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Formandens skriftlige beretning 2015 

 

Denne skriftlige beretning vil blive suppleret af en mundtlig beretning på selve generalforsamlingen 
torsdag d. 26. februar 2015.  
 
Bemærk, at denne starter kl. 09.30. 
 
Jeg vil i min beretning tage udgangspunkt i det arbejde, som bestyrelsen og pædagogisk udvalg 
målrettet har anvendt deres tid og energi på i det forløbne år. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig på sit møde d. 25. april 2014 i Slagelse ved at genvælge Lissi (Grenå) 
som næstformand, Jes (Slagelse) som kasserer, og som sekretær blev Susanne (Helsingør) valgt. På 
dette og i øvrigt på de resterende møder har, de på generalforsamlingen valgte suppleanter i 
bestyrelsen Bo Vesterbye (Haderslev) og Charlotte Juhl Andersen (Aarhus), deltaget. Desuden har 
pædagogisk udvalgs medlemmer været inviteret til samt deltaget i møderne. 
 
Regeringens skolepolitiske initiativer:  
 
Ny erhvervsskolereform, herunder EUD 10 og 20/20 
Erhvervsskolereformen har 4 ambitiøse mål:  

1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Mindst 25 
procent af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. 
klasse i 2020. Mindst 30 procent af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse 
direkte efter 9. eller 10. klasse i 2025. 

Hertil skal lige bemærkes, at fra vores forenings 10. klasseskoler i LA 10 faktisk allerede flere 

steder leverer en større andel af vores elever end de 30% til erhvervsskolerne. 

 
2. Flere skal fuldføre en påbegyndt erhvervsuddannelse. 

 Fuldførelsen skal stige fra 52 procent i 2012 til 60 procent i 2020 og til 67 
 procent i 2025.  

3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige, som de kan. 
4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes. Dette skal dokumenteres vha.: 

a. Elevtilfredshedsmålinger 
b. Virksomhedstilfredshedsmålinger  

Tre hovedveje til at påbegynde en erhvervsuddannelse: 
• Mindst 02 i hhv. dansk og matematik ved de afsluttende prøver i 9. eller 10. klasse  

            – samt folkeskoleelever -vurderet uddannelsesparat (sociale/personlige kompetencer)  
• Elever med en uddannelsesaftale 
• Elever med anden ungdomsuddannelse, hvis niveauet i dansk og matematik er opnået 

Herudover mulighed for optagelse via: 
• Optagelsesprøve sidste uge i juni/ 1 uge i juli med samtale og helhedsvurdering. 

Forsøg med betinget optag og faglige kursusforløb 
4 nye hovedområder: 

• Omsorg, sundhed og pædagogik 
• Kontor, handel og forretningsservice 
• Fødevarer, jordbrug og oplevelser 
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• Teknologi, byggeri og transport 
 
Optagelse: 

Eleven har et forsøg på grundforløb. Eleven har tre forsøg på grundforløb 2, men man har altid 
adgang med en uddannelsesaftale. Udover hovedområde skal eleverne vælge en fagretning 
inden for hovedområdet. Der stilles stigende krav til faglige kompetencer og motivation til alle 
hovedområder og fagretningerne. 

 
EUD 10 
I henhold til erhvervsuddannelsesreformen, så er kommunerne forpligtet til at udbyde EUD10. 
EUD10 er målrettet de elever, som er interesseret i en erhvervsuddannelse og/eller de elever, som 
ikke har opnået 02 i karaktergennemsnit i henholdsvis dansk og matematik (skriftligt) ved 
folkeskolens prøver i 9. klasse. EUD10 består af en obligatorisk del, en valgfri del og 6 ugers 
obligatorisk brobygning. Der er krav om, at min. 30 % af tiden skal anvendes i samarbejde med en 
erhvervsskole, inklusiv brobygning. Eleverne skal i denne del introduceres til de fire nye 
hovedindgange. Kommunen skal indgå en overenskomst med en erhvervsskole om opgaven.  
 
