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Tema om 10. klasse
Hvordan bliver fremtiden for 10. klasse? Det er uvist, da
der er nedsat en ekspertudvalg, som skal komme med
forslag til øget erhvervsretning af 10. klasse. Det kan du
læse mere om her i bladet, ligesom du kan læse om de
anbefalinger, som et alternativt ekspertudvalg – bl.a.
med deltagelse af Ungdomsskoleforeningen – er komme
med.
Vi har også spurgt en række organisationer om deres
synspunkter. Derfor vil du rundt om i bladet kunne læse,
hvad Landsforeningen af Ungdomsskoleledere, Uddannelsesforbundet, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier,
Landsforeningen af 10. klasse skoler i Danmark, Efterskolerne samt selvfølgelig Ungdomsskoleforeningen
mener om fremtidens 10. klasse.
Sidst, men ikke mindst vil der være artikler om det
praktiske arbejde med 10. klasse, som det finder sted i
henholdsvis Solrød, Skanderborg og Rødovre. Tre forskellige bud på, hvordan et tilbud om 10. klasse i ungdomsskolens regi kan se ud.
God fornøjelse med læsningen

Per Nielsen, ungdomsskoleleder i
Ungfredensborg og formand for LU:
Hvad, synes du, er vigtigt, at ekspertudvalget tager med i deres
overvejelser?
Ekspertudvalget bør have en holdning til snitfladerne med folkeskolen, FGU´en og ungdomsuddannelserne. Skal 10. klasse fx
være et 10. folkeskoleår? En 0. kl. på erhvervsskolerne? En ekspres FGU? Eller en selvstændig enhed, der er et forberedende
forløb til alle ungdomsuddannelser bredt? Ekspertudvalget bør
understrege, at 10. klasse er en kommunal opgave.
Hvordan kan flere skoleformer (fx ungdomsskoler og erhvervsskoler) samarbejde med henblik på det bedst mulige tilbud?
10. klasse skal samarbejde med erhvervsskolerne, men kun
for de elever, hvor det giver mening ift. deres uddannelsesplaner – dvs. de uafklarede og dem der ved, de skal have en
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erhvervsuddannelse. Erhvervsskolerne har en opgave i at få sig
selv markedsført, få formidlet alle de muligheder en erhvervsuddannelse giver samt få tilpasset pædagogikken til de mere
sårbare elever. Den fysiske afstand til erhvervsskolerne har
betydning, det må ekspertudvalget ikke negligere.
Skal 10. klasse kun være målrettet erhvervsuddannelserne eller
skal det stadig være en bredt tilbud – og hvorfor?
10. klasse skal kunne gøre alle typer elever klar til alle ungdomsuddannelser. De fleste vil skulle uddannelsesafklares,
nogle vil skulle have forbedret deres karakterer, andre modnes
personligt og socialt osv. Det er vigtigt, at 10. klasse-tilbuddet
indrettes, så alle elever kan hjælpes videre til den uddannelse,
de måtte ønske.
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Tænkepause
A F L AR S B UCH H O LT KR IST E N S E N , S IL KE B O RG UN G DO M S S KO L E
FO R M AN D FO R UN G DO M S S KO L E FO R E N IN G E N S B EST Y R E LS E

I skrivende stund her inden sommerferien
er der stille omkring Undervisningsministeriets nedsatte ekspertudvalg, som skal
komme med anbefalinger for erhvervsretning af 10. klasse. En lang valgkamp efterfulgt af en svær forhandlingsrunde om
dannelse af en ny regering satte tingene
lidt på pause.
En pause er altid en god lejlighed til at
tænke sig om. I dette tilfælde både i
forhold til de fire temaer, udvalget skal
forholde sig til (skoleårets indhold, uddannelses- og erhvervsvejledning, implementering af en erhvervsrettet 10. klasse og
incitamentsstrukturer). Men måske også i
forhold til hele kommissoriet for udvalgets
arbejde.
Ungdomsskoleforeningen bakker fuldt
ud op om hensigten: At få flere unge til
at vælge en erhvervsuddannelse. Det
er nødvendigt, at vi får gjort noget ved
skævheden i de unges valg af ungdomsuddannelser. Men vi vil kraftigt advare om,
at en indsats herfor går ud over bredden
og mangfoldigheden, da unge vælger et
10. skoleår af mange grunde – og ikke kun
Udkommer 10 gange årligt
Udgiver: Ungdomsskoleforeningen, Lumbyvej 19 D, 5000 Odense C. Tlf. 66 149 1 49
Mail: ung@ungdomsskoleforeningen.dk,
www.ungdomsskoleforeningen.dk
Bladudvalg: Bjarne Mouridsen (redaktør),
Lars Buchholt Kristensen (ansv.), Ejnar Bo
Pedersen.
Deadline for næste blad er torsdag den 8.
august. Blad 7/19 udkommer i uge 36.

Vi vil opfodre alle
og dermed såvel
ekspertudvalgets
medlemmer som
partiernes ordførere
på området og det
kommende undervisningsudvalg til at
nærlæse det alternative ekspertudvalgs
anbefalinger
pga. uklarhed med hensyn til valg af uddannelse.
Samtidig vil vi opfodre alle og dermed
såvel ekspertudvalgets medlemmer som
partiernes ordførere på området og det

kommende undervisningsudvalg til at
nærlæse det alternative ekspertudvalgs
anbefalinger, som blev fremlagt før sommerferien. Hele 19 organisationer, herunder Ungdomsskoleforeningen, står bag
notatet, der er baseret på erfaringsbaseret
viden fra praktikerne på området. Her er
der såvel overordnede tanker om 10. klasse
fremtid som konkrete anbefalinger relateret til de fire temaer.
Du kan læse mere om udspillet på side
12-13 her i bladet. Her skal det blot fremhæves, at det alternative ekspertudvalg
anbefaler at fastholde bredde i tilbuddene
og mulighederne for at bygge videre på de
udmærkede løsninger, som allerede praktiseres rundt om i kommunerne, og som er
tilpasset de lokale forhold og udfordringer.
Vi vil også opfordre til, at den nye regering
og den nye undervisningsminister nærlæser ekspertudvalgets kommissorium.
Måske det – også i lyset af det alternative
udspil – skal have et servicetjek, så det i
højere grad er åbent for de nødvendige løsninger, som praktiseres rundt om i landets
kommuner.

Synspunkter, der fremsættes i bladet
dækker ikke nødvendigvis Ungdomsskoleforeningen synspunkter. Kopiering
eller anden gengivelse af enkelte artikler
fra bladet er tilladt, men med tydelig
kildeangivelse.
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”Erhvervsrettet kan
være mange ting”
Ekspertudvalg skal komme med anbefalinger til erhvervsretning af
10. klasse. Et af udvalgets medlemmer Noemi Katznelson udtrykker
stor respekt for opgaven
AF BJARNE MOURIDSEN

Historien om 10. klasse synes at være ”the
neverending story”. For det er langt fra første gang, at 10. klasse undersøges, evalueres og diskuteres. Tilbage i 2005 blev der
fx stillet forslag om at nedlægge 10. klasse
og erstatte året med en ungdomsklasse
målrettet erhvervsuddannelserne.
Ønsket om i højere grad at målrette 10.
klasse erhvervsuddannelserne er igen aktuelt. Tallene fortæller, at der i år 2000 var
37 % af de unge, der valgte en erhvervsuddannelse, mens andelen i 2018 var faldet
til 25 %. Så noget må der gøres, mener
politikerne.
Ja, Venstres undervisningsordfører Anni
Matthiesen foreslog i marts 2019 direkte
at flytte 10. klasserne til erhvervsskolerne
for på den måde at motivere de unge til at
gå erhvervsvejen – et forslag, der dog siden
blev modereret lidt.
Starten på en erhvervsuddannelse
Status her og nu er, at regeringen i marts
måned nedsatte et ekspertudvalg for
erhvervsretning af 10. klasse. Udvalget skal
komme med anbefalinger inden for fire
temaer: skoleårets indhold, uddannelsesog erhvervsvejledning i 10. klasse, implementering af en erhvervsrettet 10. klasse
og incitamentsstrukturer.
Undervisningsminister Merete Riisager
udtalte i den forbindelse:
”Regeringen ønsker, at 10. klasse i højere
grad skal være starten på en erhvervsuddannelse end afslutningen på grundskolen.
Ekspertgruppen udgør et stærkt hold, og
jeg har høje forventninger til deres arbejde.
Jeg ser frem til at få nye idéer til, hvordan
10. klasse i højere grad kan vise de unge, de

