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Afbud:        Maria Konstandindou, Else Sommer og Jacob Zeberg Eber-

holst.    
 
Øvrige: Frank Størup, Tue Wethje og Kim Brynaa. 
 
_____________________________________________________________ 
 
Dagsorden: 
 
1. Tematisk punkt: Hygge Factory og fritidsundervisning for 10-12-årige 

på Østerbro 
 

2. Valg af formand for bestyrelsen 
 

3. Beslutningsprotokol af mødet den 19.06.2013 (beslutning) 
 

4. Konsekvenser af forslag til ændring af ungdomsskoleloven og oplæg 
til ændring af ungdomsskolens virksomhedsplan (orientering) 

  
5. Høringssvar fra bestyrelsen vedrørende 10.-klasseområdet samt drøf-

telse af fremtidig 10.-klassestruktur (beslutning/orientering) 
 
6. Status for nye og tidsbegrænsede undervisningsaktiviteter i  

ungdomsskolen og orientering om efteruddannelsesforløb (beslutning) 
 
7. Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab 2013 samt oriente-

ring om budget 2014 (orientering) 
 
8. Brug af sociale medier i ungdomsskolen (beslutning) 
 
9. Udviklingen i elevtal 2012-13 (orientering) 

 
10. Effektmålingskoncept og kvalitetsvurdering i heltidsundervisningen 

(beslutning) 



 
 

 
11. Ungdomsskolens årsberetning 2013 (beslutning) 
 
12. Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter 
 
13. Meddelelser og orientering 
 
14. Evt. 
 
 
1. Tematisk punkt: Fritidsundervisning for de 10-12-årige på Øster-

bro og Hygge Factory 
 
Indstilling 
Ingen 
 
Resumé  

10-12-årige på Østerbro 
I forbindelse med bydelsforsøgene i Københavns Kommune fra 1996-2000 
besluttede det daværende bydelsråd på Indre Østerbro at etablere undervis-
nings- og fritidstilbud for 10-12-årige i bydelen. Tilbuddet har været per-
manent siden 2003, og i 2007 godkendte Borgerrepræsentationen, at til-
buddet til de 10-12-årige blev en fast del af fritidsundervisningens opgave-
portefølje. I 2012-13 blev der oprettet 30 hold, og ungdomsskolen vurderer, 
at efterspørgslen er langt højere end udbuddet, da holdene fyldes hurtigt, 
når de udbydes. Udgiften til undervisning for 10-12-årige på Østerbro er i 
2013 666.391 kr. 
 
I punktet deltog leder af Ungdomsskolen Østerbro og Ungdomsskolen Nør-
rebro, Kasper Jannæs og ungdomsskolelærer Maria Lund Jensen. 
 
Hygge Factory 
Ungdomsskolen og non-profit-organisationen Hygge Factory har de sidste 
år samarbejdet om aktiviteter, der bidrager til og støtter unges egen kultur-
produktion.  Hygge Factory er udvalgt af Kulturministeriet til at deltage i et 
treårligt modelforsøg, hvor unge udfordres til at eksperimentere med kunst 
og kultur. Ungdomsskolens tre-årige samarbejde med foreningen indgår 
som en del af dette modelforsøg og omfatter tre projekter. Det sidste af de 
tre projekter, HandleRUM!, afvikles i efteråret 2013 og foråret 2014, hvor 
unge mellem 13 og 20 år arbejder med arkitektur og design på Nørrebro. 
Det samlede HandleRUM! udgør 940.500 kr. Hygge Factory står selv for 
den øvrige fundraising og skalerer projektet efter den aktuelle økonomi. 
 
I punktet deltog ungdomsskolelærer Karen Siercke.  
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2. Valg af formand for bestyrelsen 
 
Indstilling 
 
 
 

 
BESLUTNING 
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen vælger ny formand blandt medlemmerne valgt af Bor-

gerrepræsentationen. 