Ifølge aftale mellem regeringen og KL tilføres kommunerne DUT-midler til finansiering af EUD10. 
I 2015 handler det om 13,9 mio. kr., i 2016 om 15,4 mio. kr. og i 2017 om 1,5 mio. kr. Der er som 
sædvanligt ingen garanti for, at de enkelte kommuner anvender de tilførte midler til det tiltænkte 
område. Derfor opfordres medlemmerne til at sikre sig, at dette sker i deres egen kommune. I 
skrivende stund er mange kommuner i gang med at etablere EUD10 enten på eller i samarbejde med 
en erhvervsskole og det lokale 10. klassetilbud. Som tommefingerregel skal man regne med, at 
erhvervsskolerne for de 6 ugers brobygning, som ikke er taksameterfinansieret, regner med 15.000 
kr./elev. Hvordan elevtilmeldinger bliver til EUD10 er meget vanskeligt at gætte. Mit bud er, at det 
mange steder kan være svært at nå op på min. 18 elever, som for erhvervsskolerne er rentabelt at 
have med at gøre. Noget andet er, at politikerne ser det som alle tiders nye tiltag, og derfor tror, at 
EUD10 på sigt vil afløse de almene 10. klassetilbud. Det er ikke en antagelse, som deles af LA10. 
 

Ændret 20/20-ordning (kombineret 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb)  

Den nye 20/20-ordning er en kombineret 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes 
grundforløb. Det er en betingelse for kombinationsforløbet, at undervisningen tilrettelægges 
således, at eleverne efter det kombinerede skoleår har afsluttet såvel 10. klasse som grundforløbets 
1. del fuldt ud. 

Det er desuden en betingelse, at eleverne opfylder adgangskravet (uddannelsesparat) til eud-
grundforløbet ved start på skoleåret, da eleven følger såvel 10. klasseundervisning som 
grundforløbsundervisning fleksibelt over skoleåret. Tilrettelæggelsen sker således, at eleven fx er 3 
dage i 10. klasse og 2 dage i grundforløbet. 

 
Krav til overenskomsten i den nye kombinerede 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes 
grundforløb (ændret 20/20-ordning) fremgår af udsendt bekendtgørelse nr. 1251 af 27.11.2014. 
LA10 er tilfreds med den mere fleksible måde, som 20/20 nu kan tilrettelægges på. 
 
Digitalisering af afgangsprøverne 
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Regeringen fremlagde primo dec. 2014 for folkeskoleforligskredsen en række nye initiativer, som 
skal videreudvikle folkeskolernes prøverne i 9. og 10. klasse. Der skal være adgang til internettet 
ved de skriftlige prøver i dansk, engelsk, tysk og fransk, prøver i erhvervsrettede fag og samarbejde 
med lokale virksomheder er bare nogle af de nye tiltag, som de kommende 9. og 10. klasser kan se 
frem til. I dansk skal det i første omgang indføres som et forsøg ved prøveterminerne i 2015 og 
2016, inden det bliver obligatorisk i 2017. Eleverne må ikke kommunikere med andre over 
internettet, men udelukkende bruge det til at søge information til deres opgaver. 
Undervisningsministeriet vil løbende evaluere på, hvordan skolerne sikrer sig mod snyd.  
Den gradvise indfasning skyldes, at man fra forligskredsens side ønsker at give lærerne den 
fornødne tid til at forberede sig på den nye digitale virkelighed, hvor eleverne blandt andet skal 
undervises i at være kritiske over for de oplysninger, de møder på nettet.  
Der vil fremover kun være ekstern censur til de skriftlige prøver. 
Et andet nyt tiltag fra skoleåret 2015/16 er en praktisk-mundtlig prøve i fysik/kemi, biologi og 
geografi, som en erstatning for den nuværende prøve i 9. klasse i fysik/kemi. 
 
Fælles Mål for fagene i 10. klasse 
Sidste skoleår blev Fælles Mål for børnehaveklassen til 9. klasse præciseret og forenklet. I 
november 2014 blev arbejdet med forenklingen af Fælles Mål for fagene i 10. klasse igangsat.  
 
