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1. Tematisk punkt: Ungdomsskolens 8+9. klasse, second chance 
 
Indstilling 
Ingen 
 
Resumé 
Ungdomsskolens 8+9.klasse er Københavns Kommunes tilbud til under-
visningspligtige med længerevarende manglende skolekontakt. Undervis-
ningen foregår dels på Gammel Kalkbrænderivej på Østerbro og dels på 
Hovmestervej i Nordvest og har en samlet kapacitet på op til 75 elever. 
Skoletilbuddet finansieres af kommunens kriminalpræventive program Sik-
ker By og indgår i de årlige effektmålinger af indsatser under programmet. 
 
Afdelingsleder Vibeke Krogslund og vejleder Nadja Dams fortalte på mø-
det om skoletilbuddets indhold, opgaver og udfordringer. 
 
 
2.   Godkendelse af beslutningsprotokol af mødet den 18.3.2013 
 
Indstilling 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutning 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 
 
3. PA Consulting Groups analyse af ungdomsskolens administrative 

opgaver og opfølgning  
 
Indstilling 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager PA-analysens konklusioner og anbefalinger til 

efterretning, og 
 

2. at bestyrelsen godkender forslag til opfølgning efter de principper, der 
er nævnt nedenfor under videre proces. 

 
Beslutning 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. Ungdomsskolen fremlægger på mødet 
den 23. oktober 2013 en status for arbejdet med justering af ungdomssko-
lens organisatoriske opbygning. 

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

18.3.2013. 
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Resumé 
På foranledning af Ungeområdet i Børne- og Ungdomsforvaltningen har 
PA Consulting Group i perioden februar-april 2013 gennemført en over-
ordnet analyse af de administrative opgaver i ungdomsskolen og i Ung-
dommens Uddannelsesvejledning, København. Formålet med analysen var 
at skabe indsigt i de to bydækkende institutioners opgavevaretagelse i bred 
forstand med henblik på at skabe grundlag for styring og udvikling af det 
samlede ungeområde. Analysens hovedfokus var at identificere umiddelba-
re udfordringer og afdække forbedringsmuligheder. 
 
Analysens observationer/konklusioner vedrørende organisering og sty-
ringsgrundlag: Ungdomsskolen har en betydelig selvstændighed i drift og 
udvikling af virksomheden inden for de af bestyrelsen fastlagte rammer. 
Analysen finder, at ungdomsskolens arbejds- og styringsgrundlag ikke er 
særligt velbeskrevet eller veldokumenteret. Analysen peger på tre forhold, 
som analysen gør til genstand for en nærmere vurdering: 
 
• For det første identificerer analysen en problematik i snitfladerne mel-

lem ungdomsskolen, bestyrelsen og Ungdom.  
 
• For det andet finder analysen, at ungdomsskolen ikke har et entydigt og 

faktabaseret styringsgrundlag.  
 
• For det tredje observerer analysen, at udviklingsinitiativer i ungdoms-

skolen kører i to spor: dels i et centralt spor, hvor udviklingsinitiativer 
igangsættes og koordineres af ungdomsskolens sekretariat, og dels i et 
decentralt spor, hvor der løbende arbejdes med udviklingsprojekter. 

 
PA’s analyse indikerer, at der er behov for at justere flere af ungdomssko-
lens opgaver inden for forvaltning og ledelse. Det gælder opgaver med at 
definere og eksplicitere ungdomsskolens strategiske udviklingsretning, 
ledelsesinformation samt projekt- og udviklingsarbejde 
 
Analysens observationer/konklusioner vedrørende den administrative op-
gavevaretagelse: Ungdomsskolen har en udbredt decentral organisering 
med en række små skoler/enheder. PA-analysen peger på tre udfordringer i 
forhold til dette: 
 
• For det første peger analysen på, at denne organisering er ressource-

mæssigt forholdsvis krævende, idet ungdomsskolen har en relativ høj 
ratio mellem administrative medarbejdere og lærere/vejledere.  

 
• For det andet observerer analysen, at den decentrale organisering er 

med til at skabe et højt ressourcetræk blandt de centralt ansatte admini-
strative medarbejdere i arbejdet med at understøtte løsningen af admini-
strative opgaver decentralt.  

