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1. Godkendelse af dagsorden 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
BESLUTNING 
Bestyrelsen godkendte dagsordenen for mødet.  
 
 
2. Tematisk punkt: Ungdomsskolens arbejde med sent 

ankomne unge i Ungdomsskolen i Hindegade - mål-
gruppe, metoder og resultater. 

 
Oplæg v/ lærer Josefine Møbius, lærer Vibeke Winther og afdelingsleder 
Rai Ajufo. 
 
Ungdomsskolen i Hindegade (UIH) er Københavns Kommunes under-
visningstilbud for sent ankomne unge udlændinge og flygtninge, der har 
behov for undervisning i Dansk som andetsprog. Skolen er en del af hel-
tidsundervisningen i ungdomsskolen. Den er placeret i indre by og ligger 
dermed centralt og neutralt i forhold til Københavns forskellige bydele.  
 
Målgruppe og kapacitet 
Eleverne i UIH er typisk enten lige ankommet til Danmark eller kommer 
fra kommunens modtageklasser. Udover elever fra Københavns Kom-
mune kan skolen optage elever fra andre kommuner eller fra Røde Kors 
asylcenter mod betaling. Elevgruppen er pt. repræsenteret ved over 30 
forskellige statsborgerskaber og skolen underviser også unge flygtninge 
gennem kommunens nye modtagelsesprocedure Ny i København. 
 
Eleverne optages inden det fyldte 18. år, og de fleste elever er 16 eller 17 
år, når de begynder. Eleverne går typisk på skolen mellem 2-4 år.  
 
Ungdomsskolen i Hindegade har en kapacitet på 132 pladser hvoraf 6 
pladser er til specialelever. Ligesom i ungdomsskolens andre heltidstil-
bud er der løbende optag. Pr. 25.2.2019 er der indmeldt 126 elever, og 
det forventes at kapaciteten er udnyttet fuldt ud ved skoleårets afslutning. 
 
 
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender dagsordenen for mødet. 
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Opbygning, mål og fag 
Ungdomsskolen i Hindegade har en fleksibel opbygning med en række 
forskellige klasseprofiler. Antallet af forskellige klasseprofiler ændrer sig 
med behovene i elevgruppen fra år til år. Pt. er der i alt 10 klasser fordelt 
på to sprogklasser (begynderklasser), tre prøveforberedende klasser (mel-
lemtrin), tre eksamensklasser (FP9) samt en dansk special/læseklasse 
(unge der starter som analfabeter) og en Dansk Prøve 2 -klasse.  
 
Elever uden dansk sprog starter i sprogklasserne. Herefter fortsætter de 
enten i klasser, der forbereder til folkeskolens afgangsprøve eller klasser 
rettet mod Dansk Prøve 1 eller Dansk Prøve 2, der oprettes efter behov. 
Eleverne placeres i klasserne på baggrund af deres sproglige og skole-
mæssige baggrund og rykker videre efterhånden som de gør fremskridt. 
 
Eleverne har et basisskema på 20 lektioner om ugen. Her er der under-
visning i dansk, matematik, samfundsorientering, historie og religion. 
Eleverne har mulighed for at vælge engelsk, fysik / kemi som niveaudelt 
valgfag med mulighed for at gå til prøve. Eleverne har mulighed for at få 
tilbudt såkaldte x-timer, hvor skolen i en periode tilbyder enkelte elever 
særligt tilrettelagt undervisning.  
 
Herudover har skolen en partnerskabsplan med Sundhedsforvaltningen 
(SUF) med aktiviteter, der understøtter trivslen på skolen. Aktiviteterne 
dækker blandt andet over sundhedstjek, sunde pauser, workshops om 
søvn, en årlig sundhedsuge med fokus på rygestop, rusmidler og alkohol, 
seksuel sundhed m v. Derudover har skolen en lektiecafé, som er åben tre 
dage om ugen i eftermiddagstimerne, hvor eleverne kan få hjælp til at 
læse lektier, skrive jobansøgning m.v. 
 
Dansk som andetsprog og integration 
Undervisningen i alle fag tager udgangspunkt i den didaktik og pædago-
gik, der ligger i faget Dansk som andetsprog. Lærerne har stor erfaring i 
arbejdet med tosprogede unge, herudover har nogle linjefag eller en di-
plomuddannelse i Dansk som andetsprog. De seneste år har skolen satset 
massivt på efteruddannelse for hele lærergruppen omfattende et 120 ti-
mers efteruddannelsesforløb i et sprogpædagogisk modul fra professi-
onshøjskolen UCC’s uddannelse i Dansk som andetsprog. Senest har 
lærerne i indeværende skoleår gennemført et aktionslæringsforløb også i 
samarbejde med UCC. Satsningen har medført, at alle undervisere prakti-
serer undervisning efter de samme didaktiske og pædagogiske principper. 
Der planlægges med yderligere opfølgning på aktionslæringsformen i det 
kommende skoleår, hvor lærerne gennemfører aftalte forløb monitoreret 
af kolleger med efterfølgende faglig sparring. 
 
Eleverne 
Eleverne i Ungdomsskolen i Hindegade er sårbare unge, der har en frag-
menteret skolebaggrund og står svagt i det danske uddannelsessystem. 
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Selv de stærkeste elever med et gymnasialt afsæt fra deres hjemland er 
sprogligt svage og bliver ofte overraskede over, hvor lang tid det tager at 
nå niveauet til at bestå Folkeskolens Afgangseksamen. Sædvanligvis ta-
ger det 1-2 år at kunne skrive, læse, lytte og tale dansk på et hverdags-
sprogligt niveau og 3-4 år at få et fag/skolesprog og bestå FP9-prøven 
med et middeljævnt resultat.  
 
