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1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Konstituering, valg af formand og næstformand (indstilling) 

 

3. Bestyrelsens kompetence, opgaver og arbejde samt forslag til forret-

ningsorden (indstilling) 

 

4. Introduktion til ungdomsskolens virksomhed – indsatsområder og ud-

fordringer (ingen indstilling) 

 

5. Forslag til fordeling af ungdomsskolens budgetramme 2014 (indstil-
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6. Status for udmøntning af folkeskolereformen i forhold til ungdomssko-
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7. Forslag til revision af Plan for Københavns Kommunes Ungdomssko-
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dervisning (indstilling) 
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11. Forslag til mødeplan 2014 (indstilling) 

 

12. Meddelelser (indstilling) 

 

13. Evt. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden af møde den 26. marts 2014 

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 

 

 

2. Konstituering, valg af formand og næstformand 

 

Indstilling 

 

 

Ungdomsskolen indstiller,  

 

1. at bestyrelsen vælger formand og næstformand blandt medlemmerne 

valgt af Borgerrepræsentationens medlemmer. 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen valgte Jan Andreasen som formand og Rikke Lauritzen som 

næstformand. 

 

 

3. Bestyrelsens kompetence, opgaver og arbejde samt forslag til for-

retningsorden 

 

Indstilling 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen drøfter bestyrelsens opgaver og arbejde og godkender 

forslaget til forretningsorden. 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender dagsorden af mødet den 26. marts 2014. 
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Beslutning 

Bestyrelsen godkendte indstillingen og forslaget til forretningsorden. 

 

Resumé 

Grundlaget for ungdomsskolebestyrelsens virke er fastsat i lovbekendtgø-

relse nr. 997 af 8. oktober 2004. Bestyrelsens sammensætning, kompetence 

og opgaver fremgår af vedtægt for bestyrelsen ved Københavns Kommunes 

Ungdomsskole, som er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 5. februar 

1998. Med afsæt i vedtægten fastlægger ungdomsskolebestyrelsen de over-

ordnede principper og målsætninger for ungdomsskolens virksomhed.  

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Forslag til forretningsor-

den er vedlagt indstillingen. Bestyrelsen udøver sine beføjelser gennem 

møderne. Forretningsorden regulerer bestyrelsens mødevirksomhed og be-

slutningsdygtighed. Der afholdes møde så ofte formanden eller tre af med-

lemmerne finder det fornødent. Dog holdes møde mindst 4 gange om året. 

Mellem bestyrelsesmøderne kan formanden afgøre sager, der ikke tåler 

opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. 

 

 

4. Introduktion til ungdomsskolens virksomhed – indsatsområder og 

udfordringer 

 

Ingen indstilling og beslutning. 

 

 

5. Forslag til fordeling af ungdomsskolens budgetramme 2014  

 

Indstilling 

 

 

 

Beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I punktet deltog administrationsleder Tue Wethje. 

 

Beslutning 
Bestyrelsen godkendte forslaget til fordeling af ungdomsskolens budget-

ramme 2014. Bestyrelsen tog orienteringen om effektiviseringen af lærer-

nes arbejdstid til efterretning. Endelig tog bestyrelsen orienteringen om 

regnskab 2013 til efterretning. 

Ungdomsskolen indstiller,  

 

1. at bestyrelsen godkender forslag til fordeling af ungdomsskolens 

budgetramme for 2014, som det fremgår af bilaget Ungdomsskolen - 

virksomhed og budget 2014, 

 

2. at bestyrelsen tager orienteringen om effektiviseringen af lærernes 

arbejdstid til efterretning, og 

 

3. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens regnskab 2013 

til efterretning. 
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Resumé 

Forslaget til fordeling af budgetrammen 2014 tager udgangspunkt i de prin-

cipper for fordeling af lønmidler og driftsmidler, som bestyrelsen vedtog i 

forbindelse med fordelingen af budgetrammen for 2013. Principperne er 

beskrevet i bilaget Ungdomsskolens virksomhed og budget 2014, afsnit 3. 

 

Som led i udmøntningen af budget 2014 har Børne- og Ungdomsudvalget 

besluttet, at der skal ske en effektivisering på lærernes arbejdstid, så det 

gennemsnitlige undervisningstimetal for lærerne hæves med 11,55 procent.. 