 
• For det tredje indikerer analysen, at ungdomsskolen i sammenligning 

med andre kommuner (Esbjerg og Odense) har et højt specialiserings-
niveau.  
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Analysen giver ingen vurdering af ungdomsskolens samlede administrative 
ressourceanvendelse, men analysen anbefaler, at ungdomsskolen fokuserer 
på at optimere driften på tværs af enhederne og skabe synergi fx i forhold 
til indmelding af elever, udslusning og eksamensplanlægning. Endeligt 
fremhæver analysen, at samarbejdet mellem ungdomsskolen og Ungdom er 
præget af gensidig tillid, og at der er et fælles ønske om et tættere og mere 
integreret samarbejde.  
 
Videre proces 
Med afsæt i PA-analysen igangsætter ungdomsskolen og Ungdom et arbej-
de, som skal føre til et klarere styringsgrundlag og præcisering af ansvar og 
roller. 
 
Ungdomsskolen har endvidere igangsat et arbejde, som vil ændre den nu-
værende organisering af skolerne/enhederne i den nuværende centerstruktur 
til en mere fleksibel og opgavebestemt struktur baseret på følgende prin-
cipper: 
 
• Ungdomsskolens opgaver skal i højere grad være en integreret del af 

Ungdom og indgå i områdets prioriteringer og indsatsområder. 
 

• Opdelingen af almenundervisningen skal følge BUFs områdeinddeling 
og tilbuddene skal indgå i sammenhæng med områdernes udviklingsbe-
hov. Det er en ren administrativ beslutning, som sættes i værk pr. 1. au-
gust 2013. 

 
• Heltidsundervisningen inddeles efter opgaver og geografisk placering. 

 
• De forskellige ledelsesreferencer i ungdomsskolen afskaffes til fordel for 

et mere fladt ledelseshierarki, hvor lederne af de enkelte undervisnings-
områder fremadrettet refererer direkte til ungdomsskolens ledelse.  

 
• Ledelsen skal have fokus på ledelse af ledere, mens lederne skal have 

fokus på lærerne og løsningen af ungdomsskolens kerneopgave: Under-
visningen. 

 
De ovenfor nævnte principper for den fremtidige organisering af ungdoms-
skolens opgaver vil indebære en ændring af ungdomsskolens organisatori-
ske opbygning. Ungdomsskolen vil i efteråret 2013 fremlægge en konkret 
plan til en ændret virksomhedsplan for bestyrelsen.  
 
Udover ovenstående har Ungdom, ungdomsskolen og Ungdommens Ud-
dannelsesvejledning igangsat en fælles visions- og strategiproces, som skal 
føre til en større sammenhæng i ungeområdet i Børne- og Ungdomsforvalt-
ningen, og som skal konkretisere løsninger i den tværgående ungestrategi. 
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4. Ungdomsskolens elevprogram 2013-14  
 
Indstilling 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender forslag til elevprogram 2013-14, 

 
2. at bestyrelsen godkender de i programmet anførte elevrejser, og 
 
3. tager orienteringen om særlige indsatser i fritidsundervisningen og 

markedsføringen af ungdomsskolens program til efterretning. 
 

 
Beslutning 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 
Resumé 
Ungdomsskolen udbyder i år 528 hold i den almene undervisning for 13-
18-årige. Dertil kommer 29 hold til 10-12-årige på Østerbro. Der er en let 
stigning i antal udbudte hold fra 480 hold sidste år til 528 hold i år.  Forde-
lingen af hold fremgår af bilaget Forslag til elevprogram 2013-14. 
 
Informationen om ungdomsskolens fritidstilbud sker gennem en flerstren-
get kommunikationsindsats, der primært tager sit afsæt trykt materiale 
(program og plakater), skolebesøg og digitale platforme (hjemmesiide, fa-
cebook, mobilsite og sms). 
 
Elevprogrammet offentliggøres og gøres åben for tilmelding på ungdoms-
skolens hjemmeside den 14. august 2013. I samme uge modtager alle unge 
mellem 13-18 år i Københavns Kommunes Ungdomsskoles program. 
 
