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1. Tematisk punkt: Ungdomsskolens 8+9. klasse (second chance) 

 

I præsentationen deltog afdelingsleder Vibeke Krogslund, daglige leder Rai 

Ajufo og vejleder Nadja Dahms. 

 

Ungdomsskolens 8+9. klasse er et tilbud til unge undervisningspligtige på 

8+9. klassetrin, der ikke trives eller kan fungere i folkeskolen, og som har 

behov for særlig tilrettelagt undervisning for at opnå folkeskolens afgangs-

prøve. Målet for Ungdomsskolens 8.+9. klasse er, at eleverne aflægger fol-

keskolens afgangsprøver i dansk, matematik og engelsk, at de lærer at gå i 

skole og kommer videre i uddannelsessystemet.  

 

Der undervises primært i de prøveforberedende fag dansk, matematik og 

engelsk. Andre elementer i undervisningen er fx den obligatoriske projekt-

opgave, erhvervspraktik efter individuelle behov, brobygning i 9. klasse, 

introduktionskurser til ungdomsuddannelserne, ekskursioner, idræt, mad-

lavning og kreativt værksted. 

 

Bevillingerne udfases fra 4,5 mio. kr. til 3,4 mio. i 2015 og til 0,9 mio. kr. i 

2016.  

 

 

2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet den 26. marts 2014 

 

Indstilling 

 

 

Ungdomsskolen indstiller,  

 

1. at bestyrelsen godkender udkast til beslutningsprotokollen af mødet 

den 26. marts 2014. 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte beslutningsprotokollen. 

 

 

3. Budget- og regnskabsudvikling 

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om udviklingen i ungdomsskolens 

budget og regnskab 2014 til efterretning, og 

 

2. at bestyrelsen tager orienteringen om effektiviseringen af lærernes ar-

bejdstid til efterretning. 
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Beslutning 

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. 

 

Resumé 

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

ungdomsskolens samlede budgetramme på 74.863.313 kr. inkluderet over-

førte midler fra 2013 på 1.019.307 kr. Den aktuelle budgetramme på 

75.291.710 kr. er blevet nedjusteret i forhold til ungdomsskolens effektivi-

seringsbidrag på lærernes arbejdstid med i alt 1,3 mio. kr. 

 

Pr. 19. maj 2014 er der et samlet forbrug i almenundervisningen på ca. 46 

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

gen tegner sig for et samlet forbrug på ca. 36 pct., hvilket svarer til niveauet 

fra 2012 og er ca. 8,5 pct. højere end sidste år. Det lave forbrug i 2013 på 

dette tidspunkt af året var grundet lockout af lærerne i april måned. 

 

Ungdomsskolen skal i 2014 og i 2015 effektivisere lærernes arbejdstid med 

11,5 procent svarende til syv stillinger (årsværk). Ungdomsskolen har gen-

nemført afskedigelser på i alt fem lærere. Desuden indgår nedlæggelsen to 

vakante stillinger i effektiviseringen. På grund af opsigelsesvarsler på de 

afskedigede lærere skal ungdomsskolens mindreforbrug i 2013 indgå i 

dækningen af effektiviseringskravet i 2014. 

 

Bestyrelsen godkendte på mødet i marts 2014, at effektiviseringen på læ-

rernes arbejdstid blev budgetteknisk placeret på henholdsvis Byhøjskolen, 

Nye Veje, Dagkursus samt Ungdomsskolen i Hindegade. Med de tiltag som 

ungdomsskolen har foretaget med henholdsvis afskedigelserne samt de 

kommende rokeringer af nogle af lærerne, vil effektiviseringen være fuldt 

indfaset i 2015. 

 

Ungdomsskolen og UU København er i dialog om en plan for omlægning 

af de pædagogiske profiler i ungdomsskolens heltidsundervisning. Dette vil 

blive præsenteret for bestyrelsen på mødet den 29. oktober 2014. 