Det er politisk bestemt, at målene for 10. klasse skal omskrives efter samme læringsmålstyrede 
principper, som målene for folkeskolens øvrige klassetrin. Således skal de Fælles Mål for 10. klasse 
omskrives til at beskrive mål for elevernes læring og ikke for undervisningens indhold. Herved vil 
målene for fagene i 10. klasse få samme betegnelser og rammer for indhold som målene for 
folkeskolens øvrige trin. Indholdet af fagene ændres ikke.  
 
Der arbejdes med at styrke overgangen til ungdomsuddannelserne, herunder særligt i forhold til den 
nye eud-reform.  
 
Formålet med forenklingen er at understøtte arbejdet med læringsmålstyret undervisning og at sikre, 
at Fælles Mål bliver et så konkret og anvendeligt redskab som muligt for lærerne i 10. klasse. 
Endvidere skal omskrivningen af målene for 10. klasse sikre, at det er tydeligt for lærere, ledere, 
forældre og elever, hvad eleverne skal kunne. Man har mulighed for at orientere sig i de nye Fælles 
Mål for bh.kl. og 1. – 9. klasse på http://www.emu.dk/omraade/gsk-lærer 
 
Som noget særligt for 10. klasses fagene sættes der fokus på elevernes uddannelsesparathed i 
læseplanerne. Dette sker for at understøtte 10. klasses særlige fokus på elevernes 
uddannelsesparathed og overgangen til ungdomsuddannelserne. Denne dimension er allerede en del 
af 10. klasses værkstedsfagene.  
 
Revisionen består af 10. klasses fag, som videreføres fra 9. klasse (dansk, matematik, engelsk, 
tysk/fransk, fysik/kemi, idræt, kristendomskundskab/religion, samfundsfag, naturfag og dansk som 
andetsprog) samt værkstedsfagene (metal/motorværksted, byggeværksted, teknologiværksted, 
serviceværksted, produktudvikling og formgivning, iværksætter, sundhed og sociale forhold, 
teknologi og kommunikation). 
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Som led i arbejdet udarbejdes mål for to nye tilbudsfag: madværksted og jordbrug. Disse fag skal 
sikre, at eleverne på den nye 10. klassesordning, eud10, kan stifte bekendtskab med fag indenfor 
eud’s fire nye hovedområder. Der udarbejdes endvidere vejledende målbeskrivelse for et nyt 
vejledende fag: virksomhedsfag, som kommunerne kan vælge at udbyde som kommunalt valgfag 
eller som anden undervisningsaktivitet i 10. klasse. Faget skal sikre bedre overgang til HHX.  
 
Arbejdet med omskrivningen af målene for fagene i 10. klasse udføres af Undervisningsministeriets 
læringskonsulenter for de pågældende fag i samarbejde med fagets sagsbehandler samt 1-3 eksterne 
personer per fag. I valget af eksterne har der været fokus på at sikre overgang til 
ungdomsuddannelserne, hvorfor de eksterne er lærere/andre repræsentanter fra 
ungdomsuddannelserne. Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser har indstillet 
medlemmerne i arbejdsgrupperne.  
 
Målene vil være færdigarbejdet ultimo februar 2015 med henblik på offentlig høring medio marts 
2015 og udstedelse af bekendtgørelse primo maj 2015. Målene træder i kraft sammen med de øvrige 
Fælles Mål til august 2015. 
 
Arbejdet følges af referencegruppen for forenklede Fælles Mål, som blev etableret i forbindelse 
med revisionen af Fælles Mål for børnehaveklassen samt 1. – 9. klasse i foråret 2013. 
Referencegruppen består af KL, BKF, DLF, Skolelederne, Danske Skoleelever, Skole og Forældre, 
Professionshøjskolernes Rektorkollegium, FOA, BUPL og Styrelsen for Videregående 
Uddannelser.  
LA10 er sammen med formændene for Erhvervsskolelederne, Danske gymnasier, UU Danmark og 
Uddannelsesforbundet inviteret til to møder i Undervisningsministeriet i jan. og feb. , hvor vi vil 
blive informeret om rammerne for arbejdet samt kunne kommentere disse. 
På vores konference vil vi under punktet: ”Nye udviklingstendenser i 10. klasse” nærmere orientere 
om de nye fælles mål. 
 