Beslutning 
Bestyrelsen valgte Tue Hækkerup som ny bestyrelsesformand for ung-
domsskolens bestyrelse. 
 
 
3. Godkendelse af beslutningsprotokol af møde den 17. juni 2013 
 
Indstilling 
 
 
 
 
 
 
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender udkast til beslutningsprotokol af mødet den 

17. juni 2013. 

Beslutning 
Bestyrelsen godkendte beslutningsprotokollen. 
 
 
4. Konsekvenser af forslag til ændring af ungdomsskoleloven og op-

læg til ændring af ungdomsskolens virksomhedsplan  
 
Indstilling 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen om forslag til ændringer i lov om 

ungdomsskoler til efterretning, og 
 

2. at bestyrelsen godkender principper for en ændret organisatorisk op-
bygning af ungdomsskolen, som indarbejdes i forslag til ændringer i 
ungdomsskolens virksomhedsplan. 

 
 
Beslutning 
Bestyrelsen besluttede at udskyde behandling af punktet, idet medlemmer-
ne af Borgerrepræsentationen afventer en drøftelse i Børne- og Ungdoms-
udvalget af folkeskolereformen og konsekvenser af lovændringer for folke-
skolen og ungdomsskolen. 
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Resumé 
Forslag til ændringer i folkeskoleloven og i ungdomsskoleloven været 
sendt i høring. Det forventes, at Folketinget i løbet af efteråret godkender 
lovændringerne. 
 
Foreslåede ændringer i ungdomsskoleloven 
For ungdomsskolen er de vigtigste ændringer knyttet til bestemmelser om, 
at ungdomsskolen og kommunens folkeskoler skal indgå i forpligtende 
samarbejder, som kan bidrage til opfyldelse af folkeskolens formål og mål 
for fag og obligatoriske emner. Ungdomsskolens ”kan-område” udvides så 
det også omfatter undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner 
samt valgfag på 7.-10. klassetrin. Mål og rammer for samarbejdet skal ind-
gå i kommunens virksomhedsplan for ungdomsskolen. Endvidere giver 
lovændringen kommunerne mulighed for at etablere fælles ledelse af ung-
domsskoler og folkeskoler samt fælles bestyrelser. Endeligt giver lovæn-
dringen Borgerrepræsentationen mulighed for at beslutte, om den fremover 
vil være repræsenteret i ungdomsskolens bestyrelse.  
 
Der er ikke taget politisk stilling til, hvordan forvaltningen konkret vil ud-
mønte de ændringer, som folkeskolereformen har for ungdomsskolen. 
 
Det hidtidige lovkrav om, at medlemmer af Borgerrepræsentationen skal 
være repræsenteret i ungdomsskolens bestyrelse, bortfalder med lovæn-
dringen, idet det fremover er op til Borgerrepræsentationen selv at beslutte, 
om den vil være repræsenteret i bestyrelsen. Lovændringen lægger desuden 
op til, at Borgerrepræsentationen fremover selv kan beslutte antallet af be-
styrelsesmedlemmer, dog minimum syv.  De nye bestemmelser skal indar-
bejdes i en revision af bestyrelsesvedtægten. 
 
Vedtages lovforslaget om ændringer af ungdomsskoleloven skal ungdoms-
skolens virksomhedsplan og vedtægt revideres. På bestyrelsesmødet den 
17. juni 2013 skitserede ungdomsskolen forslag til ændringer i ungdoms-
skolens organisatoriske opbygning. Ungdomsskolen foreslår, at disse æn-
dringer indgår i revisionen af virksomhedsplanen med afsæt i de principper, 
som ungdomsskolen fremlagde på mødet. 
 