Lærernes opgave består derfor af flere elementer 
 

• at undervise eleverne i og med det danske sprog - også når der 
undervises i andre fag end dansk 

• at præsentere og integrere eleverne i dansk kultur, samfund, histo-
rie 

• at arbejde med at give eleverne en god selvopfattelse  
 

En del af eleverne og deres forældre har ikke et dansk netværk uden for 
skolen. Derfor bliver integrations- og læringsprocessen længerevarende.      

 
 

3. Godkendelse af beslutningsprotokol fra mødet den 19. 
december 2018 

 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
BESLUTNING 
Bestyrelsen godkendte beslutningsprotokollen. Alberte Stein Aamand 
ønskede præciseret i protokollen, at fritidsjobprojektet ”når fritid bli’r til 
fremtid" (dagsordenspunkt 9) ikke gennemføres i samarbejde med 
Ressourcecenter Ydre Nørrebro, men i samarbejde med Beboerprojekt 
Bispebjerg og Beboerprojelt Puls. 
 
 
4. Eleverne har ordet v/ bestyrelsens elevrepræsentanter  
  
Under dette punkt har bestyrelsens elevrepræsentanter mulighed for at 
tage forskellige emner op. Der kan ikke træffes beslutning om sager, der 
tages op under punktet, men de kan evt. sættes på dagsordenen som be-
slutningspunkt på et senere møde. 
 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender beslutningsprotokol fra mødet den 19. 

december 2018. 
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INDSTILLING  
  

 Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen drøfter de punkter, som elevrepræsentanterne lægger 

frem for bestyrelsen. 
 
  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
Julia Lambert oplyste, at forslag fra Ungerådet om kulturklippekort til 
unge pt. ikke er godkendt, og at Ungerådet er i dialog med fagforvaltnin-
gerne om at finde en løsning. 
 
Julia Lambert orienterede om, at Ungerådet arbejder med podcast som 
metode til at formidle events, udstillinger, projekter og at ungdomsskolen 
i samarbejde med redaktøren kan benytte mediet til at annoncere arran-
gementer. Julia foreslog, at ungdomsskolen ansatte to ungarbejdere i få 
timer om ugen til at forestå mindre events udtænkt af unge til unge dor 
eksempel skøjteture, foredrag, filmaftener m.v. 
 
 
5. Kvalitetsrapport for 10. klasse og ungdomsskolens hel-

tidsundervisning 
 
Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejder hvert andet 
år en samlet kvalitetsrapport for 10. klasse og ungdomsskolens heltids-
undervisning. I denne indstilling orienterer ungdomsskolen om indholdet 
i kvalitetsrapport 2019.  
 
Analysemedarbejder Jakob Jannik Sørensen, Fagligt Center (FAC) frem-
lagde rapportens konklusioner. 
 
 
INDSTILLING 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 

 
1. at bestyrelsen godkender Kvalitetsrapport 2019 for 10. klasse og 
ungdomsskolens heltidsundervisning. 

 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
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PROBLEMSTILLING 
Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejder på linje med folkeskolerne 
en kvalitetsrapport for ungdomsskolen. Kvalitetsrapporten skal give for-
valtningen, ungdomsskolebestyrelsen og Børne- og Ungdomsudvalget et 
samlet overblik over en række forskellige områder, der betyder noget for 
vurderingen af kvaliteten i ungdomsskolens tilbud. 
 
Kvalitetsrapporten er et styringsværktøj i den samlede kvalitetsstyring i 
Børne- og Ungdomsforvaltningen. Kvalitetsrapporten vil indgå i kvali-
tetsdialogen mellem ungdomsskolens ledelse, ungdomsskolens bestyrelse 
og Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Ungdomsskolebe-
styrelsen kan med afsæt i rapporten give ungdomsskolens ledelse input til 
ambitionsniveauet for ungdomsskolens resultater fremadrettet. 
Kvalitetsrapporten omfatter 10. klasse og heltidsundervisning.  
 
 
LØSNING 
 
Om rapporten 
Kvalitetsrapporten for 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning 
er inspireret af og struktureret efter nogle af de pejlemærker, som Børne- 
og Ungdomsudvalget har besluttet for den københavnske folkeskole. Det 
gælder pejlemærkerne Faglighed, Ungdomsuddannelse og Trivsel. Bør-
ne- og ungdomsforvaltningen har i dialog med ungdomsskolen tilpasset 
disse pejlemærker for folkeskolen til 10. klasse og heltidsundervisning, 
med henblik på at det udvalgte datagrundlag kan udgøre et validt funda-
ment for vurderingen af kvalitet og effekt i 10. klasse og heltidsundervis-
ning. Datagrundlaget i Kvalitetsrapport 2019 er hentet fra skoleåret 
2017/2018. Samlet set giver kvalitetsrapporten indblik i effekten af det 
enkelte 10. klassetilbud på basis af elevernes opnåede karakterer, frem-
møde og overgang til ungdomsuddannelser samt deres trivsel og tilfreds-
hed.  
 
 
Indhold i rapporten 
 
Beskrivelse af målgruppen 
Rapporten indledes med en beskrivelse af målgruppen og en overordnet 
beskrivelse af skoletilbuddene.  
 
Datagrundlaget for beskrivelse af målgruppen er elevernes socioøkono-
miske baggrund. For eleverne i ungdomsskolens heltidsundervisning 
vises også andre betydende baggrundsfaktorer: bevilliget kontaktperso-
ner, diagnoser, perioder uden reel skolegang, forbrug af rusmidler og 
kriminalitet. De socioøkonomiske tal viser, at alle tilbuddene retter sig 
mod målgrupper, der er langt svagere end gennemsnittet og dermed også, 
at alle tilbuddene har en stor opgave i forhold til at ruste eleverne til at 
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kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Samtidig viser tallene, at der 
er forskelle mellem elevgrupperne i de enkelte tilbud.  
 