 

 

4. Forvaltningens analyse af ungdomsskolens virksomhed 

 

Indstilling 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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Resumé 

På mødet den 26. marts 2014 orienterede ungdomsskolen bestyrelsen om, 

at Ungdom i foråret 2014 gennemfører en nærmere analyse af ungdomssko-

lens virksomhed. Under punktet redegjorde souschef Søren Hegnby, Ung-

dom, for analysens opbygning og indsamling af data, der skal belyse de fire 

dimensioner i styringskvadraten 1) styr på økonomien, 2) attraktiv arbejds-

plads, 3) faglig kvalitet og 4) oplevet kvalitet. 

 

Formålet med analysen er at opnå større indsigt i ungdomsskolens opgave-

varetagelse i bred forstand med henblik på at skabe grundlag for styring og 

udvikling af det samlede ungeområde. Analysen bygger på statistiske ud-

træk, kvantitative data og interviews. Analysen færdiggøres i august 2014, 

hvorefter den drøftes i Børne- og Ungdomsforvaltningens direktion i sep-

tember 2014 og forelægges ungdomsskolens bestyrelse på mødet den 29. 

oktober 2014. Analysen skal danne grundlag for beslutning om styrings-

model for ungdomsskolen. 

 

 

5. Status for folkeskolereformen og ungdomsskolen  

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen opfordrede ung-

domsskolen til at medtænke evaluering og dokumentation af aktiviteterne 

allerede i planlægningen. Endvidere opfordrede bestyrelsen ungdomsskolen 

til fortsat at være opmærksom på at synliggøre ungdomsskolen i forhold til 

folkeskolerne. Endelig bad bestyrelsen ungdomsskolen om ny status på 

møderne i oktober og december 2014. 

 

Resumé 

På mødet den 26. marts 2014 orienterede ungdomsskolen bestyrelsen om 

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutninger vedrørende den lokale udmønt-

ning af lovændringerne, herunder at ungdomsskolens undervisning i for-

bindelse med folkeskolereformen skal ske efter bestiller-udfører princippet 

(BUM). Dette betyder, at folkeskoler kan købe konkrete ydelser af ung-

domsskolen til opgaver, som folkeskolerne allerede har fået ressourcer til 

selv at udføre. Ungdomsskolen kan dog fortsat i metodeudviklingsperspek-

tiv tilbyde folkeskoler særlige undervisningsforløb, uden at skolerne skal 

betale for det.  

 

Bestyrelsen opfordrede på mødet ungdomsskolen til at finde pragmatiske 

løsninger på bestiller-udfør-modellen, da det ellers kan blive vanskeligt at 

indgå samarbejde med folkeskolerne. Som følge heraf blev det besluttet, at 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

3. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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ungdomsskolen kan anvende ressourcer i samme leje, som tidligere er an-

vendt til målrettet samarbejde med folkeskoler og ungdomsklubber. Besty-

relsen opfordrede endvidere ungdomsskolen at tilstræbe et mere ensartet 

serviceniveau i forhold til folkeskolerne og Børne- og Ungdomsforvaltnin-

gens geografiske områdeinddelinger.  

 

Som afsæt for det fremtidige samarbejde med folkeskolen har ungdomssko-

len udarbejdet et idékatalog med eksempler på kortere og længere under-

visningsforløb, som ungdomsskolen kan varetage i samarbejde med folke-

skolerne. Idékataloget har udgjort fundamentet for den dialog, som lederne 

af de lokale fritidsafdelinger har haft med en række skoler henover foråret 

om mulige samarbejder. I alt er der pt. planlagt 51 undervisningstilbud for-

delt på 18 skoler. Pt. er 18 aktiviteter finansieret af folkeskoler, 28 aktivite-

ter af ungdomsskolen og 5 aktiviteter ved ligelig fordeling mellem folke-

skolen og ungdomsskolen. En oversigt over undervisningsaktiviteterne var 

vedlagt sagen som bilag. Det er ungdomsskolens forventning, at der vil 

blive truffet aftaler om yderligere forløb frem mod sommerferien. 