Da ungdomsskolen ikke er omfattet af folkeskolereformens udvidede time-

tal til eleverne, følger heraf en økonomisk effektivisering på 3,3 mio. kr. 

svarende til ca. 7 årsværk i ungdomsskolens heltidsundervisning. 

 

Regnskab 2013 

Med en samlet budgetramme på 78.280.217 kr. og et endeligt regnskab på 

77.260.910 kr. udviser ungdomsskolens regnskab i 2013 et mindreforbrug 

på 1.019.307 kr. Mindreforbruget skyldes primært ikke anvendt løn under 

lockouten i foråret 2013 samt tilførte ungepakkemidler, som videreføres i 

2014. 

 

 

6. Status for udmøntning af folkeskolereformen i forhold til ungdoms-

skolen  

 

Indstilling 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger: 

 

1) Bestyrelsen opfordrede ungdomsskolen at tilstræbe et mere ensartet 

serviceniveau i forhold til folkeskolerne og Børne- og Ungdomsfor-

valtningens geografiske områdeinddelinger. 

 

2) Bestyrelsen opfordrede ungdomsskolen til at finde pragmatiske løsnin-

ger på den såkaldte bestil-og-udfør-model, idet det ellers kan blive 

vanskeligt at indgå samarbejde med folkeskolerne. Som følge heraf 

kan ungdomsskolen anvende ressourcer i samme leje, som tidligere er 

anvendt til målrettet samarbejde med folkeskoler og ungdomsklubber. 

 

Resumé 

Som følge af folkeskolereformen skal folkeskolen og blandt andre ung-

domsskolen indgå forpligtende samarbejder, herunder i form af partnerska-

ber, som kan bidrage til at opfylde såvel folkeskolens som ungdomsskolens 

formål og mål for fag og obligatoriske emner. Konkret kan samarbejdet 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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mellem folkeskoler og ungdomsskolen bestå i alle de tilbud, som ungdoms-

skolen efter ungdomsskoleloven kan omfatte, dvs. både tilbud, der henven-

der sig generelt til eleverne i folkeskolen og til specifikke elevgrupper. 

 

Forvaltningen har foreslået en ressourcemodel efter bestiller-udfører prin-

cippet (BUM), hvor folkeskoler kan købe konkrete ydelser af ungdomssko-

len til opgaver, som folkeskolerne allerede har fået ressourcer til selv at 

udføre. Ungdomsskolen kan dog fortsat i metodeudviklingsperspektiv til-

byde folkeskoler særlige undervisningsforløb, uden at skolerne skal betale 

for det. Prioriteringen af hvilke skoler, der skal have det tilbud, foretages i 

samarbejde mellem det enkelte BUF-område og ungdomsskolens ledelse.  

 

Ungdomsskolen har udarbejdet et idékatalog med eksempler på kortere og 

længere undervisningsforløb, som skolerne kan rekvirere. Forløbene er alle 

knyttet an til dele af de fælles mål for folkeskolens fag. Idékataloget giver 

eksempler på opgaver, som ungdomsskolen kan varetage i samarbejde med 

folkeskolerne. 

 

Undervisningsministeriet har den 4. marts 2014 lanceret en pulje på 3 mil-

lioner kr. til at udvikle folkeskolens samarbejde med andre kommunale 

aktører som ungdomsskoler og musikskoler. Ungdomsskolen er i færd med 

at udfærdige en ansøgning, der sætter fokus på metodeudvikling af ind-

holdsmæssige og organisatoriske elementer i samarbejdet om undervisning 

i folkeskolen. 

 

 

7. Forslag til revision af Plan for Københavns Kommunes Ungdoms-

skolevirksomhed og vedtægt for bestyrelsen  

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

Beslutning 

 

 

Bestyrelsen drøftede indstillingen, idet bestyrelsen tilkendegav følgende 

bemærkninger til forslaget om bestyrelsens sammensætning: 

 

1) Forslaget om at bestyrelsen tiltrædes af en repræsentant for forvaltnin-

gens Ungeområde erstattes af, at en repræsentant for forvaltningens 

Ungeområde kan tilforordnes bestyrelsen uden stemmeret. 