Ny gymnasieskolereform 
1. dec. 2014 lancerede regeringen sit udspil til ny gymnasiereform. Landets gymnasieelever kan lige 
så godt vænne sig til det. De skal lave mere, blive dygtigere og se op fra computerskærmen med 
facebookopdateringerne. Efter alle landets folkeskoleelever og kommende håndværkere 
har været gennem den politiske lovmølle, får gymnasieelever nu kærligheden at føle. 
Målene og midlerne er de samme, som kendes fra helhedsskolen og erhvervsuddannelsesreformen. 
Ja, målene er endda kopieret næsten ordret fra skolereformen: Alle elever skal udfordres og blive så 
dygtige, de kan, og der skal fokus på trivsel, ligesom betydningen af elevernes sociale baggrund 
skal mindskes. Midlerne er også velkendte. Det er en kombination af højere faglighed og udvikling 
af undervisningen. Det er større enkelhed og overskuelighed, som skal gøre det lettere for eleverne 
at finde vej gennem uddannelsesjunglen af studieretninger. Og endelig er det en åbenhed over for 
omverdenen med et udpluk af tidens hurraord om innovation, anvendelsesorientering og it. 
Udspillet er derfor udtryk for den balancegang mellem strammerkursen og udviklingsvejen, som 
regeringen har gjort til sit varemærke i uddannelsespolitikken. En balancegang, som tager hensyn 
til det socialdemokratiske ønske om strammere krav og mere overskuelighed, der skal gøre det 
muligt for elever fra hjem uden bogreoler at klare sig. Men samtidig skal den rumme den radikale 
modvilje mod karakterer og begejstring for pædagogiske forsøg. 
Udspillet ligner også folkeskolereformen til forveksling, fordi det er udtryk for Finansministeriets 
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og regeringens forkærlighed for udvikling af velfærdsstaten gennem de offentligt ansattes 
overenskomster. I uddannelsesverdenen bliver det oversat til mere undervisning for de samme 
penge. Flere timer til øget faglighed er gjort mulig i seneste overenskomst. Sådan lyder den nye 
definition af fuldt finansieret. På kort sigt har udspillet ikke mange chancer for at blive vedtaget i en 
forligskreds, som tæller alle partier i Folketinget undtagen Liberal Alliance og Enhedslisten. 
Selv om de borgerlige kan finde meget i udspillet, som de er enige i, kommer udspillet 
sandsynligvis for tæt på et valg til at blive vedtaget. Udspillet vil i varierende omfang blive brugt til 
at føre værdikamp mod regeringen, og netop udspillets fokus på nyudvikling af fag og prøver egner 
sig fremragende til politiske markeringer, der fryder borgerlige arvtagere til Scherfigs romanfigur 
lektor Blomme. De borgerlige går benhårdt efter det, som de ser som regeringens karakterbrist. 
Udspillet kræver nemlig, at fremtiden gymnasieelever skal have mindst 02 i gennemsnit i dansk 
og matematik. De borgerlige vil kræve et snit på min. 4. Gymnasiet rummer i dag en 
grundlæggende modsætning, fordi det rekrutterer bredere blandt unge end nogensinde og samtidig 
med projektarbejde og tværfaglighed har hævet ambitions- og abstraktionsniveauet. Derfor oplever 
mange elever et behov for flere timer, mere hjælp og feedback på skriftlige opgaver. 
Dertil kommer, at en ny regering også gerne vil høste frugterne af ændringen i gymnasielærernes 
arbejdstid. 
 
Under alle omstændigheder vil et karakterkrav på min. 2 eller 4 til optag på både STX/HHX/HTX 
og HF fremover betyde flere elever i 10. klasse. Det vil givet vis også betyde en ændring i 
medlemsskolernes temalinjeudbud, så en større grad af gymnasieforberedende tilbud nok i 
fremtiden vil indgå i større grad i udbudsviften i 10. klasse. 
 