Det nedsatte ekspertudvalg skal bl.a. rundt og besøge 10. klasser. Billedet er fra 10. klasse i
Solrød. Læs mere herom på de næste sider i bladet.
muligheder en erhvervsuddannelse byder
på. 10. klasse skal klæde de unge endnu
bedre på til at vælge den ungdomsuddannelse, der passer deres interesser og evner
bedst”.
Afsættet for kommissoriet for gruppens
arbejde er soleklart – nemlig ønsket om at
”flere unge vælger en erhvervsuddannelse
i forlængelse af 10. klasse”. Endvidere hedder det, at:
”Anbefalinger skal omfatte overvejelser om,
hvordan bevægelsen fra det nuværende
organisatoriske setup på 10. klasseområdet
kan omstilles til en ny erhvervsrettet 10.
klasse, der også kan være fysisk lokaliseret
på erhvervsskoler.”
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En flytning af 10. klasse til erhvervsskolerne er altså stadig aktuelt, men vel at
mærke som en kan-mulighed.
Undersøgelse, viden og besøg
Ekspertudvalget skal ifølge kommissoriet
afrapportere inden udgangen af 2019. Men
grundet folketingsvalget og forhandlingerne om en ny regering – en forhandling
som i skrivende stund ikke har fundet sin
afslutning – har arbejdet stået på standby
et stykke tid. Samtidig kan det ikke udelukkes at en ny regering kan have nye eller
andre ønsker og måske derfor vil foreslå
ændringer i kommissoriet.
Formanden for ekspertudvalget er den

Vi skal passe på det, der fungerer, lyder det
bl.a. fra Noemi Katznelson, som er med i
ekspertudvalget

enhver forandring kan have store konsekvenser, så det er vigtigt, at vi er grundige
og vores anbefalinger står på solid viden,
siger hun.
Når gruppen skal rundt og besøge nogle
af de mange forskellige udbydere af 10.
klasse, er det selvfølgelig for at finde frem
til ”best practice” på området.
- Vi skal se på, hvad der er lykkes, og hvad
der lykkes mindre godt. For vi skal passe
på det, der fungerer, samtidig med at vi
selvfølgelig også skal se på, hvad der peger
frem mod den opgave, der skal løses.
Derfor skal vi efter min mening anbefale
noget, der giver plads til de gode erfaringer, vi allerede har.

tidligere direktør i KL, Jan Olsen, og blandt
medlemmerne er centerleder og professor
Noemi Katznelson fra Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet.
- Vores anbefalinger skal bygge på de
undersøgelser, som vi sætter i gang, og på
den viden, der er rundt om. Og så skal vi
også på besøg på skolerne, fortæller Noemi
Katznelson.

Plads til de gode erfaringer
Da arbejdet i ekspertgruppen stadig er i sin
indledende fase, vil Noemi Katznelson kun
udtale sig på egne vegne, men hun udtrykker stor respekt for opgaven.
- Det er en udfordring, der forudsætter
et stort kendskab til feltet, som er bredt
med mange forskellige skoler og med store
institutionsinteresser. Det betyder også at
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Skal lytte til de unge
At der kan være mange forskellige årsager
til, at unge har brug for 10. klasse, er Noemi Katznelson fuldt ud bevidst om.
- Jeg har selv gået i 10. klasse, hvilket var
meget afgørende for mig, da jeg indhentede noget. Der er unge, der har brug for et år
mere, men ikke har behov for en bestemt
retning. Og der er unge, der har brug for at
indhente noget, så de kan forberede sig til
det, de vil, opsummerer hun.
- Vi skal derfor også se på, hvad det er
for unge, som går i 10. klasse, og hvad de
ønsker. Et er hvad politikerne gerne vil have
– andet måske hvad de selv har brug for.
Men hensyn til evt. fysisk placering af
fremtiden 10. klasse, er Noemi Katznelson
også personligt meget åben for forskellige
løsninger.
- Erhvervsrettet kan være mange ting. Vi
har at gøre med unge, der orienterer sig
i mange retninger. Det skal der efter min
mening stadig være plads til. Derfor skal vi
sondre mellem erhvervsrettet og erhvervsuddannelsesrettet, slutter hun.
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10Solrød
– det giver mening!
10. klasse i Solrød har stor søgning og gode overgangsfrekvenser
til ungdomsuddannelserne
AF CH ARLOTTE H ONO R É SC HAC K , L ED ER A F 10 SO L RØD

Husene farer forbi uden for vinduet i Stoget. Det har været en lang, men god dag.
Jeg nåede det lige til tiden i morges. Kl.
8.10 kom Rikke ind af døren. Buenas Dias –
spansk undervisningen var i gang. Frikvarter – jeg vandrede hen til min egen klasse.
Dansk kl. 10.00. Kim kom ind til dansk med
sit tegneserie-slips på; producerer tegneserier over Danmarks-emnet på pc. Sejt!
Efter frokost – uh, mit tidligere ”hade”fag - matematik. Thomas er en mærkelig
matematiklærer. I dag kom han ind af
døren med farvede gadekridt og proklamerede, at geometriundervisningen er flyttet
ud i gården. Det gav mening - lige pludselig!
Akt10v og en lang løbetur var en god måde
at afslutte dagen.
10Solrød er et 10. klassestilbud til unge,
der vil modnes, afklares, opgraderes på
det faglige og have hjælp til at overskue
junglen af uddannelsestilbud. Mange af
vores elever er endda uddannelsesparate allerede fra 9. klasse, men er usikre
og uafklarede omkring deres ønsker om
fremtiden og omkring egne færdigheder og
kompetencer. Derfor vælger de et år mere –
”i sikkerhed”.
Fagkombination styrker motivation
Ca. 190 unge mennesker vælger at tilbringe
næste skoleår på 10Solrød. Vi har gennem
nogle år svinget mellem 7 og 8 klasser,
hvor den ene har været en EUD10; næste år
har vi to EUD10 klasser.
Vores elever kommer fra hele Køge Bugtområdet og søger primært 10Solrød på
grund af det gode ry og vores alsidige udbud af tema- og valgfag. Vi har stamklasser i de obligatoriske basisfag, der også inkluderer den ugentlige fællestid. Derudover
skal eleverne vælge sig ind på ét af vores
helårlige temafag og 2-3 af vores hel- og

EUD10 på introduktionsbrobygning på ZBC Slagteriskolen i Roskilde
halvårlige valgfag. Eleverne er derved med
til at bestemme deres eget skema.
Vi erfarer hvert år, at kombinationen af det
boglige, de kreative/praktiske temafag/
valgfag og den individuelle indsats, er med
til at styrke elevernes motivation, selvtillid
og engagement.
Respekt + Ejerskab + Fællesskab
= 10Solrød
På 10Solrød afspejles vores værdier i stort
set alt, hvad vi foretager os. Vi bruger meget tid på at etablere et trygt og tillidsfuldt
læringsmiljø i et fællesskab, hvor der er
plads til alle. Det kan være udfordrende,
da eleverne kommer fra mange forskellige
skoler og med vidt forskellige baggrunde
og personlige udfordringer.
De gode relationer skabes især i introugen
og studieturen i start september og er
en gave i hverdagen resten af året. Alle
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lærerne fungerer som kontaktlærere, og
som supplement har vi en ungevejleder,
der tilbyder yderligere hjælp og samtaler.
Kontaktlærerne afklarer derudover hurtigt
om nogle elever har brug for en ekstra indsats især fagligt og personligt i forbindelse
med undervisningen.
Ud over valgfag og kursusdage med fokus
på de obligatoriske fag har vi udviklet et
koncept, som vi kalder ”Studietaktik”.
Studietaktik er en vej for eleverne til at
forstå sig selv og tage styringen i hvorfor, hvordan og hvornår de lærer bedst.
De fleste ved allerede, hvad de skal rette
ind eller rette op på, men her får de også
værktøjerne til hvordan og bliver bevidst
omkring hvorfor.
EUD10Solrød
Næste år har vi 34 elever, der har søgt vores EUD10-tilbud. Vi startede vores EUD10