 

2) Forslaget om at valgperioden for medarbejderrepræsentanterne er to år 

ad gangen erstattes af, at medarbejderrepræsentanterne vælges forskudt 

hvert andet år. 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

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

munes Ungdomsskolevirksomhed med en integreret bestyrelsesved-

tægt. 
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Resumé 

Efter ungdomsskoleloven skal Borgerrepræsentationen fastsætte en plan for 

kommunens ungdomsskolevirksomhed. Planen skal indeholde bestemmel-

ser om kommunens ungdomsskoleordning, herunder lederstillingernes art 

og antal samt antallet af ungdomsskolebestyrelser. Den nuværende plan er 

fra 2007. Som følge af ændringer i såvel lov om folkeskolen som ungdoms-

skoleloven skal Borgerrepræsentationen revidere den gældende virksom-

hedsplan for ungdomsskolevirksomheden. Det samme gælder vedtægten 

for ungdomsskolens bestyrelse fra 1998, der fastsætter de nærmere regler 

om ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og opgaver.  

 

De vigtigste ændringer i lovgivningen er knyttet til bestemmelser om 

 

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 

 

Forslag til ungdomsskolebestyrelsens sammensætning 

Ungdomsskolens bestyrelse skal fremover bestå af syv medlemmer eller 

flere. Hermed bortfalder den øvre grænse for antallet af medlemmer. Det er 

fortsat Borgerrepræsentationen, der fastsætter medlemstallet og den nærme-

re sammensætning i vedtægten for bestyrelsen. Som noget nyt er lovkravet 

om, at Borgerrepræsentationen skal være repræsenteret i bestyrelsen bort-

faldet. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede imidlertid på mødet den 25. 

september 2013 at anbefale over for Borgerrepræsentationen, at der ikke 

ændres i den hidtidige politiske repræsentation. 

 

Ungdomsskolen foreslår, at den hidtidige sammensætning af bestyrelsen 

videreføres og suppleres med en repræsentant fra forvaltningens Ungeom-

råde således: 

 

1) 3 medlemmer valgt af og blandt Borgerrepræsentationens medlemmer 

2) 2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomssko-

learbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter 

3) 1 repræsentant for Børne- og Ungdomsforvaltningens Ungeområde 

4) 2 repræsentanter for medarbejderne ved ungdomsskolen  

5) 2 repræsentanter for eleverne  

 

Som hidtil kan en repræsentant for folkeoplysningsudvalget i Københavns 

Kommune samt en repræsentant fra Børne- og Ungdomsforvaltningen (sæd-

vanligvis direktionen) tilforordnes bestyrelsen. 
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Valgperioden følger principielt den kommunale valgperiode på fire år. 

Ungdomsskolen foreslår, at medarbejderrepræsentanterne vælges for to år 

ad gangen. 

 

Forslag til ændringer i ungdomsskolens organisatoriske opbygning 

På bestyrelsesmødet den 17. juni 2013 skitserede ungdomsskolen forslag til 

ændringer i ungdomsskolens organisatoriske opbygning. Ungdomsskolen 

foreslår, at disse ændringer indgår i revisionen af virksomhedsplanen. 

 

Et forslag til en revideret virksomhedsplan inklusiv vedtægt er vedlagt som 

bilag til sagen. Planen er en overordnet ramme for ungdomsskolens opbyg-

ning, der giver mulighed for at indrette ungdomsskolen så fleksibelt og 

dynamisk som muligt. Forslaget fremlægges til drøftelse i bestyrelsen med 

henblik på, at Børne- og Ungdomsforvaltningen efterfølgende indstiller 

planen til godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget og Borgerrepræsenta-

tionen. 

 

 

8. Kvalitetsudvikling gennem effektmåling i ungdomsskolens heltids-

undervisning 

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

Beslutning 

 

 

I punktet deltog projektmedarbejder Sisse Liv Lauesen. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet bestyrelsen tilkendegav 

ønske om at punktet gøres til genstand for en tematisk drøftelse i løbet af 

2014. 

 

Resumé 

Med det mål at skabe den størst mulige viden om resultater og effekter, er 

ungdomsskolen er i færd med at skabe et samlet ledelsesinformationssy-

stem. Systemet skal, gennem løbende indsamling af data fra forskellige 

kilder, måle og dokumentere forskellige områder i elevernes udvikling. 

Data består dels af informationer fra det udviklede effektmålingssystem, 

dels af resultatdata som fx oplysninger om fremmøde, karakterer, uddan-

nelsesparathedsvurdering og om optagelse og gennemførsel af ungdomsud-

dannelse.  