 
5. Høringssvar fra bestyrelsen vedrørende 10.-klasseområdet samt 

drøftelse af fremtidig 10.-klassestruktur  
 
Indstilling 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender udkast til høringssvar, og 

 
2. at bestyrelsen drøfter fremtidig 10.-klassestruktur i København. 
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Beslutning 
Bestyrelsen besluttede, at det af ungdomsskolen udarbejdede forslag til 
udtalelse i højere grad skulle afspejle den drøftelse, der fandt sted på mø-
det. Bestyrelsen bemyndigede Cecilia Lonning-Skovgaard, Rikke Lauritzen 
og Tue Hækkerup at foretage justeringer i formuleringerne med henblik på 
sende en udtalelse fra bestyrelsen til forvaltningens høringsportal. 
 
Resumé 
Børne- og ungdomsforvaltningen fremlagde på møde i Børne- og ung-
domsudvalget den 11. september 2013 en række forslag til ændringer på 
10.-klasseområdet, som er sendt i høring. Forslagene indebærer justeringer 
både for almen 10. klasse og specialområdet med henblik på, at 10.-
klasseelever skal have øget valgfrihed, og at elever i specialskoler skal have 
de samme muligheder, som andre for at kunne anvende 10. klasse i et selv-
stændigt ungdomsmiljø som et overgangsår til ungdomsuddannelserne.   
Ungdomsskolen har udarbejdet et udkast til høringssvar fra bestyrelsen.  
 
På Børne- og ungdomsudvalgets møde den 11. september 2013 stillede 
Cecilia Lonning-Skovgaard medlemsforslag om en samling af alle 10. klas-
ser i ungdomsskolen. Børne- og ungdomsudvalget besluttede, 
at forvaltningen inden udgangen af 2013 skal udarbejde en redegørelse, 
som belyser mulighederne for at gøre 10.-klassetilbuddet mere attraktivt og 
relevant for målgruppen. Redegørelsen skal have et særligt fokus på, hvor-
vidt 10. klassetrin kan udbydes i regi af ungdomsskolen.  
 
I begyndelsen af oktober 2013 fremlagde regeringen et udspil til en reform 
af erhvervsuddannelserne. Regeringen foreslår, at der indføres et særligt 
10.-klasseforløb, EUD10, der målrettet forbereder eleverne til en erhvervs-
uddannelse.  
 
 
6. Status for nye og tidsbegrænsede undervisningsaktiviteter i  

ungdomsskolen og orientering om efteruddannelsesforløb  
 
Indstilling 
 
 
 

Beslutning 
 
 
 
 
 
 

Ungdomsskolen indstiller,  
 
1. at bestyrelsen godkender udmøntningen af bevillingen på 2,0 mio. kr. 

til nye tidsbegrænsede undervisningsaktiviteter i regi af ungepakken, 
og 
 

2. at bestyrelsen godkender program for efteruddannelse af ungdoms-
skolens lærere i regi af ungepakken. 

Beslutning 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
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Resumé 
Borgerrepræsentationen godkendte på møde den 25. april 2013 en indstil-
ling om afsætte 2 mio. kr. til nye tidsbegrænsede undervisningsaktiviteter i 
ungdomsskolen, samt 1 mio. kr. til efteruddannelse af vejledere og lærere i 
ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ungdomsskolens 
bestyrelse godkendte efterfølgende på møde den 17. juni 2013 en indstil-
ling om at etablere tre nye tidsbegrænsede undervisningstilbud. 
 
De tre tilbud omhandler: 
 
1. Opkvalificering af elever, der vurderes betinget uddannelsesparate 
Ungdomsskolen gennemførte i perioden marts-maj 2013 et undervisnings-
forløb i dansk, matematik og engelsk for elever i 9. og 10. klasse, der er 
vurderet ikke-uddannelsesparate til gymnasiet. Aktiviteterne fortsættes i 
dette skoleår. 
 
2. Forløb med skolefaglig opkvalificering af rodløse unge 
Ungdomsskolen har i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejled-
ning udarbejdet uddannelsesforløbet 10. Puls for op til 16 unge mellem 16 
og 19 år.  Målgruppen er primært normaltbegavede, ikke-skolepligtige un-
ge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, er socialt marginaliserede og 
kan være kriminalitetstruede. Tilbuddet arbejder med læringseksperter fra 
virksomheden True North, og fysisk aktivitet prioriteres højt. Målet er, at 
de udvikler sig fagligt og socialt, så de kan gennemføre FS10 i dansk, en-
gelsk og matematik og påbegynde en ungdomsuddannelse. 
 