Mål og datagrundlag 
De udvalgte pejlemærker har i rapporten nedenstående mål og datagrund-
lag. Som en del af kvalitetsrapporten har Børne- og Ungdomsforvaltnin-
gen sammenfattet de hovedtendenser, de ser i rapporten. Der lægges vægt 
på de overordnede tendenser og en minutiøs redegørelse for alle resulta-
ter fremgår ikke. 
 
Faglighed 
10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning skal bidrage til mål-
sætningen om, at alle unge skal blive så dygtige som de kan; både fagligt, 
personligt og socialt. Overordnet skal de unge hjælpes med at tilegne sig 
de kompetencer, som skal til for at kunne være en aktiv medborger i et 
åbent og demokratisk samfund. Konkret skal ungdomsskolen øge de un-
ges kompetencer, så de kan deltage i og drage nytte af en ungdomsud-
dannelse. 
 
Som indikator på elevernes faglige udvikling inddrager rapporten data for 
prøvekarakterer, udvikling i karakterer fra 9. til 10. klasse, oplysninger 
om andelen af elever med karakteren 2 eller derover i dansk og matema-
tik og for elever i heltidsundervisningen: udvikling i sociale og personli-
ge kompetencer. 
 
Om disse data skriver forvaltningen: Når fokus er på de rene karakterer, 
er der som tidligere år et højere mundtligt end skriftligt niveau. Dette er i 
tråd med, hvordan niveauet generelt ser ud, når man kigger på 9. klasse-
prøverne for alle elever i kommunen.   
  
Niveauet i skriftlig matematik er højere end i skriftligt dansk. Dette gør 
sig gældende for både 10. klasse på erhvervsskolerne, de kommunale 10. 
klasser og i heltidsundervisningen.   
  
Niveauet i matematik er løftet over hele linjen, og det er positivt, særligt 
fordi niveauet tidligere har været meget lavt.   I 10. klassetilbuddene på 
erhvervsskolerne er der relativt store forskelle i niveauet, mens det – med 
enkelte udsving – er mere ensartet i de kommunale tilbud.  
  
Hvis der kigges nærmere på progressionen fra 9. til 10. klasse, ser vi 
stort set status quo i skriftligt dansk og en mindre tilbagegang i de kom-
munale 10.-klassetilbud (0,5 karakterpoint).  
  
I skriftlig matematik ses en pæn fremgang for alle tilbud på mere end et 
karakterpoint. Dette er særligt positivt, da niveauet tidligere har været 
meget lavt og således har været medvirkende til at begrænse elevernes 
adgang til erhvervsuddannelserne.   
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Ungdomsskolen vurderer, at eleverne er mere motiverede end tidligere 
ift. matematikundervisningen på grund af de skærpede optagelseskrav og 
vurderer samtidigt, at flere deltager i frivillige aktiviteter, der skal styrke 
matematikkompetencerne.  
  
Dette slår også igennem, når vi ser nærmere på andelen af elever, der 
opnår minimum 2 i dansk og matematik. Her er fremgang for alle tilbud, 
og elevgrupperne taget i betragtning er det værd at fremhæve resultatet 
på 82 procent for eleverne på erhvervsskolernes 10. klasser. Elevgruppen 
taget i betragtning er Byhøjskolens resultat på 79 procent ligeledes højt. 
 
Hvad angår fremgangen i matematikniveauet kan en anden bidragende 
faktor være, at ungdomsskolen i august 2017 etablerede en udviklings-
gruppe for matematiklærere i heltidsundervisningen og 10. klasse. Grup-
pen har haft fokus på videndeling og fælles udvikling af undervisningen. 
 
Ungdomsuddannelse 
Ungdomsskolen og 10. klasse skal bidrage til, at de unge kan påbegynde 
og gennemføre en ungdomsuddannelse. Opgaven for ungdomsskolen er 
derfor at give de unge, der efter grundskolen ikke er klar til eller er faldet 
fra en ungdomsuddannelse, de bedste forudsætninger for at kunne deltage 
i og drage nytte af en ungdomsuddannelse. Ligeledes skal 10. klasse og 
ungdomsskolens heltidsundervisning muliggøre, at unge med en løs sko-
le- og uddannelsestilknytning fastholdes i en uddannelsesorienteret ret-
ning. Arbejdet har også til hensigt at bidrage til kommunens mål om, at 
50 % af udsatte børn og unge gennemfører en ungdomsuddannelse, samt 
at 25 % af de københavnske unge påbegynder en erhvervsuddannelse 
direkte efter 9. eller 10. klasse.   
 
Som indikator inddrager rapporten data for elevernes overgang til ung-
domsuddannelse henholdsvis 3 og 15 måneder efter afsluttet forløb. 
Data er baseret på elever, der er bosiddende i København på måletids-
punktet.  
 
Om tallene i årets rapport skriver forvaltningen: 
Andelen, der er i ungdomsuddannelse 15 måneder efter afgang fra 10. 
klasse eller heltidsundervisningen er en indikator, der har en anelse 
større udsigelseskraft end placeringen 3 måneder efter.   
  
I forbindelse med resultaterne 15 måneder efter skal man være op-
mærksom på, at det er elever, der har forladt tilbuddene i juni 2017, og 
det er altså ikke den samme elevgruppe, som de faglige resultater og 
trivselsresultaterne er opgjort for. Her gør det sig gældende, særligt for 
eleverne i 10. klasse på erhvervsskolerne, at en for stor gruppe ikke er i 
ungdomsuddannelse. Der er imidlertid tale om en forbedring for de 
kommunale 10. klassetilbud.   
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Ser vi på resultaterne 3 måneder efter, er der bedre resultater at spore. 
Med henholdsvis 87 procent af eleverne på erhvervsskolerne og 82 pro-
cent i de kommunale 10. klasser i gang med en ungdomsuddannelse er 
der en markant fremgang i forhold til tidligere årgange. Resultaterne 
ligger generelt meget tæt på niveauet for 9.-klasseårgangene på almen-
området, hvilket er særdeles positivt elevgruppens baggrund taget i 
betragtning. 
 