som et pilotprojekt allerede i 2013. Det
var primært en udvikling af vores tidligere
temafag ”Erhverv og Håndværk”, hvor vi
allerede havde etableret et samarbejde
med nogle af erhvervsskolerne i området.
Tilbuddet er rettet mod de unge, der er
uafklaret omkring, hvilken erhvervsuddannelse de skal vælge.
Klassen fungerer på lige fod med de andre
klasser med tema- og valgfag, men ca. én
uge om måneden skal klassen enten på de
obligatoriske intro/brobygningsforløb på
de fire indgange til erhvervsuddannelserne,
besøg på virksomheder eller have undervisning, der er tilrettelagt med en erhvervsskole.
Vi tager så vidt muligt udgangspunkt i
de uddannelsesønsker, eleverne måtte
have, og søger brobygning på for eksempel bådbygger-uddannelsen i Hillerød til
en elev eller låsesmed i Holbæk. Vi har
også samarbejdet med erhvervsskolerne
omkring en ”føl”-ordning, hvor de enkelte
elever får lov til at følge en GF2-elev (elev
på grundforløbets 2. del. red.) i en uge.
Mange fra EUD-klassen vælger temafaget
”Praktik og udfordringer”, der har resulteret i lærepladser for enkelte elever. Stort
set alle EUD10 elever går direkte på en
erhvervsuddannelse.
Udfordrer og oplyser
Alle elever udfordres på deres ønsker. De
skal undersøge plan B-løsninger, og vi afdækker sammen deres personlige styrker/
svagheder. I fællestid har vi ofte besøg af
vores gamle elever, der fortæller om deres
tanker og valg af ungdomsuddannelse, besøg fra både erhvervsskoler og de gymnasiale uddannelser. Vi prioriterer at vise alle
elever hele paletten af tilbud, så de kan
træffe deres valg på et oplyst grundlag.

Den individuelle vejledning foregår i
samarbejde med vores to vejledere,
men især i vores intense OSO-forløb
(Obligatoriske Selvvalgte Opgave), hvor
omdrejningspunktet er deres kommende
ungdomsuddannelse og erhverv, skruer vi
op for vejledningen. Mange elever tager
på virksomhedsbesøg eller går i praktik i
forbindelse med deres OSO og besøger selv
ungdomsuddannelserne. Denne proces beeller afkræfter deres valg.
Kommer i uddannelse
Vi er meget bevidste omkring, at vi som
lærere spiller en stor rolle sammen med
vejlederne i at oplyse og målrette eleverne
i den rigtige retning. Lærerne har selv
besøgt erhvervsskolerne i nærområdet og
deltaget i uddannelsesmesser etc. De vælger derfor forhåbentligt på et veloplyst og
kvalificeret grundlag. Et valg, der matcher,
det de rent faktisk evner; både personligt
og fagligt. Mange får øjnene op for de
mange muligheder på erhvervsskolerne;
nogle få får tværtimod øjnene op for, at de
rent faktisk godt kan gå på en gymnasial
uddannelse; trods tidligere påstande om
det modsatte.
Af eleverne fra skoleåret 18/19 starter 154
(ud af 156) på en ungdomsuddannelse.
64,7 % af vores elever vælger at gå videre
på en gymnasial uddannelse, mens 32,7%
vælger en erhvervsuddannelse. Tallene
svarer stor set til de seneste fem års for-
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deling. Vi organiserer og strukturerer vores
tilbud alt efter elevernes behov; vi skal
være omstillingsparate og fleksible. Det er
elevernes år, og de kommer i første række.
Efter et år på 10Solrød er de klar, motiverede, rustet til at gå videre og ikke mindst
gennemføre en ungdomsuddannelse. Det
giver da god mening!
10Solrød
•
Solrød Ungdomsskole (nu UngSolrød) etablerede 10. klassen Solrød
i 2001 med tre klasser. Skoleåret
2018/19 havde vi syv klasser (heraf
én EUD10), men 2019/20 8 klasser; 6 normalklasser og 2 EUD10klasser. Ca. 190 elever, 13 lærere og
2 ledere.
•
Alle elever får hver deres skema,
hvor de er i stamklasser (10A-10H)
i de obligatoriske fag og fællestid,
temafag (6 lektioner ugentligt) og
minimum 2 halvårlige/helårlige
valgfag/prøvefag af 2 lektioner.
•
I skoleåret 19/20 udbydes 8 temafag og min. 17 valgfag (inkl. tysk og
fysik).
•
Traditionelt vælger de unge i vores
nærområde en gymnasial ungdomsuddannelse; oftest fordi ”…
det gør de andre” eller ”…mine
forældre siger..”. Solrød Kommune
har eget gymnasium, men ingen
erhvervsskoler.

UNGDOMSSKOLEFORENINGEN Ungdomsskolen Nr.6 August 2019 | 7

”Dagsefterskole” med
fokus på gode linjefag
Fra august starter et rekordstort elevhold med 235 elever på UCS10
under Skanderborg Ungdomsskole. Efterskoleånd, trivselsarbejde,
dygtige linjeundervisere og et tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne er opskriften på UCS10’s succes
AF USC 10, SKANDERBO RG U NGD O MSSKO L E

I 2011 blev Skanderborg Kommunes tre 10.
klasse-tilbud samlet på Campus Skanderborg. UCS10 var det nye navn for 10. klassecenteret, som siden sammenlægningen
har fordoblet elevtallet, og i det kommende skoleår får UCS10 et rekordstort
elevhold på 235 elever.
Stamklasse og valgmuligheder
En ligatræner på håndboldlinjen. En CS:GOspecialist hentet fra Campus Vejle som
underviser i E-sport. Gastronomi med en
ægte kok på Aarhus Tech. Adventure med
mulighed for dykkercertifikat. Elitefodboldtræner med erfaring fra AGF og Manchester United. Design i de suveræne rammer
på Finlandsvej 5, Skanderborg Ungdomsskoles ”kernebygning”, med mulighed for
at arbejde med 3D-printere og laser cutter
i det nyoprettede FabLab. Danseinstruktør
fra Planum – én af de største danseskoler
i Aarhus. Jo – det er nok at vælge imellem
for de mange elever.
- Vi har fra start bygget et tilbud op, hvor
alle elever går i en stamklasse, men halvdelen af skemaet kan de designe selv. Det
betyder i praksis, at én elev kan få et meget fagligt skema med Cambridge Engelsk
og fysik-kemi, mens sportseleven spiller
fodbold på elitefodboldlinjen og træner 1014 lektioner om ugen - og sidst har vi den
praktiske elev, der går på vores byggetekniske linje i samarbejde med Aarhus Tech.,
og hvor eleven ud over værkstedsarbejde
og løbende praktikker kan styrke dansk og
matematik på små støttehold, siger leder
på UCS10, Anders Jepsen.

Tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne
UCS10 ligger placeret som ”sidefløj” til
Campus Skanderborg, hvor flere ungdomsuddannelser hører til. Over 1000 elever går
ind ad hoveddøren på Campus Skanderborg, og hér kan man bl.a. gå på HHX, HTX,
SOSU og HF. Beliggenheden giver eleverne
en følelse af, at UCS10 er starten på en
ungdomsuddannelse frem for en afslutning på folkeskolen.
UCS10 arbejder tæt sammen med ungdomsuddannelserne i Campus Skanderborg, og derudover er Aarhus Tech en
meget vigtig samarbejdspartner for skolen.
- De kommunale 10. klassecentre kæmper
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bravt i disse år. Den politiske dagsorden
med øget fokus på erhvervsretning betyder
i min optik, at vi er på vej til at skabe et Aog B-hold for unge mennesker i 16-17-årsalderen. Hvis de kommunale 10. klassecentre
primært bliver springbræt til erhvervsuddannelserne, så kommer de til at mangle
diversitet på elevfronten, siger Anders
Jepsen og uddyber:
- Faren er, at vi på sigt vil se, at de fagligt
kompetente og socioøkonomisk stærke
elever tager enten et år på efterskolen eller
går direkte på ungdomsuddannelserne efter 9. klasse. Det får den konsekvens, at de
mere udfordrede elever bliver den altoverskyggende fortælling om de kommunale
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USC10 Skanderborg... fortsat fra side 9
10. klassecentre, og så har vi tabt. Vi skal
også have elever med fagligt, personligt
og socialt overskud, hvis vi skal vælges i
fremtiden, siger Anders Jepsen.
Kommunale løsninger
UCS10 har fra skolens start haft et stort
fokus på samarbejde med ungdomsuddannelserne, og der er lavet mange samarbejdsprojekter særligt med de erhvervsrettede ungdomsuddannelser gennem årene.
Den klassiske EUD10 er aldrig blevet en
succes på UCS10, og nu har skolen i samarbejde med ungdomsuddannelserne meget
mere fokus på små samarbejdsprojekter,
hvor kvalitet er sat foran kvantitet. Og det
virker. I år sender UCS10 40 % af eleverne
på en erhvervsuddannelse, og i alle skolens
leveår er i gennemsnit 34 % af eleverne
gået den samme vej. Og det er vel at
mærke i Skanderborg Kommune, der er er
den ”rigeste” kommune vest for Storebælt.
- Vi er 100 % klar over, at vi skal være med
til at løse den udfordring, som vi alle står
med, hvis vi ikke får flere elever på de
erhvervsrettede ungdomsuddannelser.
Men det store spørgsmål er jo, hvordan vi
gør det. Derfor så håber jeg og appellerer
til alt og alle, at vi skal finde nogle gode
kommunale løsninger i stedet for at lave
en overordnet central beslutning. Det er
meget forskelligt, hvad der vil være bedst,
alt efter om du besøger 10. klasse i Aabenraa, Assens, Slagelse eller Skanderborg,
siger Anders Jepsen.

mende, at de mange fagmuligheder er
attraktive (se boksen). Derudover påpeger
eleverne, at der er en enorm god stemning
på stedet, og de bliver mødt af lærere i
øjenhøjde, som har tid til at snakke – også
uden for undervisningstiden.
Og det er en helt bevidst strategi, som
skolen har lagt. Lærerne har maksimalt 25
undervisningslektioner pr. uge, og der er
lavet klare retningslinjer for kontaktlærerarbejdet.
- Over 20 % af vores elever kommer
kørende fra andre kommuner. Det betyder
i praksis, at vi får ca. 50 elever fra Odder,
Århus og Horsens i det nye skoleår. Jeg er
overbevist om, at det skyldes, at der er en
god fortælling om UCS10 i byerne omkring
os. Og det gode renommé kommer naturligvis af de gode fagmuligheder og vores
ret unikke ramme, forklarer Anders Jepsen
og fortsætter:
- Men det altoverskyggende i den sammenhæng er uden tvivl, at vi har et lærerteam, der magter trivselsarbejdet også.
Sårbarhed og tvivl er faste følgesvende hos
mange unge i dag, så det er meget vigtigt,
at vi tager den del af arbejdet seriøst. Derudover er venskaber jo meget afgørende
for unges trivsel i dag, og der er et unikt
potentiale for at finde ligesindede hos os.
Om det så er på fodboldbanen, i pausen,
i psykologitimerne eller på studieturen til
Barcelona, så finder stort set alle nogle
gode venner på UCS10, og det er bare så
vigtigt.

Trivsel er vigtigt for omdømmet
Når du spørger de unge på UCS10, hvorfor
de har valgt skolen, så svarer de samstem-

Det siger eleverne
Kirsten Randel, Hørning
Hvorfor valgte du UCS10?
-Jeg havde lyst til at bruge et år på at
fordybe mig i noget kreativt, men jeg
havde ikke lyst til at tage på efterskole. Jeg vil være tæt på mine venner i
Skanderborg, og mange af dem går på
andre uddannelser her på Campus.
Hvad er det bedste ved at gå på UCS10?
At det føles som at være på en efterskole. Der er så mange valgfag og
arrangementer, at vi allerede kender
hinanden på kryds og tværs. Det er
slet ikke ligesom folkeskolen, hvor
mange var skoletrætte. Her har folk
positivt valgt at være, fordi de har lyst
til at fordybe sig i deres interesser.
Alberte Graakjær Bliddal
Hvorfor valgte du UCS10?
Da jeg fandt ud af, at skolen har en
danselinje med undervisere fra Planum, som er en af Danmarks bedste
danseskoler, var jeg ikke i tvivl om,
hvad jeg skulle. Jeg har danset i 6 år,
og jeg elsker det.
Hvad er det bedste ved at gå på UCS10?
Det er fedt at være en del af campusmiljøet i Skanderborg, og niveauet på
skolen er virkelig højt. Jeg er så glad for
det, at jeg har planer om at tage ud på
min gamle folkeskole og fortælle om
det. De skal vide, hvor fedt et tilbud
det er.
Sirat Ansari
Hvorfor valgte du UCS10?
Jeg valgte at gå i 10. klasse her på
grund af fodboldlinjen. Det passer
mig perfekt, at jeg kan få professionel
fodboldtræning samtidig med, at jeg
lærer en masse i de andre fag.
Hvad er det bedste ved at gå på UCS10?
Jeg fik hurtigt en masse nye venner,
og jeg kan stadig være sammen med
mine gamle venner, som går på nogle
af de andre uddannelser på campus.
Dem møder jeg tit i kantinen på SCU.
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Jan Andreasen, formand
for ungdomsskolelærerne i
Uddannelsesforbundet:
Hvad synes du er vigtigt, at ekspertudvalget tager med i deres
overvejelser?
At de sikre den store variation i organiseringen og sammensætningen af 10. klasse. Det skal passe til de forskellige behov blandt de unge. Muligheden for at kunne vælge er vigtig
for de unge. Vi ved, at det øger trivslen og motivationen og
øger forudsætningen for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.
Hvordan kan flere skoleformer (fx ungdomsskoler og erhvervsskoler) samarbejde med henblik på det bedst mulige tilbud?
Hvis den nuværende brobygning bliver erstattet af mere
alsidige muligheder for samarbejde mellem 10. klasse og
ungdomsuddannelserne, hvor bl.a. undervisere fra begge
samarbejdspartner deltager i arbejdet med de unges udbytte
og uddannelsesparathed. Dette kræver bl.a. regelforenkling
og sikring af de nødvendige ressourcer for at kunne prioritere
dette samarbejde samt gensidige forpligtigelser mellem
institutionerne, så underviserne både får tid og ressourcer til
dette arbejde
Skal 10. klasse kun være målrettet erhvervsuddannelserne eller
skal det stadig være en bredt tilbud – og hvorfor?
Det brede tilbud skal bevares. Det skal være hensynet til de
unge og deres valg, der kommer i første række. 10 klasse
skal være et frit valg og en rettighed for alle unge. De unge
er forskellige, har for skellige behov, hvilket skal afspejles i
tilbuddene.

Lars Kunov, direktør i Danske
Erhvervsskoler og -Gymnasier:
Hvad, synes du, er vigtigt, at ekspertudvalget tager med i deres
overvejelser?
Hvordan vi sikrer, at alle unge faktisk bliver inspireret til at
vælge den for dem rigtige ungdomsuddannelse.
Hvordan kan flere skoleformer (fx ungdomsskoler og erhvervsskoler) samarbejde med henblik på det bedst mulige tilbud?
Hvis fokus er på indhold og pædagogik er der masser at
samarbejde om. Jeg forestiller mig en fremtidens 10. klasse,
hvor man gennem en række projekter finder de fagområder
og den måde at lære på, som passer bedst til den enkelte –
samtidig med at der sker et løft i de fagligheder, der er en
forudsætning for en ungdomsuddannelse. De projekter kan
godt udvikles og gennemføres i et fællesskab mellem forskellige institutioner.
Skal 10. klasse kun være målrettet erhvervsuddannelserne eller
skal det stadig være en bredt tilbud – og hvorfor?
Spørgsmålet er om 10. klasse i dag er et bredt tilbud? Jeg
kunne i hver fald godt tænke mig, at det praksisorienterede
og erhvervsrettede fik en langt større plads. Fremtidens
10. klasse skal være et tilbud, som klæder den unge på til
at vælge på hele paletten af ungdomsuddannelser. Derfor
bør den nuværende EUD10 og lokalt etablerede GYM10 også
afskaffes.