3. Undervisningsforløb for frafaldstruede elever på  

erhvervsuddannelserne 
Som forsøg er der iværksat et samarbejde med Københavns Tekniske Skole 
om særlige undervisningstilbud af midlertidig varighed for fagligt svage 
erhvervsskoleelever. Ungdomsskolen står for undervisning i ekstra dansk 
og matematik og det foregår i elevernes vante miljø på erhvervsskolen. 
Tilbuddet skal forøge mulighederne for at fastholde eleverne ved at styrke 
deres boglige forudsætninger i dansk og matematik. 
 
I samarbejde med handelsskolen Niels Brocks elevcoaches afvikler ung-
domsskolen herudover et undervisningsforløb omkring planlægning og 
gennemførelse af to større og tværgående elevdrevne events på skolen. Må-
let er at øge elevernes tilknytning til skolen, udvikle miljøet på skolen og 
samtidigt give eleverne værktøjer til planlægning og afvikling af events. 
Forløbet bliver afviklet i perioden oktober 2013-februar 2014. 
 
Efteruddannelse 
Med implementeringen af ungepakken er målgruppen for ungdomsskolens 
heltidsundervisning blevet udvidet, hvilket har medført nye pædagogiske 
udfordringer for lærerne. Borgerrepræsentationen har i den forbindelse af-
sat 1 mio. kr. til efteruddannelse af medarbejdere fra ungdomsskolen og 
Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der er tale om en pulje på 350.000 
kr. til ungdomsskolen, 350.000 kr. til Ungdommens Uddannelsesvejledning 
og 300.000 kr. til fælles arrangementer for de to institutioner. 
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Med forløbet Fælles viden afvikles der i efteråret 2013 og foråret 2014 en 
række arrangementer for ungdomsskolens heltidslærere og vejledere fra 
Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvor oplægsholdere vil behandle 
emner som motivation, konfliktløsning og unge og misbrug. I ungdomssko-
leregi afvikles en række kursusdage frem til februar 2014, hvor Center for 
Autisme og læringsvirksomheden True North vil undervise. 
 
 
7. Udvikling i ungdomsskolens budget og regnskab 2013 samt oriente-

ring om budget 2014  
 
Indstilling 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

budget og regnskab 2013 til efterretning, og 
 

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

 
Beslutning  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen forelægges en ny 
status på mødet den 11. december 2013. 
 
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 september 2013, blevet tilført midler til dækning af el og varme, 
fleksjob og mindreforbrug fra 2012 samt ungepakkemidler på i alt 
1.656.609 kr. Den aktuelle budgetramme er derfor på 75.858.215 kr. P.t. 
forventer ungdomsskolen et mindreforbrug i 2013 på ca. 4,2 mio. kr. Det 
svarer til ca. 5 pct. af ungdomsskolens samlede budgetramme. Ungdoms-
skolen har mulighed for at overføre 4 procent af budgetrammen til 2014. 
 
Mindreforbruget skyldes primært ikke anvendte lønmidler på 2,1 mio. kr. i 
forbindelse med lockouten samt tilførsel af ungepakkemidler på 2,0 mio. 
kr. til projektet 10. Puls i skoleåret 2013-2014. 
 
Udvikling i regnskab 2013 
En opgørelse den 8. oktober 2013 viser et samlet forbrug i almenundervis-
ningen på ca. 56 pct. af budgetterne, mens heltidsundervisningen tegner sig 
for et samlet forbrug på ca. 74 pct. Forbruget for både almen og heltid er 
under niveauet for 2012. For heltidsområdet skyldes det primært ikke-
forbrugte lønmidler fra lærer-lockouten i april 2013. For almenundervis-
ningen er den primære årsag et faldende elevtal i knallertundervisningen og 
et endnu ikke fuldt udbygget tilbud for de københavnske specialskoler.  