Trivsel 
Eleverne i 10. klasse og ungdomsskolens heltidsundervisning skal trives. 
For nogle af de unge handler det også om, at de skal finde eller genfinde 
en glæde ved at gå i skole, der kan motivere dem og understøtte deres 
læring. Datamæssigt kortlægges det generelle niveau og udviklingen i 
tallene for det enkelte tilbud og samlet for tilbudstypen. På denne måde 
bliver det muligt at kigge nærmere på, hvordan eleverne har udviklet sig i 
løbet af deres tid på det pågældende tilbud. Den historiske udvikling for 
selve tilbuddet kan være nyttig og optræder derfor, hvis det er muligt i 
rapporten.   
 
Som indikator for elevernes trivsel og tilfredshed inddrager rapporten 
data for trivsel på baggrund af udvalgte spørgsmål fra elevtrivselsunder-
søgelsen. Elevtrivselsmålingen gennemføres hvert år i marts måned og 
indeholder spørgsmål indenfor fem kategorier: elevernes generelle syn på 
skolen, deres syn på undervisningen, deres syn på lærerne, deres oplevel-
se af trivsel og tryghed og deres syn på faciliteterne. Den årlige måling 
fremlægges for bestyrelsen på mødet i juni måned. 
 
I kvalitetsrapporten inddrages besvarelsesprocenter på spørgsmål om 
generel trivsel, tryghed, mobning og tilfredshed. Herudover inddrages 
oplysninger om elevernes fravær. 
 
Om dette område skriver forvaltningen: Alle tilbuddene arbejder med 
trivsel på baggrund af de lokale trivselsrapporter. Der er generelt frem-
gang ift. skoleglæden. På en række af de andre trivselsindikatorer er der 
også fremgang for nogle af tilbuddene, mens det overordnede billede er 
forholdsvist uændret. Mobbeprocenterne er på niveau med den køben-
havnske folkeskole. 
 
Herudover peges på at tallene ligger lavere på nogle af erhvervsskolerne. 
 
 
VIDERE PROCES 
Kvalitetsrapporten danner grundlag for kvalitetsdialogen mellem ung-
domsskolens ledelse og Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltnin-
gen om skolens resultater og eventuel beslutning om nye tiltag og/eller 
særlig support.  
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6. Ungdomsskolens regnskab 2018 og forslag til fordeling 
af ungdomsskolens budgetramme 2019 

 
Med denne indstilling redegør ungdomsskolen for forslag til fordeling af 
budgetrammen for 2019 og orienterer om regnskabet 2018. 
  
INDSTILLING 
 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender forslag til fordeling af ungdomsskolens 

budgetramme for 2019, som det fremgår af bilaget Ungdomsskolen - 
virksomhed og budget 2019, 

 
2. at bestyrelsen tager orienteringen om effektiviseringer/besparelser til 

efterretning, 
 
3. at bestyrelsen tager orienteringen om ungdomsskolens regnskab 

2018 til efterretning. 

 
 
Bestyrelsen godkendte forslaget til fordeling af budgetrammen for 2019. 
Bestyrelsen tog orienteringen om effektiviseringer/besparelser samt 
orientering om regnskabsresultat for 2018 til efterretning. 
 
 
PROBLEMSTILLING 
Ungdomsskolebestyrelsen har kompetencen til at fastlægge 
ungdomsskolens indhold og omfang indenfor den tildelte beløbsramme. 
Indstillingens forslag til fordelingen af rammen sker ud fra de vedtagne 
mål og rammer for ungdomsskolens virksomhed.  
 
I 2019 er ungdomsskolens budgetramme 83.303.556 kr. inklusive budget 
til 10. klasse. Rammen forventes tilført 2.982.013 kr. i overførte midler 
fra 2018 (mindreforbrug). Den samlede budgetramme er derfor 
86.785.569 kr. 
 
I forbindelse med Effektiviseringsstrategien 2015-2018 er der indarbejdet 
effektiviseringer på mere end 3,8 mio. kr. i henholdsvis budget 2018 med 
1,4 mio. kr. og i budget 2019 med ca. 2,4 mio.kr. 
 
Ungdomsskolen har afsluttet 2018 regnskabet med et mindreforbrug på 
ca. 2,9 mio.kr. svarende til ca. 3,5 procent af den samlede ramme. 
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LØSNING 
 
Generelle bemærkninger til forslag til fordeling af budgetramme 
2019 
Budgetrammen på 83.303.556 kr. forventes tilført 2.982.013 kr. i over-
førte midler fra 2018. Dette betyder, at den aktuelle budgetramme er på 
86.785.569 kr. i 2019.  
 
Budgetrammen foreslås fordelt på følgende aktiviteter: 
 
FORDELING  KR. 
Ungdomsskolens almenundervisning  
Boglige hold, tech, eksamenstræning etc. 1.700.000 
Kreative, musisk og drama 1.700.000 
Sport, friluftsliv og rejser 1.700.000 
Knallertundervisning 268.196 
Indsatser og projekter  
Åben skole – inkl. udvikling og koordinering 399.579 
Ungedemokrati, debat og samfund & personlig udvikling 328.543 
Ungdomsuddannelserne 485.415 
Udsatte boligområder 553.491 
Events, Vårsalong, Ung scene, afslutninger etc. 660.046 
Specialskoler 198.309 
Tværgående projekter – inkl. udvikling og koordinering 334.466 
I alt almenundervisningen 8.328.045 
  