Nyt system til Ungdomsskolen?
• Elevadministration - komplet samlet løsning
• Integreret hjemmeside - responsiv, naturligvis
• Omfattende klub-modul
• Betaling, MobilePay og Grejbank
• Løn, App, Valgfagsstyring, 8-16 tlf. support
...og meget mere - ring og book præsentation!

Feliks er nu på 37 skoler
Vi har også plads til jer! Ring på: 7027 1970
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Brug for diversitet
og spredning
Alternativt ekspertudvalg med praktikere ønsker
at fastholde bredden i 10. klasse

AF BJARNE MOURIDSEN

I marts sidste år nedsatte daværende
undervisningsminister Merete Riisager
et ekspertudvalg, der havde til opgave
at komme med anbefalinger i forhold til
erhvervsretning af 10. klasse.
Efterfølgende nedsatte repræsentanter fra
en længere række af organisationer med
interesse for området – herunder Landsforeningen af 10. klasseskoler og Ungdomsskoleforeningen – på eget initiativ
et alternativt ekspertudvalg for at komme
med praktikernes bidrag til debatten.
- Da vi ikke selv havde sæde i ekspertudvalget, fandt vi det vigtigt, at vi som praktikere og interessenter på området også
fik mulighed for at bidrage til debatten og
komme med en række anbefalinger, forklarer Ungdomsskoleforeningens formand
Lars Buchholt Kristensen.
Også brug for tidlig indsats
Det alternative ekspertudvalg barslede
i maj måned med deres synspunkter og
anbefalinger i et notat, som forholdt sig
til de samme fire temaer, som regeringens
ekspertudvalgt ifølge kommissoriet skal
komme med anbefalinger inden for:
•
Skoleårets indhold
•
Uddannelses- og erhvervsvejledning i
10. klasse
•
Implementering af en erhvervsrettet
10. klasse
•
Incitamentsstrukturer
Indledningsvis gøres det i notatet opmærksom på, at 10. klasse ikke alene kan
løse de udfordringer, der er vedrørende de
unges søgemønster til ungdomsuddannelserne. Der er brug for en tidlig indsats i
forhold til øget ”fokus på den praksisfaglige dimension og vejledning”.

Bredden skal fastholdes
Overordnet fremfører det alternative
ekspertudvalg endvidere:
•
10. klasse er først og fremmest
et bredt tilbud, der danner og
uddanner eleverne og som giver
mulighed for fordybelse og personlig afklaring af motivation
og interesser samt forbedring
af det faglige niveau efter
individuelle behov
•
10. klasse er et institutionsuafhængigt tilbud og ikke begyndelsen
på en bestemt ungdomsuddannelse

Blandt det alternative ekspertudvalgs
anbefalinger kan nævnes:
•

•

•
•
•
•

•

At der udføres en regelforenkling, som skaber større ensartethed på tværs af 10.
klassetilbud, og dermed gør det nemmere at etablere samarbejde om undervisning på tværs af 10. klassetilbud og mellem skoler, ungdomsuddannelser og det
lokale arbejdsmarked.
At den nuværende brobygning erstattes af tematiske indholdselementer, som
tilrettelægges som forpligtende samarbejder mellem 10. klasse og ungdomsuddannelserne. Undervisere fra begge parter deltager og vurderer elevernes
udbytte. Herved gives 10. klasseunderviserne også en mere kvalificeret lejlighed
til at vurdere elevernes samlede uddannelsesparathed
At alle elever skal have ret til individuel vejledning, både elever som er uddannelsesparate og elever som er ikke-uddannelsesparate.
At en øget erhvervsretning af 10. klasse bygger på de eksisterende erfaringer
At der både gives mulighed for at rette 10. klasse mod de gymnasiale ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelserne
At der bliver mulighed for at en erhvervsrettet 10. klasse kan placeres bredt på
selvstændige 10. klassecentre eller på frie skoler, på efterskoler, på erhvervsskoler eller i campus med erhvervsskoler og gymnasier
At økonomiske incitamenter for kommuner og erhvervsskoler og gymnasier
understøtter attraktive ungemiljøer og undervisning med høj pædagogisk og
didaktisk kvalitet
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Henning Rasmussen, formand for Landsforeningen af 10. klasse skoler i Danmark:
•

•
•

•

De unges interesser kommer i første
række, når indhold og organisering af
10. klasse sættes til debat
10. klasse er et frit valg og en rettighed for alle unge
10. klasse kan gennem samarbejde om
vejledning og undervisning med gymnasier og erhvervsskoler give eleverne
den nødvendige viden og afklaring til
deres valg af ungdomsuddannelse
Variationerne og bredden i de forskellige 10. klassetilbud er en kvalitet, som
afspejler de mange forskellige behov
hos unge, som vælger 10. klasse

Overgang til alle ungdomsuddannelser
Hvad angår implementering af en erhvervsrettet 10. klasse påpeger udvalget,
at ”diversiteten og spredningen af 10. klassetilbud på forskellige institutionstyper bør
opretholdes”, og at 10. klasse fortsat skal
være ”en overgang til alle ungdomsuddannelser”.
- De ungdomsskoler, som tilbyder 10.
klasse, har allerede så gode erfaringer med
at klæde de unge på til en ungdomsuddannelse, at det vil være ærgerligt og spild af
kompetencer, hvis det ikke kan fortsætte.
Det gælder både i forhold til at få de unge
ind på erhvervsskoler, hvor ministeriets
egen undersøgelse har vist gode overgangstal, men også i forhold til de andre
ungdomsuddannelser, fastslår Lars Buchholt Kristensen.

Hvad, synes du, er vigtigt, at ekspertudvalget tager med i deres overvejelser?
De skal tage højde for den diversitet, som er i elevgruppen ved at sikre, at 10.
klasse fortsat skal være rettet mod alle ungdomsuddannelser. 10. klasses placering
skal være en lokal, politisk beslutning, og den skal kunne garantere bevarelsen af
de allerede eksisterende gode pædagogiske tilbud, som praktiseres rundt i landet
med et nært samarbejde mellem 10. klasse og de omkringliggende ungdomsuddannelser. Eleverne skal kunne dygtiggøre sig i 10. klasse, så elever, som ikke har
klaret kravene til en ungdomsuddannelse kan rette op på dette i 10. klasse.
Hvordan kan flere skoleformer (fx ungdomsskoler og erhvervsskoler) samarbejde
med henblik på det bedst mulige tilbud?
Der findes mange lokale varianter af 10. klasseforløb som i større eller mindre grad
er rettet mod ungdomsuddannelserne. De mange lokale 10. klassetilbud tager forskud på mere bogligt orienteret undervisning i gymnasiet og mere erhvervsrettet
og håndværksmæssig undervisning på en erhvervsskole, og de fleste tilbud lægger
vægt på elevernes dannelse, interesser og personlige udvikling. Mange steder er
der et godt samarbejde mellem 10. klassetilbud og ungdomsuddannelserne. De
centralt lovregulerede 10. klassetilbud EUD10 og 20/20-modellen har aldrig fået
stor udbredelse, og det er i høj grad på det lokale niveau, at man skal finde gode
løsninger på samarbejdet mellem 10. klasse og ungdomsuddannelserne.
Derfor er det nærliggende, at en øget målretning mod de unges efterfølgende valg
af en ungdomsuddannelse bør bygge på de eksisterende erfaringer i de forskellige
institutioner og sektorer, som udbyder 10. klasse og de lokale løsninger, som findes
rundt i landet. Der er en risiko for, at nye centralt fastsatte regler på området kan
skade det gode lokale samarbejde og den mangfoldighed, som allerede findes i
dag.
Samtidig bør modellen sikre fleksible og individuelle løsninger i rammen for 10.
klasses organisering og indhold. Diversiteten og spredningen af 10. klassetilbud på
forskellige institutionstyper bør opretholdes for at bevare det pædagogiske miljø,
som er til stor glæde for de mange unge, som vælger 10. klasse. Der er behov for
differentierede løsninger, som tager hensyn til de geografiske afstande, der kan
være til ungdomsuddannelserne.
Skal 10. klasse kun være målrettet erhvervsuddannelserne eller skal det stadig være
en bredt tilbud – og hvorfor?
Det er og skal være 10. klasses opgave at inspirere, udfordre og afklare de unge i
forhold til alle ungdomsuddannelser, og her er de unges frie valg en grundsten. Det
frie valg skaber interessebetonede valg og styrker motivationen til at gennemføre
en uddannelse.
10. klasse skal fortsat være et bredt alment tilbud, der både danner og uddanner
eleverne, så eleverne bedst muligt bliver ”klædt på” til at træffe deres ungdomsuddannelsesvalg på baggrund af en viden om egne potentialer og interesser.
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10. klasse for alle
10. klasseskolen i Rødovre er en del af Ungecenter2610, der
også rummer ungdomsskolens øvrige aktiviteter. Det giver mange synergieffekten og bedre mulighed for fleksible løsninger