Side 7 af 13 
 



 
 

Budget 2014 
 Samlokalisering af ungdomsskolen  

Det fremgår af budgetforliget, at der er afsat i alt 5 mio. kr. til samloka-
lisering af Ungdomsskolens 8+9. klasse på Hovmestervej 30 (tidligere 
Bispebjerg Skole). Midlerne er fordelt med 2,2 mio. kr. i 2014 og 2,8 
mio. kr. i 2015. Denne anlægsbevilling er stjernemarkeret i budgettet, 
hvilket betyder, at udgiften kan fremrykkes. Forvaltningen er ved at un-
dersøge, hvornår anlægsarbejdet kan iværksættes. 

 
 Administrationsplanen 

Københavns Kommune har iværksat en administrationsplan, som inde-
bærer en samling af løn- og personaleadministration samt visse regn-
skabsopgaver i KoncernService for de syv forvaltninger. Ungdomssko-
len skal i den forbindelse pr. 1. marts 2014 overføre opgaver samt et 
årsværk og 125.000 kr. til KoncernService.  

 
 Ny arbejdstidsaftale på lærer-området (lovindgrebet) 

Fra skoleåret 2014/15 indføres nye arbejdstidsregler for lærerne i ung-
domsskolen – på lige fod med lærerne i folkeskolen. Det kommer til at 
betyde, at lærerne skal være mere til stede på skolerne og blandt andet 
kan forberedelsen af undervisningen placeres på skolen. Dette vil have 
en betydning for indretning af ungdomsskolens undervisningssteder, så 
lærerne kan arbejde under hensigtsmæssige forhold. Hvad dette betyder 
af udgifter for ungdomsskolen er pt. ukendt. 

   
 Tværgående effektiviseringer i Københavns Kommune 

Københavns Kommune skal finde effektiviseringer for 296,8 mio. kr. i 
2014. Det er pt. ukendt, hvilken indflydelse det vil have på ungdomssko-
len, men det må forventes at have en indflydelse på ungdomsskolens 
budget. 

 
 
8. Brug af sociale medier i ungdomsskolen  
 
Indstilling 
 
 
 

 
 
Beslutning 
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender ungdomsskolens forslag til implementering 

af Børne- og Ungdomsforvaltningens retningslinjer for brug af socia-
le medier. 

 
Beslutning 
Punktet blev udskudt til et senere møde. 
 
Resumé 
Ungdomsskolen kommunikerer via forskellige medier, hvor målgrupperne 
færdes – fx på hjemmesider og sociale tjenester som fx Facebook, YouTu-
be, LinkedIn etc. For at sikre god kommunikation og at brugere og medar-
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bejderes rettigheder ikke krænkes, har ungdomsskolen udarbejdet et notat 
om brug af sociale medier, der indeholder retningslinjer og anbefalinger til, 
hvordan lærere kan anvende sociale medier i ungdomsskoleregi. På bag-
grund af ungdomsskolens notat har Børne- og Ungdomsforvaltningen nu 
udarbejdet en vejledning og en guide om brug af sociale medier. Det bety-
der, at ungdomsskolen allerede overholder de centrale retningslinjer fra 
forvaltningen. Ungdomsskolens brug af sociale medier skal ses som en 
forlængelse af al øvrig kommunikation, der hviler på ungdomsskolens 
grundlæggende værdier: respekt og dialog. 
 
Ungdomsskolen har endvidere to bærende principper konkret målrettet 
brugen af sociale medier i ungdomsskolen – nemlig at den: 
 Skal understøtte ungdomsskolens øvrige undervisning 
 Skal ligge i forlængelse af ungdomsskolens pædagogiske praksis, som 

den i forvejen udfolder sig i klasselokalerne. 
 