Set fra vores perspektiv i LA 10 er det i øvrigt meget interessant, hvordan man forestiller sig HF 
fremover, da vi netop er en af hovedleverandørerne til dette to-årige gynmasietilbud. 
 
Regeringens udspil hedder ”Gymnasier til fremtiden”. Spørgsmålet er bare, hvornår fremtiden 
indtræffer. 
 
Kombineret ungdomsuddannelse (KUU) 
Fleksuddannelsen blev til en kombineret ungdomsuddannelse med plads til 2500 unge op til 25 år 
pr. år. Fire moduler og betegnelse som erhvervsassistent efter gennemførelse. Der blev udpeget 20 
områder i landet, hvor KUU skal udbydes af et konsortie bestående af forskellige institutioner, 
herunder en erhvervsskole. 10. klasse er ikke en del af de institutioner, som kan byde ind på 
opgaven, derimod er efterskoler og produktions- samt ungdomsskoler med i samarbejdet. 
 
Ny vejledningsreform 
En ny vejledningsreform skal være en del af finansieringen af de skolepolitiske reformer. Formålet 
er at udfordre eleverne i deres valg samt sikre, at flere unge starter på samt gennemfører en 
erhvervsuddannelse. Ifølge reformen skal vejledningen fokusere på de 20%, som skønnes at have 
særlige vejledningsmæssige behov. Terminskarakterer under 4 i november måned i 8. klasse afgør, 
hvilke elever, som UU skal sikre specielle vejledningsforløb i 8. og 9. klasse for at gøre dem 
uddannelsesparate. I skrivende stund kendes antallet af disse elever ikke endnu, men gad vide om 
regeringens kalkulerede tal på de 20% holder alle steder i landet? 
 
Lov 409 implementering 
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LA10 inviterede til to regionale netværksmøde i Vejle d. 30.10.14 og i Roskilde d. 07.11.14, hvor vi 
drøftede forskellige aktuelle temaer, herunder implementeringen af Lov 409. 
Som forventet er oplevelserne meget forskellige rundt i landet. Nogle oplever næsten ingen 
ændringer, og andre ønsker den lokale udmøntning hen, hvor krydderierne gror. 
Vi er i skrivende stund kun 5 måneder henne med en ny måde at organisere lærernes arbejdstid på, 
så derfor skal man være varsom med at drage alt for kategoriske domme. Men som alt nyt tager 
dette tid at få implementeret i de enkelte skolers kulturer. 10. klasse skoleåret er ikke lig andre 
grundskoleår, og det bliver interessant at følge, hvordan udmøntningerne bliver efter dette første år 
med fuld tilstedeværelse, flex- og fixtid og flere undervisningstimer. 
LA10 vil følge udviklingen nøje og forsøge at udnytte vores netværk til fortsat at få vidensdelt til 
gavn og glæde for os alle rundt i landet. 
 
Ungdomsuddannelseskommissionens ungdomsuddannelsesudspil 
Udspillet ”Fremtidens ungdomsuddannelser- til fælles kamp for den bedste løsning” blev fremlagt 
d. 20.05.14 efter næsten et års arbejde. I forordet skrives: ”Uddannelse er en samfundsinvestering- 

en investering i den enkelte, der på sigt skal give et afkast tilbage til samfundet. Derfor skal 