AF BJARNE MOURIDSEN

- Det er en stor fordel, at vi har det hele
samlet på vores ungecenter. Vi har forskellige gode kræfter i huset, og der er
ikke langt fra idé til handling. Vi kan lave
fleksible løsninger og tilbud, der hele tiden
svarer til de unges behov. Fx kan vi lave
nichevalgfag målrettet de unges behov.
Det siger Line Borup, som er afdelingsleder for 10. klasse i Ungecenter2610 under
Rødovre kommunale Ungdomsskole. 10.
klassen blev i 2015 placeret i ungdomsskoles regi, og der blev oprettet et ungecenter.
Ungecentret huser en lang række ungdomsskoleaktiviteter fra fritidsundervisning og heltidsundervisning i dagskolen
til OK, som er et opkvalificeringstilbud for
15-25-årige, der af forskellige grunde er røget ud af skole- og uddannelsessystemet,
samt fra august måned i år Ungdommens
Uddannelsesvejledning.
- Det er en stor fordel, at vi nu også får uddannelsesvejledningen placeret hos os. Vi
laver planer for alle, siger Line Borup.
Tre grundlinjer
10. klasseskolen i Rødovre har tre forskellige linjer:
•
Studie, som er forberedelse til de
gymnasiale uddannelser, og hvor det
faglige niveau er højt.
•
Uddannelse, herunder EUD10, med faste brobygningsforløb og er målrettet
elever, der overvejer en erhvervsuddannelse eller er i tvivl.
•
Flex, hvor der lægges ekstra vægt på
den tætte kontakt og støtte.
Alle elever har en kontaktlærer, og det er
fælles for alle linjer, at man spiser morgenmad sammen med sin kontaktlærer og

10. klasse på studietur til Berlin
de andre af kontaktlærerens elever hver
morgen. Det giver mulighed for at nå at se
eleverne i øjnene og få talt med dem om
dagsformen, så alle er klar til undervisningen, når den starter.
- Jeg vil kalde det en 10. klasse for alle - et
læringsfællesskab, som alle kan være en
del af, men hvor undervisningen er tilrettelagt, så den er målrettet de forskellige
unge, siger Line Borup.
Flex med politisk opbakning
Flex-linjen er for unge, der har brug for en
ekstra hånd i ryggen af en kontaktlærer,
der sammen med eleven udarbejder en
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plan for den faglige, sociale og personlige
udvikling, og som i øvrigt arbejder tæt
sammen med såvel familie som relevante
fagpersoner.
- Flex blev oprettet i 2017 med stor politisk
opbakning. Vi har i Rødovre Kommune haft
nogle pædagogiske centre, hvor de ellers
har gået. Men det ophører efter 9. klasse,
så der var behov for at finde en løsning.
Der er tale om unge, der ellers ville koste
meget, da de skulle i nogle særlige tilbud,
forklarer Line Borup.
For de unge på Flex-linjen er det ifølge
afdelingslederen vigtigt, at de indgår i en
bredere 10. klasseskole på ungecentret.

Hver fredag har 10. klasseskolen temadag
med forskellige aktiviteter

- Vi har garvede 10. klasselærere, som også
underviser i OK. Mange problematikker
minder jo om i hinanden. Det giver flow
i huset. Vi er sammen om læringen. Det
er en fælles opgave for alle, siger hun og
fortsætter:
- Men det kræver dygtige fleksible lærere
for at det lykkes. Det har vi netop i ungdomsskolen, som beriger tilbuddet med
sin skoleform og sine traditioner. Det er en
stor styrke i forhold til 10. klasse, så det
ikke bare bliver mere af det samme, men
noget andet, slutter hun.

- Det er en stor fordel for eleverne på Flexlinjen, at de er en del af en almindelig 10.
klasseskole, hvor der bl.a. er valgfag, fælles
studietur og gallafest på tværs af klasserne. Det har en positiv effekt på dem. De
kommer med en skolehistorik præget af
specialtilbud og har særlige behov, som vi
selvfølgelig tager udgangspunkt i. Men de
er også unge som alle andre og vil gerne
være en del af fællesskabet, siger hun.
Erfaringen fra de første par år siger, at eleverne fra Flex bl.a. søger ind på erhvervsuddannelserne eller fortsætter i STU.
Andre vil givet vælge den nye FGU.
Ny kombination
Som noget nyt er der her fra august
en særlig variant i form af en linje, der
kombinerer grundtankerne i Flex om tæt
kontakt og håndholdte forløb med udvidet
brobygning og undervisning på erhvervsskoler, som er grundtænkningen i uddannelseslinjen.
- Vi har mærket en øget interesse fra unge,
der gerne vil noget erhvervsrettet. Det er

netop derfor, at vi i år har lavet en kombination af Flex og Uddannelse. Vi har en
del elever, som har lyst til erhvervsvejen
og dermed en 10. klasse, hvor der er mere
praktik og brobygning, selv om de måske
har nogle udfordringer og ikke helt er klar
med hensyn til de sociale og personlige
kompetencer, fortæller Line Borup.
Fleksible løsninger
Den nye kombination er et fint eksempel
på den fleksibilitet, der præger 10. klasseskolen. At det hele er samlet i Ungecenter2610 har også fordele med hensyn til
overgangene og personalet.
- Vi har elever, som også kommer i fritidsundervisningen, og elever, vi kender fra
heltidsundervisningen i vores dagskole.
Dermed kan vi skabe trygge overgange og
følge dem tæt. De kender os, og vi kender
dem, siger Line Borup og tilføjer, at der
selvfølgelig også komme nye elever, som
de ikke kender i forvejen.
Fleksibiliteten og samarbejdet gælder også
i forhold til opkvalificeringstilbuddet OK.
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Ungecenter2610
Formålet med at samle kommunens
tilbud på et ungecenter er bl.a.
at styrke helhedsindsatsen for at få
flere unge til at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse,
at styrke og samle kommunens undervisningstilbud efter 9. klasse,
at styrke brobygningsindsatsen herunder etablere en EUD-klasse,
at samle og styrke indsatsen for at få
flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse.
10. klasse i tal
Elevoptaget fra august ser således ud
på de forskellige linjer:
Flex: 17 elever
Flex/Uddannelse: 17 elever
Uddannelse: 20 elever
Studie: To klasser med henholdsvis 15
og 16 elever
Selv om Studie-linjen umiddelbart er
målrettet de gymnasiale uddannelser,
er der elever, der ender med at søge
ind på erhvervsskolerne, da de i løbet
af 10. klasse finder ud af, at det nok
nærmere er den vej, de skal.
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10. klasse skal ikke
erhvervsrettes
Alle unge skal kunne vælge den almene 10. klasse. Der er brug
for et skoleår, der modner og skaber bedre forudsætninger for
at gennemføre en ungdomsuddannelse, skriver Torben Vind
Rasmussen, formand for Efterskolerne.
AF TO R B E N VIN D R AS M US S E N , FO R M AN D FO R
E FT E R S KO L E R N E ( FOTO G R AF: CL AUS P E UCKE RT )

