

 

 

 

Ungdomsskolen er i samarbejde med Fagligt Center i gang med at tilpasse pejlemær-

kerne for folkeskolen til 10. klasse og heltidsundervisning, så de kan danne udgangs-

punkt for vurderingen af kvalitet og effekt i 10. klasse og heltidsundervisning. Pejle-

mærkerne skal give en uddybet forståelse af, hvad der i ungdomsskolen menes med fel-

terne Faglig Kvalitet og Oplevet kvalitet.  

 

Det forventes at pejlemærkerne vil være: 

 

Øgede faglige, sociale og personlige kompetencer                  

10. klasse og heltidsundervisning skal bidrage til målsætningen om, at alle unge skal 

blive så dygtige som de kan, fagligt, personligt og socialt. 

 

Fastholdelse i uddannelse 

10. klasse og heltidsundervisning skal bidrage til målet om, at 95 procent af en ung-

domsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 10. klasse skal bidrage til målet 

om, at 25 procent skal påbegynde en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. 

Heltidsundervisningen skal bidrage til målet om, at 50 procent af udsatte unge gennem-

fører en ungdomsuddannelse. Begge former for undervisningstilbud skal generelt bidra-

ge til at de unge fastholdes i en uddannelsesmæssig retning 

 

Elevtrivsel og tilfredshed 

Eleverne i skal trives. De unge skal i ungdomsskolen finde eller genfinde en glæde ved 

at gå i skole, der kan motivere dem og understøtte deres læring.   

 

Det skal drøftes om kvalitetsrapporten skal indeholde yderligere pejlemærker. 

 

Under hvert pejlemærke præsenteres centrale data.  

 

Udover de tre pejlemærker indeholder ungdomsskolens kvalitetsrapport yderligere to 

afsnit om ’attraktiv arbejdsplads’ og ’styr på økonomien’, der er de to sidste felter i fire-

Oplevet 

kvalitet 

 

Faglig 

kvalitet 

Styr på 

økonomien 

Attraktiv 

arbejdsplads 
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feltsmodellen. Herudover suppleres rapporten med et afsnit med nøgletal. Ungdomssko-

lens kvalitetsrapport opbygges derfor med følgende fem afsnit: 

 

10. klasser på erhvervsuddannelserne vil blive vurderet på de samme faglige parametre, 

og resultaterne vil indgå i forvaltningens kvalitetsdialog med ledelserne på disse skoler. 

 

 

Kvalitetsrapporten i en styringsmæssig kontekst 

 

Ungdomsskolens kvalitetsrapport er et styringsværktøj, der indgår i det samlede kvali-

tetsstyringssystem i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Ungdomsskolens eget effekt-

målingssystem supplerer kvalitetsrapporten med måling af undervisningens effekt på 

udviklingen af elevernes sociale og personlige kompetencer. 

 

Kvalitetsrapporten giver forvaltningen, ungdomsskolebestyrelsen og Børne- og Ung-

domsudvalget et samlet overblik over kvalitet og effekt af undervisningen i 10. klasse 

og i heltidsundervisningen, sådan som den kommer til udtryk via kvantitative data og 

ungdomsskolens egen kvalitative beskrivelse. 

 

Kvalitetsrapporten danner udgangspunkt for den ledelsesmæssige dialog mellem for-

valtningen og ungdomsskolen om den fortsatte udvikling. 

 

 

VIDERE PROCES 

 

På mødet den 8. december 2015 forelægges bestyrelsen udkast til ungdomsskolens kva-

litetsrapport 2014-2015, som bestyrelsen skal afgive en udtalelse om. 

 

 

BILAG 

 

Ingen 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen drøfter de punkter, som elevrepræsentanterne præsenterer for 

bestyrelsen. 
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Meddelelser og orientering 
 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 

1. Start på almensæson 
Ungdomsskolen åbnede d.12. august for tilmeldingerne til de cirka 500 hold, 
der i år bliver udbudt i det nye skoleår. Tilmeldingen sker på ungdomsskolens 
hjemmeside, www. ungdomsskolen.kk.dk, hvor de unge og deres forældre bl.a. 
kan se holdbeskrivelser og navne på de undervisere, der udgør det faglige fun-
dament i den nye sæson. 
 
