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Formandens skriftlige beretning 2017 

 

Denne skriftlige beretning vil blive suppleret af en mundtlig beretning på selve generalforsamlingen 

torsdag d. 2. marts 2017.  

 

Bemærk, at denne starter kl. 09.30. 

 

Jeg vil i min beretning tage udgangspunkt i det arbejde, som bestyrelsen målrettet har anvendt deres 

tid og energi på i det forløbne år siden sidste generalforsamling i marts 2016. 

 

Bestyrelsen konstituerede sig på sit møde d. 20. april 2016 i Auning ved at vælge Bo (Haderslev) 

som næstformand, Jes (Slagelse) som kasserer, og som sekretær blev Majbritt (Albertslund) valgt. 

De på generalforsamlingen valgte suppleanter Gunver (København) og Jesper (Silkeborg) har på 

lige fod med bestyrelsens øvrige medlemmer Anja (Skive), Susanne (Helsingør) og Lis (Varde), 

deltaget i bestyrelsesmøderne og har løst forskellige opgaver som foreningens repræsentanter. 

 

LA10 har afholdt to regionale netværksmøder i Vejle og i Slagelse om foreningens 

kommunikation og branding 

Bestyrelsen inviterede som aftalt på generalforsamlingen 2016 til to netværksmøder om alt det nye i 

vores 10. klasseverden og vores kommunikation som foreningen i diverse medier. 

Til begge møder i henholdsvis Vejle d. 19.09. samt i Slagelse d. 21.09.2016 holdt lektor og 

professionskonsulent Trine Ankerstjerne, UCCP nogle rigtigt gode og inspirerende oplæg om 

muligheder og faldgruber i den jungle af især digitale medier, som findes. Begge steder var der stor 

tilfredshed med bestyrelsens initiativ, og erfaringsudvekslingen var begge steder præget af stor 

deltagelse. Bestyrelsen har bl.a. arbejdet med muligheden for at få oprettet en facebookside samt 

brug af twitter.  

Temaerne fra netværksmøderne vil også blive debatteret på vores konference i 2017 samt på 

førstkommende bestyrelsesmøde. 

 

Ekspertgruppe og referencegruppe om bedre veje til en ungdomsuddannelse 
Regeringen nedsatte d. 22. jan. 2016 en ekspertgruppe, som skal fremkomme med forslag til, 

hvordan langt flere unge kan få en direkte vej til uddannelse eller arbejde, som matcher deres 

kompetencer. I kommissoriet for ekspertgruppen står:  

”Ekspertgruppen skal komme med anbefalinger, der kan bidrage til, at flere unge får en 

ungdomsuddannelse, og at flere unge vælger den rigtige uddannelse første gang, samt vælger 

uddannelser, der fører dem over i job eller videre uddannelse. 

Arbejdets fokus er tilbuddene i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, selve 

ungdomsuddannelserne samt uddannelsesvejledningen, idet alle områder har betydning for de unges 

overgang til og valg af ungdomsuddannelse. Grundlæggende ændringer af folkeskolen og 10. klasse 

indgår ikke i arbejdet, men inden for de nuværende rammer kan udvalget foreslå initiativer, som vil 

bidrage til at motivere, målrette og løfte kernefagligheden hos elever, der ellers ville forlade 

folkeskolen uden den rette faglige ballast. Arbejdet bygger ovenpå allerede gennemførte reformer af 

folkeskolen og erhvervsuddannelserne.”  

Ekspertgruppen består af syv medlemmer med Stefan Hermansen som formand. Noemi Katznelson 

fra CEFU er også med. Regeringen har endvidere nedsat en referencegruppe, som skal følge 

ekspertgruppens arbejde nøje. LA 10 har ved formanden deltaget i dennes møder. Første møde blev 
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afholdt d. 14.04.16, hvor der blev givet en generel orientering om historikken bag de mange 

lovgivninger og tilbud i feltet mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne. Derefter var der 

gruppedrøftelser om tre emner: 1. Den udfordring ved de nuværende sammenhænge i de 

forberedende tilbud, som det er vigtigst at løse, 2. Det som vi som organisation særligt kan gøre 

bedre for at understøtte udfordrede unge i overgang til uddannelse og beskæftigelse og 3. Styrkerne 

ved den nuværende organisering af de forberedende tilbud. 

Andet møde blev udsat flere gange, og den næste samling var en høring på Christiansborg om 95%-

målsætningen d. 06.09.16. Her deltog udover formanden tre andre fra bestyrelsen. Vi fik en 

gennemgang af hvordan 95%-målsætningen har virket, og ekspertgruppens medlemmer fremlagde 

hver især bud på dennes afløser. Stefan Hermann slog i en kronik i Politiken s.d. til lyd for, at 

beskæftigelse med uddannelsesperspektiv kunne være en del af fremtidige måltal, så et fremtidigt 

måltal ikke kun inddrog de unge i uddannelse, men at der både blev peget nedad mod grundskolen 

samt udad mod arbejdslivet. 