De unge skal vælge med hjertet. Sådan
er det nu, og sådan bør det også være i
fremtiden.
I foråret nedsatte den daværende regering
et ekspertudvalg, der i år skal komme med
anbefalinger til, hvordan 10. klasse rettes
mod erhvervsuddannelserne. Sagen er, at
det danske arbejdsmarked kommer til at
mangle faglært arbejdskraft. I Efterskolerne anerkender vi udfordringen. Det er
hensigtsmæssigt, at flere unge vælger en
erhvervsuddannelse. Hvis de er interesserede i det.
For 10. klasse må ikke blive en forskole til
en erhvervsuddannelse. De unges valg af
10. klasse handler nemlig om meget andet
end valget af ungdomsuddannelse. Det
handler om ønsker om modenhed, afklaring og udvikling af personlige og sociale
kompetencer. Det viser en ny undersøgelse
fra Danmarks Evalueringsinstitut. Samtidig viser en undersøgelse fra Center for
Ungdomsforskning (CeFU) fra sidste år, at
mange unge i overgangen mellem grundskolen og ungdomsuddannelsen står med
et uopfyldt behov for at afsøge viden, være
nysgerrige og eksperimentere.
Brug for 10. klasse
Det kan vi genkende fra landets efterskoler. Mange unge har brug for 10. klasse,
inden de skal i gang med en ungdomsuddannelse.
Et år, hvor de styrker deres faglige, personlige og sociale kompetencer. Et år, hvor
de har mulighed for at fordybe sig i deres
interesser i alt fra science til e-sport, håndbold og gymnastik til verdensmål, drama,

medier og bueskydning. Et år, hvor de unge
– i hvert fald på efterskolerne - lærer om
demokrati og demokratiske processer. Et
år, der giver de unge retning.
Frie rammer skaber robuste unge
Ikke mindst får de unge et år med frie rammer. I 10. klasse på efterskolerne udvikler vi
løbende nye linjer og profiler efter de unges
efterspørgsel og med blik for samfundsudviklingen. Det kan vi gøre, fordi vi har
frihed til det og dermed mulighed for at
udvikle pædagogiske rammer, der ikke bare
udvikler eleverne personligt og løfter dem
til et højere niveau, men også motiverer og
skaber robusthed og livsduelighed.
Det er også værd at understrege, at 10.
klasse er et selvstændigt skoleår. Det
er hverken afslutningen på det ene eller
begyndelsen på det andet. Der findes ikke
noget, der ligner. 10. klasse er et unikt
element i uddannelsessystemet, som vi i
Danmark skal værne om, fordi de unge har
brug for det.
Fællesskab og dannelse
På efterskolerne får de unge tilmed et helt
særligt fællesskab, fordi de er sammen
24/7. Når man er så meget sammen, smider man facade og filtre, og man lærer at
løse konflikter Det er gavnligt for både de
unge og det samfund, de er en del af. Og
det er en del af dannelsesaspektet.
På efterskolerne taler vi meget om, at vi
både uddanner og danner de unge. Og her
er dannelse ikke blot noget, man lærer om
i timerne i samfundsfag, eller hvordan man
holder på kaffekoppen, når man er gæst
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hos andre. Dannelse handler også om at
gøre de unge aktive i civilsamfundet. Ambitionen er, at de unge bliver engagerede
og handlekraftige.
Epinion undersøgte i 2016, hvordan
efterskolerne bidrager til unges deltagelse i samfundet. Unge, der har været på
efterskole, har en højere grad af tillid til
deres medmennesker end unge, der ikke
har været på efterskole. De er også mere
aktive i foreningslivet sammenlignet med
andre – både i forhold til medlemskab af
foreninger og frivilligt arbejde.
Øget praksisfaglighed
Når der fra politisk hold er et ønske om at
erhvervsrette 10. klasse, er det altid værd
at kigge indad og spørge: Gør vi det godt
nok?
Derfor undersøgte vi sidste år, hvordan det
går med de praktiske fag på alle landets
efterskoler. 50 % af efterskolerne tilbyder
praktisk-faglige fag eller linjer rettet mod
erhvervsuddannelsernes hovedområder
mod 23 % i 2015. 65 % af efterskolerne
samarbejder med én eller flere eksterne
institutioner eller virksomheder. 43 % af
efterskolerne har taget særlige initiativer
til at styrke indholdet af vejledningen til
erhvervsuddannelserne. Og 89 % af efterskolerne tilbyder ekstra vejledningsaktiviteter, der integreres i undervisningen.
Det synes jeg godt, vi kan være bekendt.
Vi kan altid gøre mere, og det gør vi gerne.
Men hensynet til de unge kommer i første
række, når posen med indholdet i 10.
klasse bliver rystet. De unge kan godt selv
finde ud af at vælge retning.

Et bredt tilbud
Med det in mente er og bliver det vores
holdning fra efterskolernes side, at 10.
klasse – både de kommunale og de private
tilbud - i fremtiden skal forblive en rettighed for alle unge.
10. klasse skal være et bredt tilbud, der
omfatter boglig og praksisfaglig undervisning og ikke mindst uddannelsesvejledning, så de unge får mulighed for at udvikle deres interesser og talenter samt får
bedre viden om de ungdomsuddannelser,
der findes. På den måde bliver de klædt på
til at træffe deres valg om uddannelsesretning. Unge er forskellige, og det samme er
deres behov.
Vælg med hjertet
Og her vil jeg gerne komme tilbage til det
med at vælge med hjertet. På efterskolerne får alle unge uddannelsesvejledning.
Her bliver de præsenteret for deres ud-

dannelsesmuligheder, herunder erhvervsuddannelserne. Hvilken uddannelse de
herefter vælger, er helt op til dem.
De unge skal vælge med hjertet og ikke
efter samfundets behov. Det nytter
ingenting at presse de unge i en bestemt
retning, som man gør ved at låse 10. klasse
til en særlig ungdomsuddannelse. De
unges valg skal ske på et oplyst grundlag,
og herefter tror vi på, at de unge helt og
aldeles er både store og modne nok til at
træffe deres eget valg.
Hvad nu?
Når ekspertudvalget mødes igen efter
valg og sommerferie, er det Efterskolernes håb, at akademikerne og forskerne
lytter til praktikerne. Sammen med andre
organisationer har vi dannet et alternativt
ekspertudvalg, #ekspert10, og her vil jeg
blot understrege et par af vores anbefalinger til fremtidens 10. klasse: Regelforenk-

ling skal gøre det nemmere at lave 10.
klasse og understøtte mangfoldigheden
og samarbejdet på tværs af 10. klassestilbud, ungdomsuddannelser og det lokale
arbejdsmarked.
Den nuværende brobygning erstattes af
mere alsidige muligheder for samarbejde
mellem 10. klasse og ungdomsuddannelserne.
Alle elever skal have ret til individuel
vejledning. Både uddannelsesparate og
ikke-uddannelsesparate elever.
Ikke mindst kan vi fra Efterskolernes side
ikke anbefale nok, at ekspertudvalget
tænker uddannelsesmiljø og fællesskab ind
i arbejdet om fremtidens 10. klasse. Nutidens unge har behov for mange platforme
at udvikle deres identitet på. De har brug
for robuste, mangfoldige uddannelsesmiljøer.

Vælg MILIFEs anerkendte psykologisk-pædagogiske efteruddannelse og kurser for alle pædagoger, lærere og vejledere
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– lærer børn og unge at mestre livet
MILIFE er danskudviklet og Skandinaviens største
forskningsbaserede uddannelseskoncept i personlig og social
kompetenceudviklingforbørnogungefra10til30år.
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Er du også overbevist
om, at børn og unge
skal lære det
21.århundredes
personlige
og sociale
kompetencer?

