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zen, Jørgen Sams, Jens Toft, Stefan Ingerslev, Jacob Ze-
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Afbud:        Maria Konstantinidou, Else Sommer, Kim Brynaa, Hinde 

Hadj Abderrahm og Mathias Nielsen. 

 

Øvrige: Tue Wethje og Frank Størup. 

 

_____________________________________________________________ 

 

Dagsorden: 

 

 

1. Tematisk punkt: Introduktion til True North: udvikling af personlige, 

faglige og sociale kompetencer hos unge samt pædagogiske relations- 

og ledelsesværktøjer til undervisere – oplæg ved Nicolai Moltke-Leth 

 

2. Beslutningsprotokol af mødet den 23.10.2013 (beslutning) 

 

3. Ændringer i ungdomsskoleloven (orientering) 

  

4. Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab 2013 (orientering 

og beslutning) 

 

5. Brug af sociale medier i ungdomsskolen (beslutning) 

 

6. Arbejdet med effektmåling og kvalitetsvurdering i heltidsundervisnin-

gen (beslutning) 

 

7. Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter 

 

8. Meddelelser og orientering 

 

9. Evt. 

 

 

 

BESLUTNINGS-

PROTOKOLUDKAST 

Dato: 13.12.2013 

 

J.nr.: 2013.0 
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1. Tematisk punkt: Introduktion til True North 

 

Indstilling 

Ingen 

 

Bemærkninger 
Cecilia Lonning-Skovgaard opfordrede ungdomsskolen til at lave en op-

samling på forløbene og formidle erfaringerne til folkeskoleområdet i Bør-

ne- og Ungdomsforvaltningen. 

 

Resumé  

Ungdomsskolens samarbejde med True North, baggrund og formål 

Ungdomsskolen har i efteråret 2013 etableret et samarbejde med lærings-

virksomheden True North, der arbejder med ”livsduelighedstræning” af 

elever og lærere.  

 

Samarbejdet er etableret som et led i ungdomsskolens udmøntning af Un-

gepakke-midlerne, og der samarbejdes med True North om tre forløb be-

stående af to identiske eftermiddagsworkshops for lærere og vejledere, et 

30 timers lærerkursus for ungdomsskolens heltidsundervisere og et elevfor-

løb på skoletilbuddet 10. Puls. 

 

Ungdomsskolen har valgt at indgå i samarbejdet for at imødekomme et 

behov for efteruddannelse af ungdomsskolens heltidslærere og deres arbej-

de med en kompleks målgruppe af unge. Samtidigt ønsker ungdomsskolen 

at ruste heltidslærerne med viden og værktøjer fra ny forskning og nye ar-

bejdsmetoder. True North arbejder evidensbaseret, og indgår i en række 

samarbejder med kommunale organisationer i hele Danmark – bl.a. indgår 

de i læreruddannelsen i Jelling og på Fyn. 

 

Under punktet deltog Nicolai Moltke-Leth, direktør og grundlægger af True 

North. 

 

 

 

2. Godkendelse af beslutningsprotokol af møde den 23. oktober 2013 

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte beslutningsprotokollen. 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen godkender udkast til beslutningsprotokol af mødet den 

23. oktober 2013. 
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3. Ændringer i ungdomsskoleloven 

 

Indstilling 

 

 

Ungdomsskolen indstiller,  

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om forslag til ændringer i lov om 

ungdomsskoler til efterretning. 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning. 

 

Udkast til høringssvar om faglig udmøntning af folkeskolereformen blev 

uddelt. Bestyrelsen besluttede at udkastet suppleres med nogle konkrete 

eksempler på aktiviteter ungdomsskolen kan byde ind med. Herudover kan 

medlemmerne af bestyrelsen komme med forslag og kommentarer til udta-

lelsen senest tirsdag den 17.12 kl. 9.00 til Birgitte Bojko 

(bibojk@ungdomsskolen.kk.dk). Herefter er formanden for bestyrelsen 

bemyndiget til at godkende det endelige forslag til godkendelse. 

 

 

Resumé 

Folketinget førstebehandler i december 2013 forslag til ændring af lov om 

folkeskolen og forskellige andre love, herunder ungdomsskoleloven. 

Lovændringen indebærer, at ungdomsskolen og kommunens folkeskoler 

skal indgå i forpligtende samarbejder, som kan bidrage til at opfylde ung-

domsskolens formål og folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske 

emner. Det fremgår i bemærkningerne til lovændringen, at det er den enkel-

te ungdomsskoles leder, der beslutter, med hvilke og under hvilke nærmere 

omstændigheder ungdomsskolen skal indgå samarbejder med folkeskolen. 