Elevrejser 
Ungdomsskolen udbyder i den kommende sæson 13 elevrejser. Elevrejser 
skal godkendes af ungdomsskolens bestyrelse – jf. cirkulære om tjeneste-
rejser udsendt af Børne- og Ungdomsforvaltningen. På møde den 18. marts 
blev det besluttet, at elevrejser i ungdomsskolens fritidsundervisning god-
kendes i forlængelse af godkendelse af forslaget til ungdomsskolens pro-
gram for den kommende sæson. En oversigt over de 13 elevrejser fremgår 
af indstillingen. 
 
 
5. Samarbejde med Hygge Factory  
 
Indstilling 
 
 
 

Ungdomsskolen indstiller,  
 
1. at bestyrelsen godkender, ungdomsskolen og Hygge Factory iværk-

sætter ungdomskulturprojektet HandleRUM! 2014. 
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Beslutning 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 
Resumé 
Ungdomsskolebestyrelsen godkendte i 2011 en samarbejdsaftale med Hyg-
ge Factory, en non-profit organisation, der skaber ungdomskulturprojekter. 
Den treårige samarbejdsaftale omfatter projekter i alt tre projekter inden for 
disciplinerne forfatterskab (Ordskælv!), pladeudgivelse (45! Vinyl) og nu 
arkitektur (HandleRUM!). 
  
HandleRUM! organiseres af Hygge Factory og i samarbejde med Mellem-
folkeligt Samvirke. Projektet involverer unge mellem 13-20 år, som i efter-
året 2013 og foråret 2014 skal eksperimentere med arkitektur og design på 
et professionelt niveau. Konkret skal de 20 unge deltagere i samarbejde 
med professionelle designere, kunstnere og arkitekter skabe en serie byrum 
på Nørrebro – både inden- og udendørs. Det er hensigten, at de unge delta-
gere bliver rustet med netværk og værktøjer til at nå sikkert fra idé til fær-
digt produkt.  
 
Ungdomsskolens udgifter i forbindelse med projektet HandleRUM! udgør 
samlet set 134.359 kr.. Det samlede budget for Hygge Factory-projektet 
HandleRUM udgør 940.500 kr.. Hygge Factory står selv for den øvrige 
fundraising og skalerer projektet efter den aktuelle økonomi. Ungdomssko-
len vil ikke få udgifter udover det aftalte. 
 
 
6. Nye og tidsbegrænsede undervisningsaktiviteter i ungdomsskolen 

under Ungepakken  
 
Indstilling 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutning  
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 
Resumé 
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på møde den 13. marts 2013 at 
tilføre ungdomsskolens ramme 2 mio. kr. som et engangsbeløb, med hen-
blik på etablering af nye og tidsbegrænsede undervisningsaktiviteter. 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen om de gennemførte gymnasieforbere-

dende undervisningsforløb til efterretning,  
 

2. at bestyrelsen godkender, at de gymnasieforberedende undervisnings-
forløb videreføres i ungdomsskolens opgaveportefølje, og 

 
3. at bestyrelsen godkender, at ungdomsskolen igangsætter nye aktiviteter 

i det kommende skoleår. 
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1. Opkvalificering af elever, der vurderes betinget uddannelsesparate 
Ungdomsskolen har i perioden marts-maj 2013 gennemført undervisnings-
forløb for elever i 9. og 10. klasse, som UU-København har vurderet ikke-
uddannelsesparate. Undervisningen er forankret i ungdomsskolens fritids-
undervisning i forløb over otte uger med seks undervisningstimer pr. uge 
fordelt med to timer i fagene dansk, matematik og engelsk. I alt har 124 
CPR-elever / 229 holdelever fordelt på 11 hold været tilmeldt aktiviteten.  
 
Ungdomsskolen foreslår tilbuddet videreført som en fast del af ungdoms-
skolens opgaveportefølje, idet undervisningen fremrykkes til perioden ja-
nuar-marts.  
 