Status for tilmelding: 
CPR-elever er individuelle elever i ungdomsskolen.  
Holdelever er CPR-elever, der har tilmeldt sig et eller flere hold. 
 
2 uger efter åbningen for tilmelding i 2015 har ungdomsskolen:  
CPR-elever: 2.997  
Hold-elever: 4.255  
 
1 uge efter åbningen i 2014 havde ungdomsskolen: 
CPR-elever: 1.523 
Hold-elever: 2.626 

 
I forbindelse med den nye sæson udgiver ungdomsskolen 2 programmer med 
beskrivelser af de mange hold, som byens elever kan tilmelde sig: Et for 13-
17-årige og et for de 10-12-årige på Østerbro. Det er muligt at se program-
merne her: 
Program for 13-17-årige 
Program for 10-12-årige 

 
I uge 35 har ungdomsskolen fulgt op på programmet med besøg på byens 
skoler. Her har fritidsundervisere fortalt om de mange muligheder, eleverne 
har i ungdomsskolens fritidsundervisning. Desuden har cyklister, fodgængere 
og andre forbipasserende kunne se ungdomsskolens plakat, der hænger 250 
steder rundt om i byen.  
 
Undervisningen begynder i uge 38. 
 
 

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

http://ipaper.ipapercms.dk/KoebenhavnsKommune/BUF/Ungdomsskolens_program_2015_2016/
http://ipaper.ipapercms.dk/KoebenhavnsKommune/BUF/Ungdomsskolens_program_for_10_12_aarige_paa_Osterbro_2015_2016/
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2. Sommerkurser for elever, der vil på erhvervsskole 
I juli gik 35 unge på sommerskole i København. I løbet af 16 dage fik eleverne 
mulighed for at blive bedre til fagene dansk og matematik på sommerskolen, 
der blev afviklet på TEC Frederiksberg med afdelingsleder Jens Rødgaard fra 
ungdomsskolen som tovholder. Undervisningen forberedte eleverne til at tage 
en ny afgangsprøve i fagene og dermed kunne blive optaget på en erhvervsud-
dannelse. Som afslutning på forløbet på sommerskolen tager eleverne folke-
skolens afgangsprøve i dansk og matematik. En midtvejsprøve efter otte dage 
af sommerskolen viste, at 73 procent af eleverne havde nået målet om 02 i ma-
tematik. I dansk var det 50 procent af eleverne. Resultaterne af elevernes prø-
ver foreligger endnu ikke. 

I kraft af erhvervsskolereformen skal alle folkeskoleelever, der ønsker at be-
gynde på en erhvervsuddannelse, som minimum skal have karakteren 02 i 
dansk og matematik. Sommerkurser er et tilbud til elever, som ikke opfylder 
dette krav. Tilbuddet er etableret i et samarbejde mellem Københavns Tekni-
ske Skole, TEC København, Børne- og Ungdomsforvaltningen og ngdoms-
skolen. 

 
3. Opstart af kombineret ungdomsuddannelse 

17. august blev dørene slået op til ungdomsskolens afdeling af den kombinere-
de ungdomsuddannelse. Afdelingen står for undervisning i erhvervstemaet Ser-
vice, kultur og turisme, som giver de unge en kombination af boglig undervis-
ning i dansk og matematik og praktisk erfaring med kundebetjening og ser-
viceopgaver, fx i virksomheder, kulturinstitutioner, foreninger, butikker og ved 
events.  Undervisningen finder sted på Byhøjskolen og der er i det første halvår 
plads til 15 elever. Til januar åbnes op for yderligere et hold på 15 elever. 
Ungdomsskolens afdeling er etableret i et partnerskabssamarbejde om kombi-
neret ungdomsuddannelse i Region Hovedstaden. Partnerskabet tilbyder un-
dervisning på en række skoler indenfor fire erhvervstemaer. Mere information 
om uddannelsen, erhvervstemaer og afdelinger i partnerskabet kan læses på 
www.erhvervsasssitent.dk 
 