9. Udviklingen i elevtal 2012-2013  
 
Indstilling 
 
 
 

 
 

Ungdomsskolen indstiller,  
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. Bestyrelsen bad ungdomsskolen om at 
nuancere oplysningerne om anvendelse af pladskapaciteten i heltidsunder-
visningen, idet gennemstrømningstal suppleres af andre målinger. 
 
Resumé 
Ungdomsskolen følger løbende udviklingen i elevtallet og udarbejder hvert 
år en samlet elevstatistik. Statistikken danner grundlag for indberetning til 
Undervisningsministeriet via Ungdomsskoleforeningen. I 2012-13 har sam-
let set 6.514 unge mellem 10-25 år været tilmeldt ungdomsskolens tilbud 
(almenundervisning og heltidsundervisning) mod 6.394 unge i 2011-12. 
Det er en stigning på 120 CPR-elever (1,84 pct.). Samtidigt har der været 
en stigning på 350 holdelever (2,64 pct.). 
 
Mens der ses en beskeden stigning generelt noteres et betydeligt fald i del-
tagelsen i knallertundervisningen. Hertil kommer, at et fritidstilbud til ele-
ver i specialskolerne ikke er kommet i gang. Antallet af elever i knallertun-
dervisningen er faldet med 51 pct. Årsagen er formentlig de ændringer i lov 
om færdselslære og knallertkørekort, som trådte i kraft den 19. januar 2013. 
Faldet i elevtallet ser ud til at være generelt på landsplan, og ungdomssko-
len har rettet henvendelse til Ungdomsskoleforeningen for at få sagen nær-
mere belyst. 
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8. Effektmålingskoncept og kvalitetsvurdering i heltidsundervisnin-
gen  

 
Indstilling 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

 
Beslutning 
Bestyrelsen besluttede at udskyde behandling af punktet til mødet den 11. 
december 2013. 
 
Resumé 
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 formulere entydige effektmål for heltidsunder-
visningens undervisningsopgaver. 
 
Ungdomsskolen har allerede nogen viden om effekten af tilbuddene i dag, 
men den er ikke altid eksplicit, og de statistiske data har hovedsageligt fo-
kus på den faglige udvikling. Ungdomsskolen mangler imidlertid en fælles 
og systematisk dokumentation af elevernes udvikling, mens de er indskre-
vet i tilbuddene. Det gælder ikke mindst dokumentation af udviklingen af 
elevernes sociale og personlige kompetencer.  
 
Med et effektmålingskoncept, der skaber viden om målene og effekten af 
ungdomsskolens indsatser, kan ungdomsskolen optimere den fortsatte pæ-
dagogiske udvikling af tilbuddene og sikre, at indsatsen løbende kan juste-
res i forhold til behovene i elevgruppen. Arbejdet med effektmåling vil 
dermed understøtte en tilgang til arbejdet, hvor man løbende og aktivt ud-
fordrer det, man plejer at gøre. Ved at udarbejde effektmålinger vil ung-
domsskolen samtidig i højere grad end tidligere kunne dokumentere effek-
ten af indsatsen over for omverdenen og begrunde den valgte indsats med 
fakta. Endeligt vil det kunne bidrage til medarbejdernes oplevelse af at væ-
re en del af en samlet organisation, der arbejder hen imod eksplicitte kort-
sigtede og langsigtede mål for de unge.  
 
Effektmåling i ungdomsskolen vil indebære tre trin: 
1. at beskrive de kortsigtede og langsigtede effekter man ønsker i den pe-

riode, de unge går i tilbuddene, samt hvilke indsatser man anvender for 
at opnå de ønskede effekter 

2. at systematisk måle de trinvise effekter og følge med i, om målene nås 
3. at anvende effektmålingerne til intern dialog og som styringsredskab på 

forskellige niveauer.  
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Udarbejdelsen af målingsværktøj til vurdering effekt i heltidsundervisnin-
gen har deadline med udgangen 2013. Effektmålingerne går i gang fra sko-
leåret 2014. 
 