2.  Forløb med skolefaglig opkvalificering af rodløse unge 
Målgruppen er unge, som har mistet motivationen for skole og uddannelse. 
Målet med undervisningen er at øge målgruppens danskfaglige kompeten-
cer og motivere dem til videre skole- og uddannelsesforløb gennem 10. 
klasseprøven i dansk, matematik og engelsk. Kerneindsatsen er gennem 
faste strukturer, tydelighed og konkrete mål kombineret med prakti-
ske/fysiske aktiviteter at fastholde og udvikle de unges evne til at tage an-
svar for sig selv og det fællesskab, de er en del af. Ungdommens Uddannel-
sesvejledning, København, visiterer op til 16 unge til tilbuddet. Aktiviteten 
er fortsat i en planlægningsfase og forventes igangsat i efteråret 2013. For-
søgselementet er at udvikle og afprøve fysisk og praktisk betonede aktivite-
ter integreret med boglig undervisning med det sigte at implementere erfa-
ringerne i heltidsundervisningen. 
 
3.  Undervisningsforløb for frafaldstruede elever på erhvervsuddannelserne 
Ungdom og ungdomsskolen har indledt drøftelser med Københavns Tekni-
ske Skole (KTS) og Niels Brocks erhvervsuddannelser om etablering af 
kortere undervisningsforløb for elever, som har faglige vanskeligheder ved 
at følge den daglige undervisning. Tilbuddet er frivilligt og placeres på er-
hvervsuddannelserne i forlængelse af elevernes normale undervisning. Ind-
holdet i undervisningen tager udgangspunkt i de faglige krav, der er gæl-
dende i elevens uddannelsesretning. Der er fokus på at lære den unge at 
lære og der arbejdes desuden med at øge den unges forståelse for, hvad det 
helt konkret indebærer at være elev på netop den uddannelse, de har valgt.  
 
På mødet den 23. oktober 2013 fremlægger ungdomsskolen en status for 
arbejdet med etablering af de nye undervisningsaktiviteter. Endvidere frem-
lægger ungdomsskolen på mødet en indstilling om den ændrede visitati-
onsprocedure til heltidsundervisningen, målgruppevurdering og elevprofi-
ler. 
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7. Budget- og regnskabsudvikling 2013 
 
Indstilling 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutning 
Bestyrelsen godkendte indstillingen.  
 
Endvidere godkendte bestyrelsen et forslag om, at ungdomsskolen – under 
forudsætning af at de sparede lønmidler under lockouten forbliver i ung-
domsskolens rammebevilling – kan anvende et beløb til finansiering af for-
løb, som skal fastholde afgangseleverne i ungdomsuddannelse. Ungdoms-
skolen udsender medio august 2013 en orientering herom til bestyrelsen. 
 
Resumé 
Bestyrelsen tiltrådte den 18. marts 2013 forslag til fordeling af ungdoms-
skolens samlede budgetramme på 74.835.365 kr., som inkluderede overfør-
te midler fra 2012 på 633.759. Følgende faktorer har særlig indflydelse på 
udviklingen i ungdomsskolens budget:  
 
• Ungdomsskolens budgetramme er blevet tilført midler til henholdsvis 

fleksjob og regulering af lønfremskrivning fra KL på i alt -437.150 kr. 
Den aktuelle budgetramme er derfor nu på 74.398.215 kr. 
 

• Ungdomsskolen var omfattet af lockouten mellem KL og Danmarks 
Lærerforening i april og har som følge heraf en nedgang i lønudgifter i 
april 2013 på 1.915.556 kr. 

 
Regnskab 2013 
Pr. 7. maj 2013 er der et samlet forbrug i almenundervisningen på ca. 40 
pct. af budgetterne, hvilket er på niveau med sidste år.  
 
Følgende elementer vil få indflydelse på udviklingen i regnskabet for 2013: 
• Ungdomsskolens budget til 10.-klasse-undervisning reguleres på bag-

grund af det faktiske elevtal, der opgøres den 5. september 2013. Regu-
leringen har virkning fra 1. august 2013. 
 

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

budget og regnskab 2013 til efterretning, 
 

2. at bestyrelsen tager orientering om nedjustering af lønfremskrivning i 
budget 2013 til efterretning, og 

 
3. at bestyrelsen tager orientering om mindreforbrug af lønmidler og 

etablering af erstatningstimer, som følge af lockouten, til efterretning. 
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• Huslejeudgifterne i ungdomsskolen budgetreguleres af forvaltningen, så 
det modsvarer en eventuel mer- eller mindreudgift.  
 