 

 

6. Ny kombineret Ungdomsuddannelse (tidligere fleksuddannelse) 

 

Indstilling 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender, at ungdomsskolen indgår i et bredt instituti-

onssamarbejde som potentiel udbyder af Kombineret Ungdomsuddan-

nelse. 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen, idet bestyrelsen betonede, at ungdoms-

skolen undersøger mulighederne for at indgå i et institutionssamarbejde, og 

at ungdomsskolen fremlægger en ny indstilling om sagen, når udbudsmate-

rialet er kendt, og når planlægningen af uddannelsens elementer er mere 

fremskreden. 

 

Resumé 

Som led i Aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser forven-

tes folketinget at vedtage en lov om oprettelse af en ny Kombineret Ung-

domsuddannelse. Uddannelsen skal varetages i et institutionssamarbejde 

med start pr. august 2015. Loven forventes vedtaget den 11. juni 2014. 

 

Sagen indgår i den orientering til Børne- og Ungdomsudvalget om EUD-

reformen, som forvaltningen fremlægger for udvalget på mødet den 11. juni 

2014. 

 

Kombineret Ungdomsuddannelse er en ny beskæftigelsesrettet kompeten-

cegivende ungdomsuddannelse for de 15 til 24-årige, som ikke har en reali-

stisk mulighed for at gennemføre en erhvervs- eller gymnasial uddannelse. 
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Uddannelsen varer maksimalt to år og bygges op i fire dele af 20 ugers va-

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

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

hvis de opnår kompetencer til det. Uddannelsen opbygges fleksibelt og 

rettes mod regionens lokale arbejdsmarked og beskæftigelsesmuligheder. 

 

Etableringen af Kombineret Ungdomsuddannelse sker konkret efter en ud-

budsrunde. Det forventes, at ministeriet udsender udbudsmateriale efter 

sommerferien. Alle institutionstyper, der arbejder med målgruppen, kan 

indgå i et institutionssamarbejde omkring uddannelsen inden for et geogra-

fisk afgrænset udbudsområde. Én af institutionerne i institutionssamarbej-

det skal påtage sig det overordnede ansvar for organisering og administrati-

on af uddannelsen (tovholderfunktion).  

 

Ungdomsskolen ønsker at indgå i institutionssamarbejdet, idet ungdoms-

skolen gennem heltidsundervisningen har kendskab til målgruppen og har 

erfaring med samarbejde på tværs af institutioner om elever i målgruppen. 

Ungdomsskolen udviklede 10. Puls i samarbejde med Københavns Tekni-

ske Skole i 2010-2012, som blev forløber for 20/20-modellen, hvor 10. 

klasse gennemføres på erhvervsskolerne. 

 

 

7. Ungdomsskolens almene elevprogram 2014-2015 

 

Indstilling 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender forslag til elevprogram 2014-15, 

 

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

 

3. at bestyrelsen tager orienteringen om markedsføringen af ungdoms-

skolens program og særlige indsatser i fritidsundervisningen til efter-

retning. 

 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Bestyrelsen tilkendegav ønske om en 

tematisk drøftelse af aldersgrænserne i ungdomsskoletilbuddet. 

 

Resumé 

Sæsonen for fritidsundervisning i ungdomsskolen begynder medio septem-

ber. I den forbindelse har ungdomsskolen udarbejdet et forslag til et pro-

gram for den samlede sæson. Dette er 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 sig på erfaringer fra sæsonen 
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2013/2014, hvor populære og velfungerende hold typisk også vil være at 

finde i det nye program side om side med nye og uprøvede hold. 

 

Ungdomsskolen udbyder i sæsonen 2014-2015 i alt 431 hold i den almene 

undervisning for 13-18-årige. Dertil kommer 30 hold til 10-12-årige på 

Østerbro. 

 

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

domsskolen udbyde 11 rejser (kano- og klippeklatringsholdene figurerer i 

ovenstående under Sport og action). 

 

Informationen om ungdomsskolens fritidstilbud sker gennem en flerstren-

get kommunikationsindsats, der primært tager sit afsæt i: 

 

 Trykt materiale  

Primært programmer, der sendes via post til samtlige husstande med 

børn mellem 13-17 år. Der sendes et særskilt program til 10-12-årige, 

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

folkeskoler 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. 