Ungdomsskolens heltidsundervisning  
Byhøjskolen 5.767.720 

Dagkursus 3.641.171 

Ungeskolen i Valby 1.588.357 

10. Puls 1.530.659 

Nye Veje 3.495.928 

Ungdomsskolens 8+9. klasse  5.500.000 

Prøveforberedende enkeltfag 596.091 

Ungdomsskolen i Hindegade  8.256.487 

Spydspidsen  476.999 

U-turn  485.977 

I alt heltidsundervisning 31.339.389 
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Ungdomsskolens 10. klasse  

10. klasse på Amager 3.199.628 

Læseklasserække på 10. klasse på Amager 461.080 

10. klasse på Østerbro 2.787.237 

10. klasse på Vesterbro 3.069.042 

I alt 10. klasse 9.516.987 

  

Øvrige budgetposter  

Tværgående midler 1.786.486 

Adm. og teknisk personale 7.291.319 

Triangel-samarbejde mellem KKU og UU København  584.414 

Tilsyn i aftenundervisningen (almenundervisning) m.v. 800.000 

Ledelse 8.284.511 

Drift 15.872.406 

Mindreforbrug 2018 2.982.013 

I alt for ungdomsskolen 86.785.569 

 
Fordeling af lønmidler og driftsmidler 
Forslag til fordeling af lønmidler og driftsmidler fremgår af bilag 1. 
Forslaget tager udgangspunkt i de principper, som bestyrelsen vedtog i 
forbindelse med udmøntning af budgetrammen for 2019. Principperne er 
beskrevet i afsnit 3.1 Principper for budgetfordelingen i bilag 1. 
 
Budgetramme til 10. klasse 
Ungdomsskolens budgetramme for 2019 er blevet tillagt 12/12 af 
budgetmidlerne for de kommunale 10. klasser. Budgetmidlerne er baseret 
på det faktiske elevtal i 10. klasse pr. 5.9.2018. Budgettet vil blive 
justeret på basis af det faktiske elevtal pr. 5.9.2019. 
 
Effektiviseringsstrategi 2015-18 og 2020-2023 
I forbindelse med Effektiviseringsstrategien 2015-2018 er der indarbejdet 
effektiviseringer på mere end 3,8 mio. kr. i henholdsvis budget 2018 med 
1,4 mio. kr. og i budget 2019 med ca. 2,4 mio. kr. 
 
Forvaltningen har bedt revisionsfirmaet Deloitte om at foretage en analy-
se af de bydækkende enheder, herunder ungdomsskolen. Analysen er 
blevet lavet med henblik på at finde effektiviseringer i perioden 2020-
2023. Ungdomsskolen har i dialog med effektiviseringsprogrammet i 
forvaltningen leveret et forslag til effektivisering for 2,7 mio. kr. som 
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indeholder en ændring i afdelingsstrukturen og samlokalisering af ung-
domsskolens heltidsundervisning. 
 
Endvidere arbejdes der på etablering af et administrativt arbejdsfælles-
skab mellem ungdomsskolen og Uddannelses- og Ungdomsvejledningen 
indenfor løn, personale og økonomi. Disse forslag vil blive sendt til Bør-
ne- og Ungdomsudvalget til 1. behandling i marts 2019 og 2. behandling 
i april, hvorefter forslagene indgår som elementer i forhandlingerne om 
budget 2020, som skal vedtages af Borgerrepræsentationen seneste i ok-
tober 2019. Ungdomsskolens LokalMED inddrages i høringsfasen mel-
lem 1. og 2. behandlingen i Børne- og Ungdomsudvalget. 
 
Regnskab 2018 
Med en samlet budgetramme på 86.069.126 kr. og et endeligt regnskab 
på 83.087.113 kr. har ungdomsskolen i 2018 et mindreforbrug på 
2.982.013 kr. 
 
De primære årsager til mindreforbruget i 2018 er følgende: 
 Ungdomsskolens 8+9. klasse har et mindreforbrug på ca. 1,8 mio.kr 
 Ungdomsskolens fritidsundervisning har haft et mindreforbrug på ca. 

0,5 mio. kr. 
 Ungdomsskolen har i 2018 haft et mindreforbrug til kompetenceud-

vikling, herunder kurser, efter - og videreuddannelse af ledere og 
medarbejdere på ca. 0,5 mio. kr. 

 Ungdomsskolens 10. klasse har i 2018 har et merforbrug på ca. 1,0 
mio. kr. 

 
Herudover er der mer - og mindreforbrug på tværs af budgetområderne. 
Hovedposterne i regnskabet 2018 fremgår af bilaget ”Regnskab 2018”. 
 
 
VIDERE PROCES 
 
Forslaget til principperne til fordeling af ungdomsskolens budget har 
været drøftet i ungdomsskolens LokalMED på møde i december 2018. 
LokalMED inddrages løbende på møder i 2019 om udviklingen i ung-
domsskolens budget og regnskab. 
 
Ungdomsskolechefen er ansvarlig for, at Børne- og Ungdomsforvaltnin-
gen og ungdomsskolens bestyrelse orienteres om udviklingen i ungdoms-
skolens budget og regnskab. Bestyrelsen holdes orienteret ved årets fire 
bestyrelsesmøder, og ligeledes derudover, hvis der sker væsentlige afvi-
gelser i forholdet mellem budget og aktivitet. Se uddybning af ungdoms-
skolens løbende økonomistyring i afsnit 3.2 Økonomistyring i bilag 1. 
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7. Implementering af beslutning om røgfri skoletid og af-
ledte konsekvenser 

 
Ungdomsskolen gør status på implementering af Børne- og Ungdomsud-
valgets beslutning om røgfri skoletid. 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og fandt, at der er forkellige 
hensyn, der krydser hinanden. Bestyrelsen tilkendegav, at beslutningen 
om røgfri skoletid skal opretholdes. Bestyrelsen opfordrede 
ungdomsskolens ledere til fortsat at finde nye veje i håndteringen af 
røgfri skoletid og de udfordringer, der nogle steder er opstået i 
forbindelse med implementeringen. 
 