 

Anvendelsen af ledelsesinformationssystemet vil styrke ungdomsskolen 

indenfor tre hovedområder:  

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om status for arbejdet med ledel-

sesinformation og effektmålingssystem i heltidsundervisningen til 

efterretning, 

 

2. at bestyrelsen godkender, at ungdomsskolen ansøger om støtte fra 

EU's uddannelsesprogram Erasmus+ til delvis finansiering af et in-

ternationalt projekt om videreudvikling af effektmålingsarbejde. 
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 Skoleforløb – planlægning og justerig 

 

 Målretning af tilbud til målgruppen – refleksion og udvikling – match 

af metoder og aktiviteter til de unges behov og ressourcer 

 

 Faktabaseret ledelse – prioriteringsanvendelse – ressourceoptimering. 

Effektmålingen skal supplere eksisterende data med viden om elevernes 

løbende udvikling af kompetencer indenfor det personlige, sociale og fagli-

ge område. Effektmålingen vil måle på elevernes udvikling indenfor føl-

gende delkompetencer: Bevidsthed om egne ressourcer og udfordringer, 

motivation, selvstændighed, ansvarlighed, situationsfornemmelse, samar-

bejdsevner, relationsevner, deltagelse og studieteknik.  

 

Udvælgelsen af disse delkompetencer er sket gennem en proces, hvor lede-

re og medarbejdere i ungdomsskolen har arbejdet med at identificere og 

formulere entydige effektmål for heltidsundervisningen igennem udviklin-

gen af en forandringsteori. Effektmålingerne foretages via et elektronisk 

spørgeskema og indsamler vurderinger af hver enkelt elev. Spørgeskema-

erne udfyldes af klasse – eller temalærer i samarbejde med vejlederen på 

skolen.  

 

Effektmålingsarbejde som et internationalt projekt 

Erasmus+ er EU’s nye uddannelsesprogram, der trådte i kraft 1. januar 

2014. Programmet erstatter blandt andet Aktive Unge og Livslang Læring 

og giver mulighed for at udvikle, teste, overføre og udveksle god praksis 

inden for ungdomssektoren og på tværs af sektorer. En af delprogrammerne 

i Erasmus+ omhandler mulighed for ansøgning om støtte til at etablere stra-

tegiske partnerskaber på tværs af uddannelsessektorer. Ungdomsskolen 

ønsker at ansøge Erasmus+ om støtte til etablering af et Europæisk samar-

bejde med institutioner/organisationer om videreudvikling af effektmå-

lingsarbejdet. Ansøgningsfristen er 30. april 2014. 

 

 

9. Analyse af ungdomsskolens virksomhed og plan for udvikling 

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

Resumé 

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Ungdom, gennemfører i første halvår af 

2014 en organisationsanalyse af ungdomsskolen, som skal indgå i arbejdet 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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med at skabe en udviklingsplan for ungdomsskolen. På baggrund af analy-

sen udarbejder ungdomsskolen i andet halvår 2014 i samarbejde med Ung-

dom en udviklingsplan. Analysen skal skabe et vidensgrundlag for Ung-

dom, ungdomsskolens bestyrelse og ungdomsskolens ledelse i forhold til 

 

 styringskonceptet for ungdomsskolen 

 ungdomsskolens rolle i forhold til folkeskolereformen  

 ungdomsskolens potentiale til at påtage sig nye opgaver 

 kvaliteten af især ungdomsskolens heltidsundervisning 

 fritidsundervisningens nye betingelser efter folkeskolereformen 

 effektivisering af ungdomsskolen med fokus på administration og ledelse 

 ungdomsskolens integration i BUFs almene supportsystemer til skoler 

 

Analysen forelægges direktionen i Børne- og Ungdomsforvaltningen og 

bestyrelsen og danner grundlag for beslutning om styringsmodel for ung-

domsskolen. 

 

 

10. Eleverne har ordet v/bestyrelsens elevrepræsentanter 

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Ingen. 

 

Elevrepræsentanterne tematiserede problematik om elevfrafald og gav ek-

sempler på ringe fremmøde og svigtende deltagelse på hold, som eleverne 

har meldt sig til. 