 
11. Ungdomsskolens årsberetning 2013  
 
Indstilling 
 
 
 
Beslutning 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen om indhold i ungdomsskolens års-

beretning 2013 til efterretning. 

 
Beslutning 
Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Formanden bad ungdomsskolen indar-
bejde et afsnit eller artikel om arbejdet med effektmåling i heltidsundervis-
ningen i årsberetningen. 
 
Resumé 
Bestyrelsen har på møde den 21. marts 2011 udtrykt ønske om at modtage 
en forhåndsorientering indholdet i ungdomsskolens årsberetning.  
 
Årsberetningen udkommer hvert år i januar, og uddeles internt til medar-
bejderne på den årlige medarbejdertemadag. På de indre linjer skal årsbe-
retningen ses som en væsentlig identitetsmarkør, der skal understøtte en 
fælles organisationskultur og -identitet og bidrage til at skabe fælles mål og 
retning i opgaveløsningen. Eksternt fungerer årsberetningen som et væsent-
ligt dokument, der hurtigt giver et nemt overblik over ungdomsskolens fak-
tuelle data som elevtal, budgetramme og ikke mindst resultater og opgave-
løsning til ungeaktører med interesse i unge- og uddannelsesområdet samt 
besøgende og interesserede, der ikke kender ungdomsskolen indgående. 
 

Årsberetningen skal vise forskellige hjørner af ungdomsskolens opgavepor-
tefølje og variationen i opgaveløsningen, som det har udfoldet sig i 2013. 
Den viser eksempler på, hvordan ungdomsskolen arbejder med de primære 
indsatsområder på ungeområdet, præciseret i kommunens ungestrategi 
2013-15. I år vil indholdet blandt andet være som følger: 
 
 Alle unge skal have en ungdomsuddannelse 
 Unge skal have en uddannelse, der peger frem mod job 
 Flere unge skal have et godt og aktivt fritidsliv 

 
Fagkontoret Ungdom i København har det sidste år med ungdomsskolen 
som part arbejdet på at styrke sammenhængskraften og samarbejdet på un-
geområdet. Ungdomsskolen har blandt andet bidraget ved, at ungdomssko-
lens kommunikationsmedarbejder har stået i spidsen for at udarbejde en 
fælles kommunikationsstrategi på området. I forlængelse heraf ser ung-
domsskolen det som en naturlig udvikling og ser et potentiale i, at der sker 
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en fælles afrapportering for unge-området. Årsberetningen vil kunne indgå 
som et naturligt led i en sådan fælles afrapportering. 
 
 
12. Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter 
 
Indstilling 
 
 
Beslutning 
Ingen 
Beslutning 
 

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

terne. 

Resumé 
Elevrepræsentanterne Hinde Hadj Abderrahmane og Mathias Nielsen, som 
har sæde i ungdomsskolens Ungepanel (tværgående elevråd), fremsatte for-
slag om, at ungdomsskolen opretter flere workshoplignende hold, hvor ele-
ver fra forskellige hold kan mødes. Konkret blev der foreslået at oprette hold 
i at anvende sociale medier. Ungepanelet vil gerne stille sig til rådighed for 
udvikling af ungdomsskolens hjemmeside. 
 
Bestyrelsen forelægges en status på mødet den 11. december 2013. 
 
 
13. Meddelelser og orientering 
 
Indstilling 
 
 
 

 
BESLUTNING 

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

 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
Resumé 
1. Ungepolitikerdag 
2. MED-struktur i ungdomsskolen 
3. Faglig dag og fællesspisning 
4. Effektmåling 2013 af Ungdomsskolens 8+9.klasse  
5. Ungdomsskolefilm på Buster-festival 
6. RAPKINGS#13 
7. Internationalt arrangement på Amager 10. klasse 
8. Aktiv 10.  
9. Forventning om manglende hal-tid 
 
14. Evt.  
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København, den 24.oktober 2013 
 
 
 
Tue Hækkerup 
     
    / Kim Brynaa 