 

 Digitale platforme 

Primært ungdomsskolens hjemmeside, Facebook og Instagram. Desu-

den udgives programmet digitalt i en bladremodel. I efteråret 2014 vil 

ungdomsskolen arbejde med ambassadør-roller blandt almenundervi-

serne, så der løbende leveres materiale om undervisningstilbuddene i 

ungdomsskolen – til brug på diverse digitale platforme.  

 

Folkeskolereformen  

Med folkeskolereformen skal alle elever have en længere og mere varieret 

skoledag. Realiseringen af dette skal bl.a. ske i samarbejde med ungdoms-

skolen, der kan levere fleksibel, supplerende undervisning i folkeskolen. 

Undervisningen kan leveres som kortere eller længerevarende forløb eller 

som konkrete opgaver til eleverne, og vil basere sig på erfaringer fra eksi-

sterende samarbejder med folkeskoler samt fra den interessebårne fritids-

undervisning i ungdomsskolen. 
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8. Samarbejde med Hygge Factory 

 

Indstilling 

 

INDSTILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Bestyrelsen tilkendegav ønske om en ny 

orientering, når planerne for det samarbejde med Hygge Factory kan kon-

kretiseres. 

 

Resumé 

Ungdomsskolebestyrelsen godkendte i 2011 en samarbejdsaftale om tre 

ungdomskulturprojekter med non-profit foreningen Hygge Factory. Samar-

bejdsaftalen tog afsæt i et tidligere samarbejde om forfatterhold og bogud-

givelsen Ordskælv! i 2009-10. Hygge Factory er blandt andet støttet af Kul-

turministeriet og har særlig ekspertise i at involvere faglige kapaciteter 

blandt udøvende kunstnere på frivillig basis i arbejdet med at støtte unge 

elever i at gennemføre egne kunst- og kulturprodukter. 

 

Den tre-årige samarbejdsaftale omfatter projekter inden for disciplinerne 

forfatterskab (Ordskælv!), pladeudgivelse (45! Vinyl) og senest arkitektur 

(HandleRUM!). Alle tre projekter er gennemført planmæssigt. Med afslut-

ningen af det seneste projekt Handlerum! er samarbejdsaftalen udløbet, og 

ungdomsskolen foreslår at mulighederne for et videre samarbejde undersø-

ges. 

 

Med udløbet af samarbejdsaftalen med Hygge Factory har ungdomsskolen 

været partner i udvikling og gennemførelse af Hygge Factorys model for, 

hvordan unge kan støttes i at skabe egne kulturproduktioner. Det er en mo-

del, som Hygge Factory også har modtaget støtte fra Kulturministeriet til at 

udvikle. 

 

Lederen af Hygge Factory, Karen Siercke, deltog på bestyrelsesmødet den 

13. oktober 2013 for at orientere om samarbejdet med ungdomsskolen og 

erfaringerne med de udførte projekter. Samarbejdet har åbnet muligheden 

for at ungdomsskolens undervisning tilføres yderligere muligheder og faci-

liteter for de unge, da fokus udvides fra klasseundervisning til egen produk-

tion støttet af frivillige professionelle kunstnere. 

 

Ungdomsskolen indstiller,  

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens treårige samar-

bejde med foreningen Hygge Factory – og herunder det afsluttede pro-

jekt HandleRum! – til efterretning. 

 

2. at bestyrelsen godkender, at ungdomsskolen tager initiativ til at vide-

reudvikle samarbejdet med Hygge Factory om fremtidige ungdoms-

kulturprojekter. 
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Ungdomsskolens fritidsundervisning udbyder selv en række kreative og 

kulturelle fag med de muligheder og begrænsninger, der ligger inden for 

ungdomsskolens egen ramme. Et fortsat og udviklet samarbejde med Hyg-

ge Factory vil give mulighed for at supplere ungdomsskolens egen under-

visning med de semiprofessionelle rammer, som Hygge Factory-modellen 

giver.  

