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Høringssvar vedr. organisatorisk og fysisk placering af 

10. klasser i Københavns Kommune 

 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget høring vedr. organisatorisk og 

fysisk placering af 10. klasse. 

 

Organisatorisk placering: 

Østerbro Lokaludvalg mener ikke at den organisatoriske omplacering 

af 10. klasses miljøer til ungdomsskolen bedst tjener de unges behov 

for alsidighed og faglig udvikling med henblik på at påbegynde en 

ungdomsuddannelse. 

De 4 fremførte prioriteter i forhold til placeringen, mener vi ikke er 

bedst varetaget under Ungdomsskolens ledelse. Der er ikke noget i 

bilaget til forslaget der tyder på, at Ungdomsskolens ledelse er bedre 

rustet til at varetage opgaverne, og som forvaltningen gør opmærksom 

på skal tallene læses med en vis forsigtighed, da elevsammensætning 

og -profiler på skolerne er meget forskellig, og derfor ikke umiddelbar 

sammenlignelig. 

 

Der er således ikke noget i det vedlagte data materiale der i sig selv 

giver mulighed for at træffe en beslutning. Som man skriver i 

materialet dækker det kun ét år. Man kan ikke se om det går bedre 

eller dårligere eller andet i materialet. 

Man kan heller ikke se om eleverne vælger uddannelsessted efter 

linjeføring, geografisk nærhed til hvor man bor, vennernes valg eller 

andet. Det er ikke engang angivet, hvor mange af eleverne i 10. klasse 

der gik på samme uddannelsessted i 9. klasse. 

Ligeledes er der ikke noget statistisk materiale der underbygger, at 

man ved at flytte 10. klasser fra nuværende til at høre under 

ungdomsskolen, vil se en forbedring af elevernes muligheder for at gå 

videre i uddannelsessystemet. 

 

I forslaget er der ingen understøttende forklaring på, hvorfor der er 

færre elever i København der går videre fra 9. klasse til 10. klasse, 

end landsgennemsnittet og ingen statistik der underbygger at man ved 

at overføre ansvaret til ungdomsskolerne vil se en vækst. 

 



 

 Side 2 af 2 

Østerbro Lokaludvalg anbefaler derfor at der oprettes en fælles 

forhandlings enhed for skoler der tilbyder kurser til 10. klasse, som vil 

være bedre rustet til at sikre alle 4 prioriteringer, samt bedre 

koordinere fag tilbud og indskrivning til de involverede skoler med 

EUD kurser. Dette vil være lige så fleksibelt som det findes på de 

videregående uddannelser.  

 

Østerbro Lokaludvalg anbefaler på den baggrund at man fortsætter 

med den nuværende organisering, med en forstærket 

koordinationsindsats samlet i en fælles enhed i forvaltningen. 

 

Fysisk placering: 

I forhold til en revurdering af den fysiske placering af 10 klasserne, 

mener Østerbro Lokaludvalg at de nuværende fysiske placeringer 

fungerer godt. 

 

I forhold til den konkrete problemstilling for Vesterbro Ny skole 

foreslår lokaludvalget dette løst ved en reduktion af kapacitet på 

skolen og bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet på de andre 

skoler med 10. klasse miljøer.  
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