Regulering af lønudgiften 
KL har udmeldt en regulering af lønfremskrivningen på 0,9 pct., hvilket 
svarer til ca. 440.000 kr. i ungdomsskolen. Reguleringen blev udmeldt efter 
bestyrelsens tiltrædelse af forslag til udmøntning af budget 2013, og derfor 
skal ungdomsskolen finde disse midler i den nuværende budgetudmelding. 
Ungdomsskolen vil finde en del af midlerne i indtægten fra udenbyselever, 
som svarer til ca. 295.525 kr. Den manglende finansiering på ca. 144.000 
kr. kan findes i de allerede udmeldte lønkonti i ungdomsskolen.  
 
Mindreudgift og erstatningstimer på grund af lockouten 
Ungdomsskolen havde 84 lærere, der var omfattet af lockouten mellem KL 
og Danmarks Lærerforening. Derfor har ungdomsskolen haft 1.915.556 kr. 
mindre i lønudgift end budgetteret for april 2013. Ungdomsskolen har efter 
lockouten etableret erstatningstimer, primært i prøvefagene dansk, engelsk 
og matematik.  Den mindre lønudgift og udgiften til erstatningstimer frem-
går af oversigten i indstillingen. 
 
 
8. Opfølgning på sag om knallertundervisning  
 
Indstilling 
 
 
 

 
 
Beslutning 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 
Resumé 
Bestyrelsen tiltrådte på mødet den 22. oktober 2012 en indstilling om im-
plementering af ændringen af loven for knallertundervisning. I den forbin-
delse bad bestyrelsen ungdomsskolen gøre status for de aktuelle forhold på 
mødet i juni 2013.  
 
Den ny knallertlov trådte i kraft den 19. januar 2013. Lovændringen har 
medført ændringer i planlægning og koordinering af undervisningen samt 
krav om, at alle unge skal have gennemført et lovpligtigt førstehjælpskur-
sus for at få et knallertkørekort. Ungdomsskolen har i forberedelsen til im-
plementeringen af loven bl.a. arbejdet med ændrede administrative proces-
ser og opgradering af knallertlærerne. 
 
Den igangværende knallertundervisning bliver afviklet i samarbejde med 
Hvidovre Ungdomsskole. Denne løsning er valgt for hurtigt at kunne etab-
lere hold efter den aktuelle efterspørgsel. 
 

Ungdomsskolen indstiller,  
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Fra den 19. januar til den 31. juli 2013 vil 77 elever have gennemgået det 
lovpligtige førstehjælpskursus og 6o elever vil have gennemført et knallert-
kursus på i alt fem hold. De resterende 17 elever bliver optaget på knallert-
hold i august. Til sammenligning etablerede ungdomsskolen i foråret 2012 
16 knallerthold, hvor i alt 203 elever gennemførte. Der er således sket et 
fald i elever i ungdomsskolens knallertundervisning efter at den nye lov er 
trådt i kraft. Ungdomsskolens medarbejdere i knallertundervisningen har 
det indtryk, at det faldende elevantal er en tendens på landsplan. 
 
Årsagen til det faldende antal elever kan blandt andet skyldes, a) øget bru-
gerbetaling fra 100 kroner til 420 kroner, b) kravet om gennemførsel af otte 
timers færdselsrelateret førstehjælpskursus og c) ændringer af undervis-
ningsforløbet med udvidet timetal og indførsel af en teoretisk og en prak-
tisk prøve i forløbet. 
 
Ungdomsskolen vil nu i samarbejde med andre parter arbejde for at sprede 
kendskabet til knallerttilbuddet. Bestyrelsen vil få en endelig status for den 
samlede økonomi til knallertundervisningen på bestyrelsesmødet i oktober 
2013.  

 
 

9. Opfølgning på trivselsundersøgelsen 2013  
 
Indstilling 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager orienteringen om trivselsmålingen 2013 til efter-

retning, herunder gennemførelse, resultat og initiativer til opfølgning. 
 