uddannelse føre til beskæftigelse”. Dette citat er meget betegnende for den nuværende diskurs med 
fokus på, at samfundsinvesteringer skal give samfundsafkast. I sidste ende skal vi sikre vores 
fortsatte vækstsamfund i en verden med øget konkurrence især fra de asiatiske ”tigerøkonomier”. 
Kommissionen fremlagde to modeller for et nyt ungdomsuddannelsessystem. I begge modeller er 
10. klasse ikke eksisterende. I model 1 tænkes grundskoleforløbet i 0.-9. klasse efterfulgt af to 
forskellige 3-årige ungdomsuddannelsesforløb med hver fire hovedspor. Både den erhvervsfaglige 
og den studieforberedende ungdomsuddannelse er SU-berettiget og undervisningen foregår i 
campusmiljøer. 
I model 2 går eleverne i grundskolen i 0-8. klasse og herefter går alle i et samlet campusmiljø i et 
alment dannende undervisningsmiljø i klasser med fokus på tilegnelsen af teoretiske-, praktiske- og 
sociale færdigheder. Efter disse to år vælger eleverne at fortsætte i to år mere enten i et 
erhvervsfagligt hovedforløb, et professionsorienteret hovedforløb eller i et fagteoretisk hovedforløb. 
Begge modeller er afgørende anderledes i forhold til de nuværende modeller, og som det fremgår af 
det foregående, var der ikke mange elementer, som er blevet fremlagt i regeringens reformer. 
Men alligevel tankevækkende, at kommissionen med et pennestrøg nedlægger 9. og 10. klasse og 
gør dem til dele af ungdomsuddannelserne. 
 
DEA tænketank- er den lige vej altid bedst? 
DEA nedsatte i foråret 2014 en ”tænketank” bestående af i alt 27 medlemmer fra forskellige 
organisationer, som har med unge at gøre. Undertegnede var en af disse. Efter forskellige input bl.a. 
fra CEFU om unge og motivation resulterede arbejdet i en rapport, hvori betydningen af et tættere 
samspil mellem det formelle og det uformelle uddannelsessystem blev fremhævet som værende af 
betydning for at give de unge de nødvendige sociale, personlige og faglige kompetencer. En af 
vores store udfordringer er at kunne dokumentere, hvilke ikke-faglige kompetencer, vi giver de 
unge. 
Samarbejdet mundede i øvrigt ud i et velbesøgt møde på Folkemødet på Bornholm, hvor vi fra 
Ungenetværket (se senere) uddelte en alternativ underviserpris til en lærer fra en produktionsskole. 
Prisen blev uddelt af uddannelsesredaktør Jakob Fuglsang fra Politiken. 
 
Udtalelser fra LA 10: 
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Lovgivningsmæssigt har året været præget af de forskellige reformer. Landsforeningen har i løbet af 
2014/15 udarbejdet høringssvar vedr.: 
 
Høringssvar vedr. høring over udkast til forslag til bekendtgørelse om overenskomst mellem en 

kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. 

klasseundervisning samt om 10. klasseordningerne eud10 og kombineret 10. klasse med 1.del af 

erhvervsuddannelsernes grundforløb (10. -klassebekendtgørelsen)(marts 2014)og (nov. 2014) 

 

Høringssvar vedr. høring over forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser. Lov om 

vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og andre love 

(Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser)(april 2014) 

 

Høringssvar vedr. udkast til 5 bekendtgørelser, som udstedes i medfør af lov om vejledning om 

uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (juni 2014) 

 

Høringssvar vedr. høring over forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse (april 2014) 

(oktober 2014) 

 

Bemærkninger til udkast til Fælles mål for 10. klasse og læseplaner (januar 2015) 

 

Høringssvar vedr. høring over udkast til ”Forslag til lov om Danmarks evalueringsinstitut 

(Evalueringer på folkeskoleområdet)”(januar 2014) 

 

Høringssvar vedr. bekendtgørelser om folkeskolen (juni 2014)(august 2014) 

 

Høringssvar vedr. ændring af bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, 

uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse (oktober 2014) 

 

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og af lov 

om efterskoler og frie fagskoler (Tilskud til inklusion og specialundervisning m.v. på frie skoler m.v. 

og enkeltfagsprøver på frie fagskoler samt yderligere forsøgsmuligheder m.v.) (januar 2015) 

 
Da vi i bestyrelsen vurderede, at de fire sidstnævnte udkast kun var konsekvenskorrigerende i 
forhold til tidligere vedtagelser eller kun i begrænset omfang var relevante i forhold til 10. klasse, 
valgte vi i foreningen denne gang i høringssvarene at tage udkastene til efterretning. Høringssvarene 
kan som altid ses på foreningens hjemmeside (www.LA10.dk )  
 