4. Ny forhåndsaftale på lærerområdet 
Uddannelsesforbundet/lærerne og ungdomsskolen har indgået en ny forhånds-
aftale om udmøntning af Ny løn-midler til lærerne. Aftalen er i store træk en 
videreførelse af den tidligere aftale. Det nye er dog, at aftalen nu følger over-
enskomstperioden, så den er løbende til 2018, hvor der skal indgås ny overens-
komst på området. Uddannelsesforbundet/lærerne og ungdomsskolen skal nu i 
gang med den konkrete udmøntning af aftalen, og det forventes at arbejdet kan 
afsluttes i løbet af september måned 2015.  

 
5. Fælles LokalMED-møder med Ungdommens Uddannelsesvejledning, Kø-

benhavn 
Med det mål at udveksle viden om tværgående problemstillinger og mål og 
metoder i arbejdet i MED-systemet, har LokalMED-udvalgene i ungdomssko-

http://www.erhvervsasssitent.dk/
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len og Ungdommens Uddannelsesvejledning, København besluttet at holde 
halvårlige fællesmøder. Næste møde finder sted 23. september 2015. 
 

6. Faglig dag og fællesspisning 
Ungdomsskolens medarbejdere mødes d. 12. september til en fælles faglig dag 
og fællesspisning. Programmet byder på introduktion for nye medarbejdere, 
afdelings- og områdemøder, og oplæg om arbejdsglæde og motivation. Dagen 
bliver afsluttet med fællesspisning og kollegialt samvær. Arrangementet fore-
går hos Ungdomsskolens 8+9. klasse på Hovmestervej 30 i Nordvest. 

 
7. SOL – konference 

Ungdomsskolen deltager med en stand på SOL-projektets konference om 
fremtidens åbne skole d. 8. september. Konferencen afholdes af projektet 
Samarbejdet om læring i den åbne skole (SOL), som ungdomsskolen indgår i 
sammen 6 andre ungdomsskoler, Center for Ungdomsforskning og ungdoms-
skoleforeningen.  
 
Konferencen sætter fokus på de muligheder, der er for at udnytte potentialet i 
den åbne skole, og hvilke rammer, der skal være til stede for at opnå succes. 
Samtidig sættes fokus på et af de vigtigste formål med den nye folkeskole; at 
alle trives og uddannes, uanset social baggrund. På hvilke måder er ungdoms-
skolens tilbud et vigtigt element i opfyldelsen af dette? Konferencen kommer 
også med en række konkrete eksempler på samarbejder mellem folkeskolen, 
ungdomsskolen og andre partnere, der allerede finder sted rundt omkring i 
landet. 
 

 
8. Deltagelse i Youth Summit (E2C-Europe) i oktober 

 5 elever og 2 lærere fra Ungdomsskolens 8+9.klasse drager i efterårsferien til 
Möchengladbach i Tyskland for at deltage i E2C-netværkets årlige træf for un-
ge på second chance skoler rundt om i Europa. Årets tema er Healthy citizen: 
Learning through sports, og programmet byder på en rækkes workshops og ar-
rangementer for de i alt 50 unge deltagere. Sideløbende med unge-træffet bli-
ver der afholdt lærerseminar samt bestyrelsesmøde og generalforsamling i 
E2C-foreningen. Sisse Liv Lausen fra ungdomsskolen holder oplæg på lærer-
seminaret om ungdomsskolens effektmålingsindsats. Jan Andreasen, Kim Bry-
naa og Tue Wethje deltager i bestyrelsesmøde og generalforsamling.  
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