Bestyrelsen orienteres om implementering på et kommende møde i 2019. 
 
 
PROBLEMSTILLING 
I forlængelse af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning om røgfri skole-
tid for elever i de københavnske folkeskoler og dermed også for ungdoms-
skolens elever, godkendte bestyrelsen på mødet d. 29.10. 2018 forslag til 
håndtering af beslutningen i ungdomsskolen.  
 
Arbejdet med implementering af røgfri skoletid i ungdomsskolen foregår 
lokalt i de enkelte afdelinger, og der er på tværs af afdelingerne igangsat 
forskelligartede tiltag for at implementere beslutningen. I nogle afdelinger 
har implementeringen medført udfordringer i forhold til at eleverne i øget 
grad søger ud i lokalområdet med deraf forringede muligheder for at føre 
opsyn med eleverne. Nogle af disse elever søger ind i kældre og opgange 
til gene for beboerne i området.  
 
 
LØSNING 
Baggrunden for Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning om røgfri skole-
tid er, at antallet af unge rygere i København er stigende. Formålet med 
røgfri skoletid er at fjerne synlig rygning fra elevernes hverdag og dermed 
den påvirkning elevernes rygning kan have på hinanden. Sigtet er, at fær-
rest muligt begynder at ryge og udsættes for rygningens skadelige virknin-
ger. 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender orientering om implementering af beslut-

ning om røgfri skoletid i ungdomsskolen. 
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Aftale vedrørende implementering og håndhævelse af røgfri skoletid i 
ungdomsskolen 
 
Bestyrelsen godkendte på mødet d. 29.10. 2018 et forslag om implemente-
ring og håndhævelse af røgfri skoletid i ungdomsskolen. Indsatserne kan 
være fx information til elever og forældre om indførelsen af røgfri skoletid 
og tiltag for rygestop. Jf. forslaget håndteres overtrædelse af rygeforbuddet 
på linje med overtrædelse af afdelingernes øvrige ordensregler. Det vil 
eksempelvis være ved påtale, ved samtaler eller forældreinddragelse m.v.  
 
Eleverne i ungdomsskolen må gerne forlade skolen i pauserne. Jf. aftalen 
vil Implementering af røgfri skole ikke medføre opsyn med eleverne uden 
for skolens område, men hvis en lærer observerer en elev ryge i skoletiden 
både på og udenfor skolens område, vil dette blive påtalt og håndteret jf. 
ovenfor. Arbejdet med implementering af røgfri skoletid foregår lokalt i de 
enkelte afdelinger, og det er lederens ansvar at sikre, at det sker.  
 
Status for implementeringen af beslutning om røgfri skoletid 
 
Tiltag 
Alle afdelinger har informeret elever og forældre om beslutningen om røg-
fri skoletid ad forskellige kanaler. I nogle afdelinger har man samtidigt 
informeret om forskellige muligheder for at få hjælp til rygestop, mens 
man i andre afdelinger har gennemført eller planlægger informationsbesøg 
fra Sundhedsforvaltningen om rygningens skadelige virkninger og ryge-
stopkurser mv. I en afdeling planlægger man at arbejde med det som et led 
i et bredere tiltag for at sætte sundhed på dagsordenen. En afdeling arbej-
der med tiltaget ”Sunde pauser”, hvor fokus er på at gøre noget andet end 
rygning attraktivt ved hjælp af fx forbedrede opholdsrum, mulighed for 
gratis frokost i en periode med mere. Samme tankegang ligger bag tiltaget 
”Aktive pauser” i en afdeling, hvor man har arbejdet med aktive pauser, 
for at undgå at flere begynder at ryge. Overordnet har alle afdelinger fokus 
på både implementering af den røgfri skoletid nu og her og på at forebygge 
rygning eller tilbyde eleverne hjælp til rygestop, enten gennem fokuserede 
tiltag eller bredere sundheds- og trivselstiltag.  
 
Håndhævelse samt afledte konsekvenser 
Indførsel af røgfri skoletid er en stor ændring for nogle elever. Det betyder, 
at de ikke kan ryge i nærheden af skolen, hvis de er på tur eller i en over-
våget pause under en prøve.  
 
Nogle skal huskes på dette gentagne gange, på samme måde som at nogle 
skal have at vide mange gange, at de skal møde til tiden. Sådan er det i 
flere 10. klasse-afdelinger. Her har man måtte også sende en enkelt elev 
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hjem på grund uvilje til at følge reglerne ved italesættelse, med efterføl-
gende orientering af forældrene.  
 
På heltidsområdet oplever man særligt i én afdeling at forbuddet betyder, 
at eleverne nu i meget højere grad trækker væk fra skolen i pauserne for at 
undgå at blive observeret og irettesat. Dette har konsekvenser på flere må-
der. Dels gør det det sværere at holde øje med, hvad eleverne laver i pau-
serne. Lærerne kan ikke se, hvordan eleverne interagerer og det besværlig-
gør deres indblik i elevernes trivsel. Dels gør det det også vanskeligt at 
skride ind ved uhensigtsmæssig adfærd eleverne imellem, men også i for-
hold til omgivelserne.  Det, at de søger væk fra skolen, har også medført, 
at nogle elever er begyndt at søge ind i kældre og opgange i nærområdet. 
Det har medført utryghed og klager fra beboerne og skader relationen mel-
lem skolen og lokalområdet. Samtidig har skolen en bekymring for, at ele-
vernes ophold væk fra skolen kan muliggøre øget hashrygning, som er en 
problematik hos nogle af eleverne. Som en konsekvens heraf har skolen pt. 
sat ind med opsøgende indsats ud i området fra lærerside i pauserne, lige-
som man er i dialog med SSP og beboerforeninger i området. 
 