 
Beslutning 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. Ungdomsskolen fremlægger på mødet 
den 23. oktober 2013 en orientering til bestyrelsen om arbejdet med ind-
satsområder, som trivselsundersøgelsen har givet anledning til. 
 
Resumé 
Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en trivselsundersøgelse 
blandt alle ansatte. Formålet med undersøgelsen er at sætte fokus på bedre 
ledelse og større trivsel på kommunens arbejdspladser. I 2013 er trivsels-
målingen blevet gennemført i perioden 20. februar-13. marts.  
 
Den samlede besvarelse blandt ungdomsskolens medarbejdere er 94 pct. 
Børne- og Ungdomsforvaltningen har i den samlede trivselsmåling opnået 
en svarprocent på 66 pct. Undersøgelsen viser medarbejdernes grad af til-
fredshed, motivation og engagement, og spørgsmålene besvares ud fra en 
skala på 1-7, hvor 1 er det laveste, og 7 er det højeste. Den samlede rapport 
er med til at danne et billede af, hvor ungdomsskolens organisation er 
stærk, og hvor der er plads til forbedringer 
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Resultater 
Den generelle motivation blandt ungdomsskolens medarbejdere er målt til 
5,9 - og det samlede resultat for medarbejdernes engagement er målt til 5,4. 
Den generelle tilfredshed er målt til 4,8. Det er en svag tilbagegang fra 4,9 
til 4,8 sammenlignet med undersøgelsen fra 2010, og niveauet ligger lidt 
under BUFs gennemsnit, der er på 5,1. Der er således behov for at lave et 
opfølgende arbejde, der kan sikre en stigning i den generelle tilfredshed. 
 
Generelle resultater for ungdomsskolen og BUF: 
 
Resultater Ungdomsskolen BUF 
Tilfredshed 4,8 5,1 
Motivation 5,9 6,0 
Engagement 5,4 5,6 

 
 
Fysiske rammer og sundhedsfremme 
I undersøgelsen fra 2010 var ungdomsskolens svage punkter i undersøgel-
sen primært det fysiske arbejdsmiljø og sundhedsfremme. Resultater fra 
2013-målingen viser, at ungdomsskolen fortsat har udfordringer med de to 
områder inden for det generelle arbejdsmiljø.  
 
Nye temaer i undersøgelsen 
Et nyt tema i trivselsundersøgelsen er bl.a. social kapital. Niveauet af den 
samlede sociale kapital i ungdomsskolen vurderes til 5,1, hvilket er lidt 
under BUFs niveau på 5,4. 
 
Lokale prioritetspunkter 
Udover arbejdet med de generelle observationer fra trivselsundersøgelsen 
fremhæves en række specifikke prioritetspunkter, hvor der bør sættes ind i 
ungdomsskolens afdelinger. Især Ledelsen, Nærmeste Leder og Indflydelse 
er indsatsområder, der skal prioriteres. Disse elementer fra undersøgelsen 
har ungdomsskolens ledelse taget til efterretning, og de vil indgå i hand-
lingsplanerne for opfølgningen på undersøgelsen. 
 
Indsatsområde: Nultolerance 
Undersøgelsen kategoriserer en række nultolerance-punkter, der fx er vold, 
trusler, mobning og chikane.  Ungdomsskolens 8+9. klasse er den afdeling i 
ungdomsskolen, der viser de kraftigste udsving i trivselsundersøgelsens 
afsnit om nultolerance-området. Resultatet har påkrævet en hurtig indsats 
med en lederrokade til følge. Ungdomsskolens ledelse er fortsat meget op-
mærksom på, at forholdene skal forbedres på Ungdomsskolens 8+9. klasse 
og er derfor i tæt dialog med afdelingens ledelse og medarbejdere.    
 
Opfølgning 
Trivselsundersøgelsen peger på en række områder, hvor det kan gøres bed-
re, og hvor der skal udarbejdes handlingsplaner for opfølgning.  Processen 
for opfølgning på trivsel forankres i ungdomsskolens arbejdsmiljøudvalg 
(AMU) og afdelingssamarbejdsudvalget (ASU). Alle afdelinger udarbejder 
handlingsplaner, som rapporteres til og drøftes i AMU/ASU. Der sker end-
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videre en rapportering om prioriterede indsatsområder til det centrale ar-
bejdsmiljøudvalg i Børne- og Ungdomsforvaltningen 
 
 
10. Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter 
 
Indstilling 
 
 
 

 
 
 
Beslutning 
Ingen. 
 
