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Henvendelse angående fleksibel 10. klassestruktur 

Børne- og Ungdomsforvaltning (BUF) foreslår at de kommunale 10. 
klasser der i dag drives af 4 folkeskoler (med til sammen 500 elever 
pt.) plus Københavns ungdomsskole ”Amager 10” samt kombination 
af Københavns Ungdomsskole (KKU) /Københavns Tekniske Skoler 
(KTS) – dvs. erhvervsuddannelserne - bliver til en ledelsesenhed 
under folkeskolen eller KKU. Kombinationen der betegnes som 
KKU/KTS har til sammen med Amager 10, 132 elever pt.  
 
Forslaget er sendt til høring hos de 4 folkeskoler, KKU og KTS’er.  
Blandt de 4 folkeskoler er en fra Østerbro, Kildevældskolen, derfor 
mener Østerbro Lokaludvalg, at det er en partner til at afgive et 
høringssvar.  
 
Østerbro Lokaludvalg mener og anbefaler at Kildevældskolen fortsat 
skal drive 10. klassen (Ø10) som integreret del af skolen.  En Ø10 der 
er integreret i skolen er mere til gavn for de unge der finder vej til Ø10 
miljøet, og de lærer der at dele deres faglige tid mellem udskoling (7-9 
klasse) og Ø10 miljøet. En fastholdelse og 
kompetenceudviklingspolitik der sikrer bedre udnyttelse af 
lærerkapaciteter. Se i øvrigt høringssvarene fra Skolebestyrelsen og 
skolens pædagogiske råd.  
 
BUF antyder at 10. klasse drevet af en enhed kan tilbyde et mere 
fleksibelt og varierende uddannelsesforløb for de unge der vælger 10. 
klasse, af forskellige årsager. Men Østerbro Lokalvalg mener at de 5 
udbydere af 10. klasse miljøer, ud fra deres indbyrdes konkurrence, 
har mere fleksibilitet og varierende tilbud til de unge. Den indbyrdes 
konkurrence lægger op til mere samarbejde med KTS (KTS-
modellen), hvis besparelsesincitament er fokus for BUF’s forslag. 
    
Østerbro Lokaludvalg er forstående for strukturændringer der kan 
forankres i en dynamisk positiv udvikling. Men det er ikke det, denne 
organisatoriske ændring leder op til, hvor hovedfokus er at sigte mod 

mailto:adh@okf.kk.dk
mailto:buf@buf.kk.dk


 Side 2 af 2 

20/20 model med KTS, og dermed lade staten betale mere for 10. 
klasse miljøet.  
Østerbro Lokaludvalg mener en organisatorisk ændring af denne type 
kræver en mere dybdegående analyse af de pædagogiske tilbud, 
effekt/forbedring af de unges indlæring, den fysiske kapacitet i 
samspil med en bedre udnyttelse af lærerkapacitet.  
For Kildevældskolens vedkommende, kan det være svært at se 
hvordan skolen skal kunne dele bo med en eller to institutioner med 
forskellige pædagogik/kultur på hver side af skolen, og at holde styr 
på opdragelse og ansvar overfor eleverne. Denne antagelse skal ses i 
sammenhæng med Kildevældskolens placering på Østerbro, hvor det 
er vigtigt at ansvaret for børn og unge der bruger den samme matrikel 
placeres hos skolelederen.   
Set fra det økonomisk, sociale, skolen og forældrenes synspunkt vil 
Østerbro Lokaludvalg anbefale at Kildevældskolen bibeholder og 
driver sit 10. klasse miljø. 
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