 

Ungdomsskolens udgifter i forbindelse med projektet HandleRUM! har 

samlet set udgjort 134.359 kr. Heraf udgør 50.400 kr. udgifter til undervis-

ning, og andre udgifter er bl.a. rekruttering af frivillige, produktion, præ-

sentation og fremstillingen af værker. Det samlede budget for Hygge Facto-

ry-projektet HandleRUM! udgør 940.500 kr. Hygge Factory står selv for 

den øvrige fundraising og har skaleret projektet efter den aktuelle økonomi. 

Ungdomsskolens samlede udgifter til den treårige samarbejdsaftale er 

403.200 kr. 

 

Ungdomsskolen tager initiativ til en videreudvikling af samarbejdet med 

Hygge Factory og orienterer om videreudviklingen af dette på et kommen-

de møde.  

 

 

9. Status for modelkommuneprojekt om rusmiddelforebyggelse 

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen 

 

Resumé 

På mødet den 19. marts 2012 orienterede ungdomsskolen bestyrelsen om 

Sundhedsstyrelsens godkendelse og bevilling til modelkommuneprojektet 

Unge, alkohol og stoffer. Projektet er et satspuljeprojekt forankret i Social-

forvaltningens Center for Unge og Misbrug, der fungerer som ansøger og 

projektleder. Ungdomsskolen er projektdeltager sammen med Niels Brock, 

Hotel- og Restaurantskolen og Det Fri Gymnasium. 

 

Projektets formål er at styrke den forebyggende indsats omkring unges brug 

af rusmidler. Det er et centralt mål med projektet, at der skabes et funda-

ment med nye rammer og metoder i samarbejdet med de kommunale aktø-

rer på forebyggelses- og behandlingsområdet indenfor unge og misbrug. 

Projektet løber til udgangen af 2014, hvor der foretages en slutevaluering 

og regnskabsafslutning. 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om status vedrørende modelkommu-

neprojektet Unge, alkohol og stoffer til efterretning. 
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Gennem deltagelsen i projektet har ungdomsskolen styrket det forebyggen-

de arbejde med unges brug af rusmidler – med særligt fokus på hashryg-

ning. Ungdomsskolen arbejder hen imod et rusmiddelforebyggende og 

rusmiddelfrit skolemiljø gennem udvikling, afprøvning og forankring af: 

 

 Rusmiddelpolitik og handleplaner i heltidsundervisningen 

 Kompetenceudvikling af nøglepersoner og lærergruppen 

 Metoder til generel forebyggelse, tidlig opsporing og tidlig indsats i for-

hold til unge, der er på vej ud i et problematisk forbrug af rusmidler.    

 

Ungdomsskolen har udarbejdet en fælles rusmiddelpolitik på tværs af afde-

lingerne. Herudover har de enkelte skoler udviklet handleplaner for indsat-

ser og procedurer. Til støtte for det lokale arbejde er der udarbejdet en kort 

pjece, der skal give fælles viden og tilgang til arbejdet med de unge. Dette 

gælder både i forhold til handleplan, faresignaler, pligter og handlemulig-

heder i håndteringen af unges brug af rusmidler. 

 

 

10. Eleverne har ordet 

 

Indstilling 

 

 

Beslutning 

Ingen 

Beslutning 

 

Resumé 

Mathias Nielsen redegjorde for de initiativer, som Ungepanelet vil sætte i 

værk for at komme mere i øjenhøjde med ungdomsskolens elever: 

 

 Elevrepræsentanterne vil få mulighed for at henvende sig til kommende 

elever i ungdomsskolens program, som udsendes i august 2014 

 

 Ungepanelet/elevrepræsentanterne skriver et følgebrev til det mødebrev, 

som eleverne får tilsendt forud for holdstart 

 

 Ungepanelet tager på skolebesøg  

 

 

11. Meddelelser 

 

Indstilling 

 

 

 

 

BESLUTNING 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

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

terne. 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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Beslutning 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Resumé 

 

1. Events  

 Vårsalong på Rådhuset 

 Future sound 

 Copenhagen Marathon 

 

2. Forhåndsaftale 

Ungdomsskolen og Uddannelsesforbundet har indgået en ny forhåndsaftale 

om aflønning af  lærere i ungdomsskolen.  