10. klasse i de kommunale budgetaftaler og strukturændringer 
Der har igennem nogle år i mange kommuner været fokus på skolestrukturændringer og herunder 
om placeringen af 10. klasse. I nogle kommuner samler man alle 7.-9. klasser i overbygningsskoler 
med eller uden 10. klasse.  
Der sker også en del i flere kommuner fusioner mellem den lokale ungdomsskole og 10. klasse og 
nogle steder også UU eller SSP, så der laves såkaldte ungecentre. Der er endvidere planer om 
samme modeltype flere steder i landet, hvor også campus-tankerne er i spil.  
I forbindelse med de kommunale ressourcetildelinger for det kommende skoleår oplevede nogle en 
nedskæring i 10. klasse med den argumentation, at 10. klasse ikke er en del af den nye 
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folkeskolereform. En mulighed er lokalt at få politikerne til at beslutte, at det ugentlige timetal også 
i 10. klasse skal være på 35. Lektiehjælp/faglig fordybelse tilbydes allerede mange steder og 
understøttende undervisning er vel bare en anden måde at tilbyde ekstra timer i de obligatoriske fag 
på? 
Med de nyeste tiltag omkring EUD10 kan man på sigt frygte, at flere kommuner vælger at placere 
10. klasse på en erhvervsskole. I foreningen følger vi udviklingen meget tæt. 
 
Udvikle og styrke samarbejdsrelationer til Ungdomsskoleforeningens 10. klassenetværk 
Jeg har i det forløbende år været en del i kontakt med Ungdomsskoleforeningen og især deres 10. 
klassenetværk om de udfordringer, som vi begge oplever i 10. klasse. De ud fra 
ungdomsskolelovgivningen, og vi ud fra folkeskolelovgivningen. 
Samarbejdet resulterede bl.a. i, at undertegnede sammen med Ungdomsskoleforeningen deltog i 
Folkemødet på Bornholm i juni 2014, hvor vi sammen deltog i et møde arrangeret af 
ungenetværket, som ovenfor beskrevet. Jeg arbejder på, at vi i det kommende år stadig vil udveksle 
erfaringer og tiltag i et tæt samarbejde.  
Jeg ser frem til det nærmere samarbejde mellem vores to foreninger. 
 
Samarbejdet i ”Ungenetværket” 
Ungdomsskoleforeningen tog i foråret 2013 initiativ til at invitere en bred kreds af aktører, som har 
med unge at gøre til et sonderende møde i Nyborg for at se, om det var muligt at skabe et netværk 
som i fællesskab med samtlige aktører kunne undersøge mulighederne for at skabe synergi, retning 
og kvalitet i arbejdet med unges uddannelsesparathed - som supplement til det gode og solide 
arbejde, som organisationerne hver især leverer i forvejen. Samlet vil aktørerne kunne sætte 
dagsorden, retning og perspektivere den offentlige agenda om uddannelsesparatheden. De 
inviterede deltagere har siden også mødtes flere gange i 2014 for sammen at blive enige om 
samarbejdets form og struktur samt initiativer, som vi i fællesskab skal iværksætte. I skrivende 
stund er følgende med i samarbejdet: Ungdomsskoleforeningen, LA 10, Efterskoleforeningen, VUC 
bestyrelsesforeningen, Frie Fagskoler, Skole og Forældre, Produktionsskoleforeningen, SSP–
samarbejdet og De frie gymnasiers Forening. Et konkret initiativ blev det ovenfor beskrevne 
arrangement på Folkemødet på Bornholm. Næste arrangement er et møde ultimo januar 2015 i 
Efterskoleforeningen i København om den nye erhvervsskolereform med deltagelse af DI. 
 