Samarbejdet mellem folkeskolen og ungdomsskolen kan bestå i alle de til-

bud, som ungdomsskolen kan eller skal omfatte. Der er således tale om:  

 tilbud, der henvender sig generelt til eleverne i folkeskolen  

 tilbud, der henvender sig til mere specifikke elevgrupper  

 tilbud, som kortere eller længerevarende forløb  

 

Ungdomsskolens ”kan-område” udvides til også at omfatte undervisning i 

folkeskolens fag og obligatoriske emner samt valgfag på 7.-10. klassetrin. 

Mål og rammer for samarbejdet skal indgå i kommunens virksomhedsplan 

for ungdomsskolen.  

Endvidere giver lovændringen kommunerne mulighed for at etablere fælles 

ledelse af ungdomsskoler og folkeskoler samt fælles bestyrelser. Dette er 

begrundet i et ønske om regelforenkling og øget lokal frihed. 

mailto:bibojk@ungdomsskolen.kk.dk
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Lovændringen giver Borgerrepræsentationen mulighed for at beslutte, om 

den fremover vil være repræsenteret i ungdomsskolens bestyrelse. Endvide-

re indebærer lovforslaget, at Undervisningsministeriet fremover kan fast-

sætte regler om valgperioden længde. 

Lovændringerne indebærer, at ungdomsskolens virksomhedsplan og besty-

relsesvedtægt skal revideres. 

 

4. Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab 2013 (oriente-

ring) 

 

Indstilling 

 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens forventede års-

regnskab 2013 til efterretning 

2. at bestyrelsen godkender principperne for fordeling af budget 2014  

3. at bestyrelsen tager orientering om budget 2014 til efterretning. 

 

 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte indstillingen, og tog punkt 1 og 3 til efterretning. 

 

Endvidere ønskede bestyrelsen at Ungdomsskolen forelægger muligheder 

for at synkronisere bestyrelsesmøderne med budgetlægningsprocessen. 

 

Resumé 

Bestyrelsen tiltrådte den 18. marts 2013 forslag til fordeling af ungdoms-

skolens samlede budgetramme på 74.201.606 kr. I budgetrammen indgår 

budget til 10. klasse Amager i 2013 baseret på elevtallet fra den 5. septem-

ber 2012. Budgetrammen er i budgetudmeldinger fra forvaltningen, senest 

ultimo oktober 2013, blevet tilført midler til dækning af el og varme, fleks-

job og mindreforbrug fra 2012 samt ungepakkemidler på i alt 2.106.261 kr. 

Den aktuelle budgetramme er derfor på 78.307.867 kr. 

 

P.t. forventer ungdomsskolen et mindreforbrug i 2013 på ca. 3,7 mio. kr., 

hvilket svarer til ca. 4,8 pct. af ungdomsskolens samlede budgetramme. 

 

Ungdomsskolen udarbejder hvert år principper, der ligger til grund for for-

slag til det efterfølgende års fordeling af budgetrammen. Et konkret forslag 

til budgetfordelingen forelægges bestyrelsen i marts 2014.  

 

Årsager til det forventet mindreforbrug: 

 Lockouten i april medførte et samlet mindreforbrug på lærerløn på 

ca. 2 mio. kr. 

 Ungdomsskolen har fået tildelt ca. 2,8 mio. kr. i ungepakkemidler. 

Midlerne er tildelt i 2013, men aktiviteterne foregår i skoleåret 

2013/2014. 
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 Der har været mindre aktivitet i Knallert og færdselslære. Baggrun-

den er, at der er kommet en forhøjet brugerbetaling for selve knal-

lertkortet. Tendensen er landsdækkende.  

 

Ungdomsskolen foreslår at benytte mindreforbruget 2013 på aktiviteter, 

som understøtter undervisningen på såvel heltid og almen, fx: 

 Implementering af effektmåling i ungdomsskolen 

 Implementering af evalueringer i almenundervisningen 

 Pilotprojekt med skolesocialrådgivere i heltidsundervisningen 

 Intensive supplerende faglige undervisningsforløb i foråret i hel-

tidsundervisningen  

 Støtte til eventuelle behov for at etablere lærerarbejdspladser på 

skolerne som led i lærerne skal være mere på skolerne (anlægspul-

jen i forvaltningen) 

 Indvendig renovering af lokationer, hvor ungdomsskolen selv er an-

svarlig for den indvendige vedligeholdelse (anlægspuljen i forvalt-

ningen) 

 Implementering af erfaringerne fra 10. Puls. 

 

Budget 2014 

Ungdomsskolen har pt. ikke fået udmeldt en budgetramme for 2014 fra 

forvaltningen. 