 

3. Fortolkningsnotat om lærernes arbejdstid 

Ungdomsskolen har i regi af LokalMED udarbejdet et fortolkningsnotat om 

Lov 409 – Rammer for lærernes arbejdstid. Fortolkningsnotatet ligger i tråd 

med forståelsespapiret som er indgået mellem Børne- og Ungdomsforvalt-

ningen og Københavns Lærerforening.  

 

4. Comenius-projekt 2012-14 

Den 19.-23. maj havde Dagkursus besøg af lærere og elever fra syv euro-

pæiske skoler. Besøget er led i et to-årigt Comenius-projekt med tit-

len”Historical and cultural richness assures a peaceful future”. Foruden 

Dagkursus deltager syv skoler fra Spanien, Grækenland, Tyrkiet, Italien, 

Polen og Tyskland. Skolerne har på skift været vært for et besøg, og i år var 

det Dagkursus’ tur til at have værtsrollen.  

 

5. Ny leder for fritidsundervisningen i Nord 

Ungdomsskolen søger en ny leder til Ungdomsskolen Nord, der varetager 

fritidsundervisning i Nordvest. Ansøgningsfristen var den 26. maj, og stil-

lingen forventes besat den 1. august 2014.   

 

6. SMART  - internationalt projekt om effektmåling  

Bestyrelsen godkendte på mødet den 26. marts 2014, at ungdomsskolen 

ansøger om støtte fra EU's uddannelsesprogram Erasmus+ til et internatio-

nalt projekt om videreudvikling af effektmålingsarbejdet. Ungdomsskolen 

har nu indsendt en projektansøgning med titlen Second Chance Schools 

Working with Systematic Measurement of Outcomes (SMART). Det samle-

de ansøgte beløb er 250.000€. Der forventes svar fra Styrelsen for Videre-

gående Uddannelser ultimo juni 2014. 

 

7. Udviklingen i sygefraværet 

Sygefraværet blandt samtlige ansatte i ungdomsskolen er i perioden januar 

– april opgjort til 3,0 dage pr. fuldtidsansat medarbejder mod 5,0 dage på 

medarbejder i samme periode i 2013. Prognosen for hele året viser 8,4 sy-

gefraværsdage pr fuldtidsansat medarbejder. Måltallet er 10,5 dage. 
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8. 10. klassetermometer 

Siden 2008 har Børne- og Ungdomsforvaltningen gennemført målinger af 

elever på 4. til 9. klassetrins oplevelse af tilfredshed og trivsel idet såkaldte 

Københavnerbarometer. Kontoret Ungdom har taget initiativ til at gennem-

føre en lignende undersøgelse for 10. klasseområdet og har netop opgjort 

resultaterne. Undersøgelsen skal afdække elevernes tilfredshed med og 

trivsel i 10. klasse. Undersøgelsen vil sammen med karakterdata og frem-

mødestatistik blive brugt i forvaltningens kvalitetsvurderingssystem for 10. 

klasser. Ungdomsskolen fremlægger resultaterne på bestyrelsesmødet i 

oktober måned.  

 

 

12. Evt. 

 

Ordinære møder i 2014: 

Onsdag den 29. oktober 2014 kl. 15.00-17.00 

Onsdag den 3. december 2014 kl. 16.00-18.00 

 

Bestyrelsen inviteres til at besøge ungdomsskolens afdelinger med mulig-

hed for at tale med elever, lærere og ledere. Besøgene gennemføres således: 

 

Tirsdag den 23. september kl. 9-13 (besøg i heltidsundervisningen) 

Tirsdag den 30. september eftermiddag (besøg i almenundervisningen) 

 

Tilmelding kan ske til Frank Størup på mail fts@ungdomsskolen.kk.dk 

eller telefonnr. 2085 4818. 

 

 

 

København, den 6. juni 2014, 

 

 

Jan Andreasen 

 

Bestyrelsesformand 

/ Kim Brynaa 

mailto:fts@ungdomsskolen.kk.dk