 

Formanden tilkendegav ønske om, at initiativer til at fremme elevernes 

deltagelse og reducere frafald/fravalg gøres til en tematisk drøftelse på et 

bestyrelsesmøde. 

 

 

11. Forslag til mødeplan 2014  

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

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

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

at bestyrelsen godkender forslag til mødedatoer i 2014. 
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Resumé og beslutning 

Efter Vedtægt for bestyrelsen ved Københavns Kommunes Ungdomsskole 

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

eller 3 af medlemmerne finder det fornødent. Bestyrelsen drøftede forslaget 

til mødeplan og gav formanden mandat til at justere den foreslåede møde-

plan, og at ungdomsskolen efterfølgende udsender mødedatoer. 

 

Mødevirksomhed i 2014: 

 

Onsdag den 26. marts kl. 15.00-17.00 Gennemført 

 

Mandag den 2. juni kl. 15.00-17.00 Ny 

 

Onsdag den 29. oktober kl. 15.00-17.00 

 

Onsdag den 20. august kl. 15.00-17.00 Annulleret 

 

Tirsdag den 16. december kl. 16.00-18.00 Annulleret 

 

Onsdag den 3. december kl. 16.00-18.00 Ny 

 

 

12. Meddelelser og orientering 

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

Resumé 

1. Events i marts 2014 

I marts måned går elever fra ungdomsskolen på scenen flere steder i Kø-

benhavn: Den 22. marts afholder Ungdomsskolen Nord årets Showtime-

event. Her bliver Kulturhuset på Rentemestervej fyldt med elever fra ung-

domsskolens fritidsundervisning, der dagen igennem vil optræde med sang, 

dans, rap, parkour og drama. Der er fri entré til Showtime – og alle er vel-

komne. NUART er ungdomsskolens årlige teaterprojekt, der i år kan ople-

ves i Dansehallerne på Carlsberg fra den 23. marts. Årets stykke hedder 

”Premieren” og omhandler en gruppe teaterfolk, der skal arbejde på opsæt-

ningen af et stykke om fortællinger fra storbyen. I årets NUART-

forestilling medvirker elever fra ungdomsskolens skuespil-, musik- og dan-

sehold.  

 

 

2. Modelkommuneprojektet Unge, alkohol og stoffer 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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Ungdomsskolen deltager i Unge, alkohol og stoffer, et modelkommunepro-

jekt, som har til formål at styrke den forebyggende indsats omkring unges 

misbrug på ungdomsuddannelserne. Projektet er forankret i Socialforvalt-

ningens misbrugsbehandlingstilbud til unge under 25, U-turn, og herudover 

deltager ungdomsskolen, Niels Brock, Det Frie Gymnasium og Hotel- og 

Restaurantskolen. 

 

3. Internationalt samarbejde 

Ungdomsskolen er partner i et internationalt udviklings- og samarbejdspro-

jekt med titlen Europe Citizen: Healthy, Employable and Responsible 

(CHEARS). Projektet gennemføres med second chance skoler fra forenin-

gen E2C Europe (The European Association of Cities, Institutions and 

Second Chance Schools).  Projektet er støttet af EUs udvekslingsprogram, 

Youth in Action og løber i perioden marts 2014 – marts 2016. Projektet 

inkluderer bl.a. afholdelse af 2 lærerseminarer og et Youth Summit, hvor 

elever fra second chance skoler over hele Europa mødes til en uges samvær 

om forskellige workshops og temaer.  

 

4. Eksamenstræning i ungdomsskolen 

Hvert forår udbyder ungdomsskolen en række hold i fritidsundervisningen, 

der skal hjælpe unge til at få en god oplevelse til deres afgangsprøve. I år 

kan unge københavnere bl.a. gå til eksamensyoga, til faglig bootcamp om 

dansk, engelsk og matematik, til en workshop om at kontrollere nerverne 

og meget mere.  

 

Alle hold kan ses i ungdomsskolen nye blad, der er blevet omdelt på sko-

lerne i København. Den digitale udgave af bladet kan læses på ungdoms-

skolens hjemmeside. I uge 11 blev tiden for eksamenstræning i ungdoms-

skolen også markeret med gule plakater ved busstoppesteder i København 

med information om de mange eksamenstilbud. 

 

 

13. Evt. 
 

 

København, den 2. april 2014 

 

 

 

Jan Andreasen 

     

    / Kim Brynaa 

 