Samarbejdsrelationer til DLF, Danmarks vejlederforening og UU Danmark 
På initiativ af Danmarks Lærerforening mødtes repræsentanter fra DLF, UU Danmark, Danmarks 
Vejlederforening og LA 10 første gang i 2013 til et møde om de reformer, som var aktuelle i tiden. 
Vi fandt hurtigt sammen om nogle fælles interesseflader og bekymringsflader i relation til 
regeringens forskellige udspil. Samarbejdet i 2014 har bl.a. bestået i en koordinering af diverse 
høringssvar. Næste møde i netværket er aftalt til medio feb. 2015. 
 
LA 10 er nu medlem af CEFU 
På bestyrelsesmødet i april 2013 besluttedes det at melde LA 10 ind i CEFU. Beslutningen skyldtes 
til dels foreningens gode økonomiske situation, men også vores mulighed for at få mere direkte 
kontakt til den del af forskningen, som vedrører vores virksomhed. Ved medlemskabet har vi 
endvidere fået 10 fripladser til alle CEFUs konferencer. Derfor en opfordring til foreningens 
medlemmer om at gøre brug af disse muligheder (første til mølle-princippet). 



Landsforeningen af 10. Klasseskoler i Danmark 

 
 

9 
 

Desuden er LA 10 med i bestyrelsen for CEFU. Formanden har i skrivende stund deltaget i 3 møder 
og forhåbentlig kan vi fortsætte med at beholde en bestyrelsesplads efter generalforsamlingen 
ultimo marts 2015. 
Ved medlemskabet har vi endvidere mulighed for at få forskere fra CEFU til vores konferencer, 
hvilket vi som det fremgår af konferenceprogrammet, har benyttet os af. 
 
Konferencen i år 
Bestyrelsen har i år ønsket at sætte fokus på temaet 10. klasse- hvor, hvordan, hvorfor og for hvem? 

Som det fremgår af programmet har vi ligeledes ønsket at udfordre vores politiske visioner for 10.-
klasseområdet set i relation til regeringens uddannelsespolitiske initiativer ved at invitere forskellige 
partiers uddannelsespolitiske ordførere samt formanden for Skole og Forældre til en debat. Af 
skolepraktiske erfaringer skal vi i år bl.a. høre om de nyeste udviklingstendenser i 10. klasse. 
Udover Lissi Pedersen fra Grenå er det også lykkedes at få læringskonsulent fra 
undervisningsministeriet, Peter Bjørn, Tårnby, til at deltage i debatten om EUD10, 20/20 nye 
digitale prøver, fælles mål i 10. klassefagene og andet aktuelt for os i 10. klasse.  
Sidst men ikke mindst har vi i programmet prioriteret tid til erfaringsudvekslinger på tværs af 10. 
klasseskolerne om de udfordringer, som vi står over for med implementering af nye skolepolitiske 
initiativer. 
Vi håber derfor også, at der vil komme rigtigt mange til generalforsamlingen og konferencen d. 26.- 
27. feb. 2015 på Comwell, Kongebrogaarden i Middelfart. 
Vi mener selv at have samlet et godt miks af oplægsholdere og ser frem til et indholdsrigt fagligt og 
socialt arrangement til vores årlige ”komsammen” i foreningen. Jeg vil opfordre deltagere til at 
deltage allerede fra onsdag aften, hvis man kan, da det er rigtigt givtigt på mange planer. 
 
Jeg vil gerne afslutningsvis takke medlemmerne af bestyrelsen for deres samarbejdsvillighed og for 
det store arbejde, som hver enkelt har udført i det forgangne år. Vi har afholdt vores møder sammen 
med pædagogisk udvalg rundt i landet: Slagelse, Grenå, Esbjerg og Hjørring, og alle steder har vi 
ved selvsyn set og oplevet det engagement, som præger lederne på 10. klasseskolerne rundt i landet. 
Som det fremgår af generalforsamlingens dagsorden er der bestyrelsens forslag til 
vedtægtsændringer samt valg til foreningens bestyrelse og evt. til pædagogisk udvalg, så foreningen 
opfordrer alle interesserede medlemmer til at stille op til disse poster.  
 
 
Denne skriftlige beretning suppleres på generalforsamlingen af en mundtlig beretning. 
 
 
Henning Rasmussen 

UngSlagelse 

Formand 