Indførsel af røgfri skoletid betyder, at det ikke længere er muligt for ele-
ver at ryge under de lærer-overvågede pauser under skriftlige termins-
prøver og eksamener. Ungdomsskolen er bekymret for, at dette vil udgø-
re en så stor udfordring for nogle elever, at de vil udeblive fra deres prø-
ver.  
 
Afdelingslederne og lærerne har stor fokus på de afledte konsekvenser og 
afdelingerne arbejder løbende med løsninger og måder at håndtere dem 
på. På samme måde følges dette tæt af ungdomsskolens ledelse.  
 
 
VIDERE PROCES 
Implementering og håndhævelse af beslutning om røgfri skoletid bliver 
løbende drøftet på den samlede ledergruppes månedlige møder. 
 
 
8. Revideret mødeplan 2019 
 
Bestyrelsen skal tage stilling til revideret mødeplan i 2019. 
 
INDSTILLING 
 
Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen godkender forslag til revideret mødeplan i 2019. 
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Bestyrelsen godkendte forslaget til revideret mødeplan. 
 
 
PROBLEMSTILLING 
Efter bestyrelsesvedtægten afholder bestyrelsen møde mindst 4 gange om 
året eller så ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent. 
Af årshjulet fremgår tilbagevendende punkter og rytmen i de sager, der 
tages op. På mødet den 19. december 2018 godkendte bestyrelsen forsla-
get til årshjul og opfordrede samtidig ungdomsskolen til at udsende for-
slag til flere alternative datoer for møderne i juni, oktober og december 
2019. 
 
 
LØSNING 
På baggrund af den udsendte doodle kort før jul synes der at være et fler-
tal for møder i 2019 som følger: 
 
Mandag den 24. juni kl. 16.00-18.30 
Onsdag den 2. oktober kl. 16.00-18.30 
Onsdag den 11. december kl. 16.00-18.30 
 
Ungdomsskolen foreslår, at bestyrelsen kort drøfter planen for at sikre at 
alle – eller så mange som muligt – kan deltage i møderne. 
 
 
9.  Meddelelser og orientering 
 
INDSTILLING 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning: 
 
1. Udviklingen i sygefravær 2018  
Det samlede sygefravær i ungdomsskolen var i 2018 i gennemsnit 8,4 
dage pr. ansat beregnet som dagværk pr. fuldtidsansat. I 2017 var det 
gennemsnitlige sygefravær 9,2 dage. Faldet i sygefraværet på gennem-
snitlig 0,8 dag pr. ansat fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem korttids-
fravær og langtidsfravær, idet langtidsfraværet fortsat er en smule lavere 
end korttidsfraværet. Det samlede sygefravær i Børne- og Ungdomsfor-
valtningen var i 2018 i alt 11,7. Ungdomsskolen noterer, at sygefraværet 
har været jævnt faldende siden sygefraværet toppede i 2013 med 11,8 
dage i gennemsnit pr. fuldtidsansat, og at der fortsat er fokus på at redu-
cere sygefraværet. 

Ungdomsskolen indstiller, 
 
1. at bestyrelsen tager meddelelser og orientering til efterretning. 
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2. Valgfag med ungdomsskolen 2019-2020  
Med ugepakke 5 fik folkeskolerne i København i januar tilsendt valg-
fagskatalog fra ungdomsskolen. Ungdomsskolen tilbyder folkeskolerne 
valgfagsundervisning i praksisnære, oplevelsesorienterede og produktori-
enterede forløb som fx Coding class, e-sport, filmværksted, billedkunst, 
kokkeskole, outdoor og fritidsliv m.m. Valgfagsundervisningen skal un-
derstøtte folkeskolerne i arbejdet med at skabe attraktive og motiverende 
læringsmiljøer. Der er beskrevet fagformål og læringsmål for alle valg-
fag. Et valgfag udgør typisk 60 timer pr. skoleår i 7., 8. og 9. klasse, som 
betales af folkeskolerne. Som noget nyt tilbyder ungdomsskolen praksis-
faglige valgfag i håndværk og design, madkundskab, billedkunst og mu-
sik til elever på 7. klassetrin. Se kataloget her: 
 
http://buf.kkintra.kk.dk/sites/buf.kkintra.kk.dk/files/Valgfagskatalog_201
9-20_KKU.pdf 
 
 
3. Samarbejde med ungdomsskolen om praksisfaglige valgfag 
Fagligt Center (FAC) har taget initiativ til et udviklingsprojekt med ung-
domsskolen om at gennemføre praksisfaglige valgfag i Håndværk og 
Design og Madkundskab på folkeskoler i samarbejde med en folkeskole-
lærer og en folkeskoleklasse. Formålet er udvikling af valgfaget og kom-
petenceudvikling af lærerne. Der er fokus på sparring, videndeling og 
udvikling af undervisningsmateriale. I alt 11 folkeskoler har tilkendegivet 
interesse for at være med i projektet. Der er bevilget et praksisfagligt 
valgfag pr. skole. Initiativet finansieres af BUF’s udskolingsmidler i 
2019-20. 
 
 
4. Eksamenstræning med ungdomsskolen 
Tredje del af sæsonen i almenundervisningen er primært forbeholdt åbne 
forløb for 13 til 18-årige i eksamenstræning. Forløbene gennemføres lør-
dage og søndage i april og maj. Ungdomsskolen tilbyder undervisning i 
de fag, der fører til 9. klasseeksamen, det vil sige dansk, matematik, en-
gelsk og fransk skriftligt og mundtligt. 
 