 

I forbindelse med budgetforliget for 2014 vil følgende have indflydelse på 

ungdomsskolens budget for 2014: 

 

 Samlokalisering af ungdomsskolen  

 Administrationsplanen 

 Ny arbejdstidsaftale på lærer-området (lovindgrebet) 

 Effektivisering på lærernes arbejdstid 

 Tværgående effektiviseringer i Københavns Kommune 

 

 

 

5. Brug af sociale medier i ungdomsskolen (beslutning) 

 

Indstilling 

 

 

 

Beslutning 

 

 

 

 

 

Beslutning 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

Ungdomsskolen indstiller,  

 

1. at bestyrelsen godkender ungdomsskolens forslag til implementering 

af Børne- og Ungdomsforvaltningens retningslinjer for brug af socia-

le medier. 
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Resume 

Ungdomsskolen ønsker at kommunikere professionelt på alle de platforme, 

hvor der kommunikeres med de målgrupper, ungdomsskolen arbejder med. 

Dette gælder også sociale medier som Facebook, LinkedIn, Youtube m.fl. 

Ungdomsskolens ageren på sociale medier skal ses i forlængelse af al an-

den kommunikation fra ungdomsskolen, og kommunikationen på sociale 

medier baseres på de to grundlæggende værdier: respekt og dialog. 

 

For at sikre god kommunikation og at brugere og medarbejderes rettigheder 

ikke krænkes, udarbejdede ungdomsskolen i 2011 et notat om brug af soci-

ale medier i ungdomsskolen, der indeholdte: 

 Retningslinjer (regler, der skal overholdes) og  

 Anbefalinger (som efter fælles drøftelse på lærerkollegierne kunne til-

passes hver enkelt skole)  

 

Aktuelt har endvidere to bærende principper for kommunikationen på soci-

ale medier, der, 

 Skal understøtte ungdomsskolens øvrige undervisning 

 Skal ligge i forlængelse af ungdomsskolens pædagogiske praksis, som 

den i forvejen udfolder sig i klasselokalerne 

 

Ungdomsskolen er opmærksom på, at Børne- og Ungdomsforvaltningen 

har udarbejdet en guide til skoler og institutioners brug af institutionssider 

på Facebook. Desuden har forvaltningen udarbejdet en guide til ”Facebook 

på jobbet”. 

 

Udover Facebook er ungdomsskolen også aktiv på en række platforme, og 

der arbejdes i øjeblikket på øget aktivitet på det billedbårne medie Insta-

gram. Ungdomsskolen er i forbindelse med arbejdet med Instagram i dialog 

med Københavns Borgerservices juridiske konsulenter, der forventer at 

have en juridisk guide til mediet klar inden jul 2013.  

Endvidere vil ungdomsskolens kommunikationsmedarbejder arbejde for at 

øge inddragelsen af ansatte i ungdomsskolen i arbejdet med de sociale me-

dier. 

 

 

6. Arbejdet med effektmåling og kvalitetsvurdering i heltidsundervis-

ningen (beslutning) 

 

Indstilling 

 

 

 

Beslutning 

 

 

 

 

 

Ungdomsskolen indstiller,  

 

1. at bestyrelsen godkender, at ungdomsskolen arbejder med udvik-

lingen af et målingsværktøj til vurdering af kvalitet og effekt i 

heltidsundervisningen 

 

2. at bestyrelsen godkender, at ungdomsskolen arbejder med im-

plementering og videre anvendelse af det udviklede målings-

værktøj som faktabaseret styringsgrundlag. 
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Beslutning 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

Bestyrelsen ønskede et tredje beslutningspunkt tilført: 

 

”at Ungdomsskolen orienterer Forvaltningen om de opnåede resultater” 

 

Resume 

Ungdomsskolen skal understøtte målsætningen om, at 95 % af alle unge i 

Københavns Kommune gennemfører en ungdomsuddannelse, en målsæt-

ning som ungdomsskolens heltidstilbud er en del af. Når en ung indgår i et 

forløb i et heltidstilbud i ungdomsskolen, skal effekten af dette være en 

forandring, hvor den unge udvikler sig fagligt, socialt og personligt.  

 

På bestyrelsesmødet den 17. juni 2013 skitserede ungdomsskolen en række 

forslag til opfølgning på PA-analysen, herunder at ungdomsskolen intensi-

verer arbejdet med at udvikle et faktabaseret styringsgrundlag, og at ung-

domsskolen identificerer og formulerer entydige effektmål for heltidsun-

dervisningens undervisningsopgaver. Tydelige mål og viden om effekt skal 

optimere ungdomsskolens indsats overfor de unge. 

 

Udviklingen af elevernes kompetencer følges allerede af lærernes lokale 

vurderinger. Desuden indsamler ungdomsskolen en række statistiske data, 

der primært relaterer sig til elevernes faglige udvikling samt ind- og ud-

slusning af elever. Ungdomsskolen har i en vis grad stiftet bekendtskab 

med effektmåling gennem Ungdomsskolens 8+9. klasse, der er en del af 

Sikker By-projektet.  