 
11. Meddelelser og orientering 
 
Indstilling 
 
 
 

 
BESLUTNING 
 
Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
Resumé 
1. Arrangementer i ungdomsskolen 
Future Sound 
Den 2. maj 2013 blev der afholdt Future Sound i Huset KBH i Magstræde. 
Future Sound er i dag en platform for talentudvikling for unge musikere fra 
hele hovedstadsregionen. Otte unge bands var udvalgt og et panel beståen-
de af de professionelle musikere gav konstruktiv feedback til samtlige 
bands efter deres optræden.  
 
Copenhagen Marathon 
Stemningen var høj på trods af vedholdende regnvejr til årets Copenhagen 
Marathon, der blev afviklet den 19. maj. Ungdomsskolen havde i år en stor 
stand ved Jarmers Plads.  
 
NUART satte spot på demokratiet 
Teaterstykket ”Mig og magten” var årets produktion fra NUART-holdene 
fra Ungdomsskolen Nord og Ungdomsskolen Vesterbro/Valby. Stykket 
spillede forskellige steder i København og skal endvidere spille til Folke-

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

ne. 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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mødet på Bornholm og muligvis på Roskilde Festival. Teaterstykket hylder 
demokratiet og diskuterer demokratiets svage og mørke sider. 
 
2. Grøn smiley til sekretariatet 
Ungdomsskolens sekretariat fik besøg af Arbejdstilsynet den 18. marts 
2013. Tilsynet omfattede en gennemgang af arbejdspladsvurderingen 
(APV) og vurdering af arbejdsmiljøet. Arbejdstilsynet fandt ingen anled-
ning til bemærkninger. Den grønne smiley er et signal til omverdenen om, 
at der er orden på arbejdsmiljøet. 
 
3. Learning Partnership i København 
Under emnet Vejledning og coaching i Second Chance Education afholdt 
Ungdomsskolen i Hindegade den 1.-4. maj det afsluttende seminar i en 
række af seks internationale møder over de sidste to år.  Deltagerne kom fra 
Tyskland, Polen, Holland, Norge, Spanien og to københavnske skoler: 
CBSI Sprogcenter og Ungdomsskolen i Hindegade. Selv om selve projektet 
nu er afsluttet, fortsætter debatten og erfaringsudvekslingen mellem delta-
gerne. 
 
4. Folkeskolereformen og ungdomsskolen 
Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 8. maj 2013 haft en tema-
drøftelse om folkeskolereformen. Forvaltningen har udarbejdet en proces-
plan for implementeringen af en folkeskolereform. Forudsætningen for 
procesplanen er, at der primo juni 2013 vedtages en ny folkeskolelov, og at 
der indgås aftale om kommunernes økonomi medio juni.  Der er ingen 
melding om, regeringen vil revidere ungdomsskoleloven i forbindelse med 
implementeringen af en folkeskolereform. Folkeskolereformen lægger ikke 
op til en revision af lov om 10. klasse, og det udvidede timetal ser derfor 
ikke ud til at gælde for 10. klasse. Da langt størstedelen af ungdomsskolens 
heltidsundervisning sidestilles med 10. klasse, vil heltidsundervisningen 
ikke blive berørt af krav om længere skoledag. 
 
5. Ungdomsskolens 8+9. klasse deltager i et forskningsprojekt under 

CeFU 
Ungdomsskolens 8+9. klasse er udvalgt til at være en af seks case-skoler i 
et forskningsprojekt under Center for Ungdomsforskning ved Aarhus Uni-
versitet (CefU). Formålet med undersøgelsen er at undersøge, hvordan man 
motiverer unge i udskolingen. Forskningsprojektet afsluttes i december 
2014. Ungdomsskolen har beskrevet projektet i nyhedsbrevet aKKUrat, 
maj 2013.  
 
12. Evt. 
 
København, den 18. juni 2013 
 
 
 
Jesper Christensen 
     
    / Kim Brynaa 