Forløbene suppleres med to eksamenstræningskurser på Højdevang Sko-
len med fokus på eksamensteknikker, som blandt andet kan modarbejde 
eksamensangst: Et forløb er målrettet 9. klasseelever og et forløb er mål-
rettet 8. klasseelever, som er erklæret ikke uddannelsesparate. Begge 
kurser er åbne for elever fra andre skoler, men der forventes hovedsage-
ligt Højdevangselever på holdene. 
 
På initiativ af Fagligt Center (FAC) indleder ungdomsskolen et samar-
bejde med fire folkeskoler om fokuseret eksamenstræning for elever på 9. 

http://buf.kkintra.kk.dk/sites/buf.kkintra.kk.dk/files/Valgfagskatalog_2019-20_KKU.pdf
http://buf.kkintra.kk.dk/sites/buf.kkintra.kk.dk/files/Valgfagskatalog_2019-20_KKU.pdf
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klassetrin. De fire skoler er Vibenhus Skole, Lundehusskolen, Utterslev 
Skole og Nørre Fælled Skole. Der er tale om særligt tilrettelagte forløb, 
som designes i samarbejde med skolerne. 
 
 
5. Ungdommens Vårsalong på Rådhuset 21. marts – 1. april 2019 
I mere end 20 år har ungdomsskolen været primus motor i Ungdommens 
Vårsalong, Danmarks største udstilling af kunst fra unge i alderen 13-18 
år. Udstillingen finder også i år sted på Københavns Rådhus og gennem-
føres i samarbejde med ungdomsskolerne i Odense og Aarhus. I år er 
temaet for udstillingen ”kunstigt”. Formen kan være tegning, maleri, fo-
to, kollage, skulptur, digitalt, beklædning, kostumer m.v. I 2018 havde 
udstillingen omtrent 900 tilmeldinger og skønt Københavns Rådhushal er 
stor, kan den maksimalt rumme 250 kunstværker. Udstillingen har derfor 
et tilknyttet panel bestående af tre professionelle kunstnere med under-
visningserfaring, der står for at udvælge kunstværker til udstillingen. 
Ferniseringen sker onsdag den 20. marts kl. 16.30 med taler fra borgme-
ster Jesper Christensen og medlem af ungdomsskolens bestyrelse Tommy 
Petersen. Efterfølgende er udstillingen åben for besøgende og ansatte på 
rådhuset. I 2018 deltog 750 unge, forældre, klassekammerater m.v. i fer-
niseringen.  
 
 
6. Faktaprojektet skifter navn til Coop Crew 
På mødet den 19. december 2018 godkendte bestyrelsen, at ungdomssko-
len kunne tilslutte sig det landsdækkende netværkssamarbejde ”Når fritid 
bli’r til fremtid” i regi af Ungdomsskoleforeningen. Den A.P. Møllerske 
Støttefond har nu bevilliget 27,6 mio. kr. til initiativet i en seksårig peri-
ode fra 2019-2025. I alt har 23 ungdomsskoler tilmeldt sig projektet, og 
11 ungdomsskoler er udvalgt til at starte projektet i efteråret 2019, her-
iblandt ungdomsskolen i Københavns Kommune. Det overordnede pro-
jektformål er at hjælpe udsatte unge til at få et fritidsjob og at udvikle 
deres sociale, personlige og faglige kompetencer for herigennem at ruste 
dem til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse og alternativt at 
finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Indholdet består af 7 træningsforløb 
over 6 moduler med hver ca. 12 deltagere og gennemføres i samarbejde 
med cheftrænere fra supermarkedskæden Fakta. Ungdomsskolen skal nu 
i gang med at forankre projektet i tilknytning til relevante ungemiljøer for 
at finde en base hvor deltagere til træningsforløbene naturligt vil kunne 
rekrutteres. Projektet har nu under det officielle navne Coop Crew - Når 
fritid bli’r til fremtid. 
 
 
7. Spotlight - ungdomsskolens afslutningsshow 
Den 27. marts kl. 17-19 afholder ungdomsskolen sit tilbagevendende og 
festlige afslutningsevent i samarbejde med Huset Kbh. Huset Kbh byder 
på professionelle rammer for showet, hvor elever fra en række af ung-
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domsskolens musikhold optræder. Dette eksempel på et velfungerende 
samarbejde mellem forskellige forvaltninger foregår i Huset Kbh, Råd-
husstræde 13, 1466 Kbh K.  Alle er velkomne. 
 
 
8. Yard Show  
Scenen er sat i Amager Bio til ungdomsskolens store Yard Show d. 11. 
april kl. 19-22. Det er ungdomsskolens bandaften, som afvikles i samar-
bejde med Amager Bio på deres lille scene BETA. Professionel lyd og 
lyssætning danner rammen, når de unge musikere går på scenen. Det er 
hovedsageligt de ældre elever fra ungdomsskolen, som deltager i dette 
event. Ungdomsskolen er vært, og bands fra ungdomsklubber og ung-
domsskoler i andre kommuner er også inviteret.  Alle er velkomne til 
koncerten i Amager Bio, Beta, Øresundsvej 6, 2300 Kbh S. 
 

 
9. Oversigt over arrangementer i den kommende periode 

 
• 20. marts kl.16:30: Fernisering af Ungdommens Vårsalong, Råd-

hushallen  
(Husk tilsendt billet) 
 

• 21. marts – 1.april: Ungdommens Vårsalong, udstilling i Rådhus-
hallen.  
Åben i Rådhusets åbningstid. 
 

• 27. marts kl.17-19:  Spotlight - ungdomsskolens afslutningsshow.  
Huset Kbh, Rådhusstræde 13, 1466 Kbh K 
 

• 11. april kl. 19-22: Yard Show - ungdomsskolens bandaften 
Amager Bio, Beta, Øresundsvej 6, 2300 Kbh S. 

 
 
 
10.  Eventuelt 
Intet til dette punkt. 
 
 
 
 
Sofie Seidenfaden,  
Bestyrelsesformand                             / Kim Brynaa 
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