 

På trods af den eksisterende indsats på effektmålingsområdet, har ung-

domsskolen dog manglet en fælles og systematisk dokumentation for ind-

skrevne elevers udvikling i ungdomsskolens skoletilbud. Indtil nu har ung-

domsskolen primært haft fokus på den overordnede effekt; de unges ud-

dannelsesparathed. Der har i mindre grad været fælles fokus på, hvilke del-

kompetencer (effekter) dette begreb dækker over, hvordan de enkelte tilbud 

trinvis arbejder med at bibringe eleverne disse kompetencer, og i hvilken 

grad tilbuddene opnår den ønskede effekt for eleverne. 

 

Med et effektmålingskoncept, der skaber viden om målene og effekten af 

ungdomsskolens indsatser, kan ungdomsskolen optimere den fortsatte pæ-

dagogiske udvikling af tilbuddene og at sikre at indsatsen løbende kan ju-

steres i forhold til behovene i elevgruppen. 

 

Effekten af indsatsen kan desuden anvendes overfor omverdenen og ung-

domsskolen kan gennem effektmåling også begrunde den valgte indsats 

med fakta. Endeligt kan effektmåling bidrage til medarbejdernes forståelse 

af at være en del af en samlet organisation, der arbejder imod kort- og lang-

sigtede mål for de unge. 
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På baggrund af bestyrelsens godkendelse på mødet den 11. december 2013 

vil ungdomsskolen udarbejde et målingsværktøj til vurdering af kvalitet og 

effekt i heltidsundervisningen samt udarbejde klare arbejdsgange relateret 

hertil med deadline i maj 2014. 

 

Ungdomsskolen vil desuden implementere effektmålingsværktøjet med 

igangsættelse af målinger fra skoleåret 2014, og der vil løbende blive ar-

bejdet med justering af effektmålingsværktøjet.   

 

Til varetagelse af workshop for ledere og medarbejdere er anvendt 51.500 

til BDO Public. 

 

Effektmåling i ungdomsskolen vil indebære tre trin: 

 

1. at beskrive de kort- og langsigtede effekter man ønsker i den periode de 

unge går i tilbuddene, og hvilke indsatser man benytter for at opnå de 

ønskede effekter 

2. At foretage systematiske målinger af de trinvise effekter og følge med i 

om målene nås 

3. at anvende effektmålingerne til intern dialog og som styringsredskab på 

forskellige niveauer.  

 

Bestyrelsen modtager en status på udviklingsprojektet på det kommende 

møde i marts måned. 

 

 

7. Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter 

 

Indstilling 

 

 

 

 

 

  

Beslutning 

Bestyrelsen drøftede elevrepræsentanternes punkter. 

 

Resumé 

Elevrepræsentanterne Hinde Hadj Abderrahmane og Mathias Nielsen, som har 

sæde i ungdomsskolens Ungepanel (tværgående elevråd), vil i 2014 arbejde 

med mere elevinddragelse i ungdomsskolen, bl.a. ved følgende punkter: 

 

 Ungdomsskolen opretter i foråret et hold, der skal undervises i anvendel-

sen af diverse sociale medier. Holdet er åbent for alle. 

 Ungdomsskolens hjemmeside skal i foråret 2014 overgå til et nyt system. 

Ungepanelet vil blive inddraget i arbejdet med hjemmesidens form og 

indhold. 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen drøfter de punkter, der tages op af elevrepræsentanterne. 
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8. Meddelelser og orientering 
 

Indstilling 

 

 

 

 

 

Beslutning 

 

 

Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning. 

 

Endvidere opfordrer bestyrelsen til at ungdomsskolen tager kontakt til 

Ungdommens Uddannelsesvejledning for en vurdering af effekterne af den 

afholdte erhvervsevent på Vesterbro. Bestyrelsen orienteres på det kom-

mende møde. 

 

Resumé 

1. RAPKINGS: Storslået finale i DGI-byen 

2. Administrationsplanen: Restrukturering af administrative opgaver 

3. Kulturnats-”premiere” for ungdomsskolen 

4. Boblende gadekultur på Carlsberg 

5. Ungdomsskoleforeningen har fået ny formand 

6. Ungdomsskolen deltog på uddannelsesmessen i Forum 

7. Flere af byens 6. og 7. klasser har haft besøg af ungdomsskolen 

8. Erhvervsevent på Vesterbro 

 

 

9. Evt. 

De afgående bestyrelsesmedlemmer takkede for en god tid i bestyrelsen 

 

Ungdomsskolen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres enga-

gement i ungdomsskolens virke. 

 

 

København, den 16.december 2013 

 

 

 

Tue Hækkerup 

     

    / Frank Størup 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

Ungdomsskolen indstiller, 

 

1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 