Læs mere på

milife.dk
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Sekretærnetværk
Sensommeren og efteråret byder på to møder i sekretærnetværket. For mødet den 28. august er overskriften løn- og ansættelsesforhold herunder overenskomster, pension og ferielov.
Næste møde foregår den 3. oktober, hvor der vil være opfølgning
på enneagrammet, som blev introduceret på netværksmødet i
april. Begge møder finder sted på Odin Havnepark i Odense. Læs
mere på hjemmesiden under sekretærnetværket.
Coop Crew
På Coop Crews netværksmøde
den 27. august deltager Tekla
Canger, lektor på Københavns
Professionshøjskole. Hun bidrager med et oplæg om marginaliserede unges skole og fritid, med
særligt fokus på fritidsjob.
Oplægget er baseret på et større
forskningsprojekt, hvor hun
har gennemført livshistoriske
interviews med unge indskrevet
i ungdomsskolernes heltidsundervisning. Flere unge påpeger,
at fritidsjobbet er en mulighed
for at skabe en ny udgave af sig selv og en fortælling, hvor man
ikke føler sig forkert. På mange måder kan et fritidsjob være et
vendepunkt for unge, og det er netop det, som vi håber at hjælpe
unge med i Coop Crew.
Møde med formand for ekspertudvalg
Den 3. september er der aftalt møde med formanden for ekspertudvalget for erhvervsretning af 10. klasse, Jan Olsen, som er
tidligere direktør i KL. På mødet, der finder sted i Undervisningsministeriet, vil bestyrelsesformand Lars Buchholt Kristensen og
sekretariatschef Ejnar Bo Pedersen fremlægge Ungdomsskoleforeningens synspunkter vedrørende fremtidens 10. klasse samt
væsentlige pointer fra det alternative ekspertudvalgs anbefalinger
(se artiklen på side 12-13 her i bladet).
Sekretærkursus
Der afholdes sekretærkursus den 18.-19. november på Hotel
Christiansminde i Svendborg. Overskrifterne lyder: Forandringer
spørger ikke om lov, takt og tone med plads til unoder og kunsten
at brokke sig.
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Der er indbudt tre spændende oplægsholdere:
•
Erhvervspsykolog Helen Eriksen vil gøre deltagerne bevidste
om de psykologiske samspil og sammenhænge i vores liv og
arbejdsliv,
•
Foredragsholder Gitte Hornshøj, som har specialiseret sig i
god opførsel.
•
Forfatter, foredragsholder og stressrådgiver Storm Stensgaard, som vil stille skarpt på en af vores yndlingsbeskæftigelser – nemlig brok.
Læs mere i de udsendte invitationer eller på vores hjemmeside.
Verdensmål-konference
Husk det er den 5.
september, at Ungdomsringen og Ungdomsskoleforeningen afholder
konference om FN´s Verdensmål. Her vil der bl.a.
være oplæg ved Mogens
Lykketoft om ”Udviklingen og betydningen af
FN´s 17 Verdensmål” samt
workshops om konkrete
aktiviteter og indsatser
i relation til verdensmålene. Læs mere på ungdomsskoleforeningen.dk
UNGIntro – temadag for nyansatte
Hvad er ungdomsskolen egentlig for en størrelse? Hvad er dens
historiske baggrund samt lovmæssige forpligtelser? Og hvilke
udsigter ser vi for skoleformen i fremtiden?
Spørgsmål som disse vil blive besvaret, når Ungdomsskoleforen ingen dette efterår afholder temadag for ungdomsskolernes
fritidsundervisere, administrative medarbejdere, ledere, konsulenter etc. – kort sagt alle nyligt ansatte i ungdomsskoleregi.
Dagen faciliteres af Ejnar Bo Pedersen, Mads Søndergaard Thomsen og Cecilie Lehn Rasmussen og byder på spændende oplæg fra
sekretariatet samt dialog og gruppearbejde med afsæt i netop jeres ungdomsskole. For at give flest mulige mulighed for at deltage
afholdes temadagen to gange; henholdsvis d. 12. og 23. september 2019. Nærmere information er udsendt i vores nyhedsbrev.
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Youth City Future Lab
Københavns Kommunes Ungdomsskole afholder den 19.-22. september ungdomskonferencen Youth City Future Lab, hvor ca. 140
unge fra 18 ungeråd i storbyer i Danmark, Norge, Sverige, Finland
og Island deltager.
Under konferencen vil de unge idégenerere, udvikle og komme
med konkrete bud på, hvordan man kan lave ungevenlige storbyer. De unge kommer til at arbejde i fokuserede workshop med
forskellige undertemaer. Workshoppene er udviklet og afholdes i
samarbejde med organisationer og fagfolk, som til dagligt arbejder indenfor feltet, lige fra kommunale enheder som rådgivningsenheden U-turn og Center for Børn og Unges Sundhed til Statens
Museum for Kunst og Dansk Arkitektur Center.
Læs mere på ungdomsskolen.kk.dk
Storbykonference
Ovennævnte ungdomskonference er en årets nordiske storbykonference, som har til formål at dele viden og erfaringer med unges
trivsel og levevilkår i byerne. Konferencen har overskriften ”Storbyens hjerte og smerte” og finder sted den 9.-11. oktober 2019 i
København. Temaet for årets konference er Unge og fællesskaber
– med fokus på inklusion, medbestemmelse, medborgerskab og
tillid. Der vil bl.a. være oplæg ved danske Noemi Katznelson og
Aydin Soei, den norske professor i sociologi Aksel Tjora og den
hollandske filosof Bart Brandsma samt masterclass om polarisering og en række workshops om fx unges deltagelse i demokratiet,
tillid og stærke børnefællesskaber.
Læs mere på ungnord.com
Pernille Rosenkrantz-Theil er ny minister
Lige inden redaktionens lukning inden sommerferien blev ministerlisten i Mette Frederiksens regering offentliggjort. Den nye
Børne- og undervisningsminister bliver Pernille Rosenkrantz-Theil.
Tillykke. Vi glæder os til samarbejdet .

Kære alle!
En varm tak for al den opmærksomhed, der blev vist mig
i forbindelse med min runde
fødselsdag i juni!
Tak for hilsener på mail, sms og
ikke mindst gaver fra nær og
fjern. Det var ganske overvældende, men jeg er taknemmelig for det hele!
Alderen betyder måske, at det er lidt tungere at bestige
bjerge – men til gengæld er udsigten fantastisk!

Strejftog fra et
veloverstået
folkemøde
AF E J N AR B O P E DE R S E N
S E KR E TAR IATS CH E F

Den store landsdækkende ”fætter og kusinefest” på
Bornholm blev igen afholdt i juni måned. Hele det store
veletablerede politiske establishment hiver nogle dage ud
af kalenderen for at kaste sig over debatmøder, small talk,
networking og andet godt.
Lad det være sagt med det samme: Det er et festfyrværkeri
af indtryk med høj puls, lange arbejdsdage, uendelige og
glade indtryk og masser af muligheder for at lave aftaler til
højre og venstre.
De lidt mindre aktører som ungdomsskolerne er der også.
Sammen med vores familie, venner og gode samarbejdspartnere - i første omgang LU og Ungdomsringen som de
helt nære.
Vores dagsorden i år var både konkret og lidt mere diffus. Vi
havde et længe planlagt møde med Børne- og Kulturchefforeningens formandskab med det sigte at følge op på de
udfordringer og opfordringer, som Anne Vang præsenterede
os for på vores landsmøde i maj måned. Det var et meget
positivt møde, og vil glæder os til at konkretisere vores tanker og idéer. Derudover havde vi møder med både tænketanken DEA og Dansk Center for Undervisningsmiljø. Og sidst,
men ikke mindst networkede vi blandt kendte og ukendte
samarbejdspartnere.
Folkemødet er kommet for at blive, og vi vil være der igen
næste år. Er det rejsetiden, de lange dage og udgifterne
værd? Tjah… det kan det være svært at lave en cost-benefit
undersøgelse på. Men sikkert er det, at hele det politiske og
interesseorganisationsmæssige Danmark er der, og tilgængeligheden er god. Der er tradition for, at alle kan snakke
med alle, og det er legitimt at tiltale og samtale med både
høj og lav. Derfor skal Ungdomsskolerne naturligvis også
være til stede på Folkemødet.
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Folkemødet på Bornholm
Årets Folkemøde i juni bød bl.a. på debat om STEM-fagene ved
Tænketanken DEA, hvor bl.a. Mikkel Bohm fra ASTRA deltog
(billedet tv), samt på dialog om e-sport og kampe i Counter-Strike, som Ungdomsskoleforeningen var medarrangør af (billedet
th).
Ungdomsskoleforeningen deltog med en lille delegation, og
sekretariatschef Ejnar Bo Pedersen og bestyrelsesformand Lars
Buchholt Kristensen fik selvfølgelig også tid til at netværke med
andre organisationer samt politikere – eller som her tidligere
ministre som Søren Pind (nederst tv).
Læs også klummen på side 19 her i bladet.

Sekretariatschef fejret
Ungdomsskoleforeningens sekretariatschef Ejnar Bo Pedersen
fyldte rundt i juni måned. Det blev bl.a. fejret med en reception
i Ungdomsskoleforeningens regi, hvor såvel ungdomsskolefolk
som gode samarbejdspartnere dukkede op.
Dagen bød bl.a. på ”en kalejdoskopisk rejse i dansk ungdomspolitik” i form af oplæg og dialog ved tidligere formand for
Børne- og Kulturchefforeningen Per B. Christensen og professor
og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning Noemi
Katznelson.