Anden samling blev holdt fredag d. 14.10.16, og den største del af mødet gik med forskellige 

analysefirmaer, som fremlagde deres analyser om målgrupper, kontekst, indhold og implementering 

samt styring og incitamenter. Positivt sagt fremkom der ved disse fremlæggelser ikke noget nyt for 

os fagpersoner. 

Tredje samling fandt sted d. 28.11.16, hvor den endelige offentliggørelse af resultaterne af 95% 

målsætningen blev fremlagt, og i grupper fik vi mulighed at fortsætte arbejdet med en ny 

målsætning og med at tale om kapacitetsløft af det forberedende område. Endnu en gang sad vi 

tilbage med en fornemmelse af at have deltaget i et veltilrettelagt show, hvor alle konklusioner på 

forhånd var skrevet. 

Hanne Pontoppidan fra Uddannelsesforbundet sammenfattede det meget fint i et indlæg i Politiken 

d. 14.12.16 med overskriften: ” Vi skal give restgruppen deres fremtid tilbage”, hvor hun slog til 

lyd for at opstille mere realistiske mål for denne udsatte gruppe af unge, som det er vigtigt at få 

med: Vurderinger i forhold til de unges deltagelse/fremmøde, deres trivsel og livsmestring, deres 

faglige, personlige og sociale progression samt deres positive udslusning på både kort og lang sigt. 

I skrivende stund er det endnu uvist, hvornår vi i referencegruppen får forelagt ekspertgruppens 

anbefalinger. Det er på rygteplan annonceret, at statsministeren d. 28. feb. vil offentliggøre 

anbefalingerne. 

Vedr. 10. klasse kunne et kvalificeret bud være, at ekspertgruppen anbefaler et udredningsarbejde 

om 10. klasse til belysning af de forskellige 10. klassetilbud i forhold til sammenhæng mellem 

elevgrundlag og effekt og påbegyndelse og gennemførelse af ungdomsuddannelse i relation til 

formålet med 10. klasse og selvfølgelig inddragende ressourcemæssige betragtning. 

 

Spændende bliver det at følge og som det fremgår af vores konferenceprogram, vil et af 

medlemmerne i ekspertgruppen, næstformand i Produktionsskoleforeningen Gert Møller fremlægge 

anbefalingerne. 

 

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 
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erhvervsskole, inklusiv brobygning. Eleverne skal i denne del introduceres til de fire nye 

hovedindgange. Kommunen skal indgå en overenskomst med en erhvervsskole om opgaven.  

 

Mange kommuner har etableret EUD10 enten på eller i samarbejde med en erhvervsskole og det 

lokale 10. klassetilbud. Elevtilmeldinger til EUD10 er meget vanskelige at få oplyst valide tal på.  

Politikerne ser det som alle tiders nye tiltag, og derfor tror de, 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. 

 

Dette tilbud er det ligeledes vanskeligt at få valide tal omkring. 

LA10 er tilfreds med den mere fleksible måde, som 20/20 nu kan tilrettelægges på, men det at 

eleverne skal være uddannelsesparate og sammenhængen med Grundforløb 1 begrænser antallet af 

elever. 

 

På konferencen vil der være mulighed for at lade sig inspirere af de modeller, som praktiseres i 

Haderslev, Slagelse og København samt ikke mindst erfaringsudveksling deltagerne imellem. 

 

EVAs 3. delrapport om effekten af 10. klasse 

EVA gennemførte som planlagt i 2015 en undersøgelse af effekten af at tage 10. klasse for elevers 

påbegyndelse og gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Dette er den tredje og sidste del af en 

større evaluering af 10. klasse. Undertegnede deltog d. 29.06.2015 i det første informationsmøde 

om undersøgelsens design og metode. Ingen af mødedeltagerne forstod ret meget af: ”Metoden 

baserer sig på en såkaldt kvasi-eksperimentel effektmålingsmetode kaldet instrumentvariabel 

estimation, kaldet IV-estimation. Datagrundlaget består af registerdata fra Danmarks Statistik.” 

Det primære undersøgelsesspørgsmål er, om der kan påvises en effekt for elever, der tager 10. 

klasse i stedet for at afslutte folkeskolen efter 9. klasse. De effekter, der undersøges, handler 

primært om påbegyndelse, fastholdelse og gennemførelse af ungdomsuddannelser. For dem, der 

gennemfører en gymnasial uddannelse, ses yderligere på om 10. klasse har en effekt i forhold til 

karaktergennemsnittet på studentereksamen. I undersøgelsen afgrænses et kommunalt 10. 

klassetilbud til at inkludere 10. klasser på folkeskoler, 10. klassecentre og ungdomsskoler. Inden for 

rammerne af den anvendte metode er det ikke muligt at undersøge effekter for hver af disse 10. 

klassetilbud. 

Efter lang tids udsættelse og venten deltog jeg i et interessentmøde hos EVA d. 10.02.16, hvor vi fik 

forelagt rapporten. Der blev på mødet rejst en sønderlemmende kritik af denne. Dette fik EVA til at 
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udskyde offentliggørelsen og inden da foretog de en række formidlingsmæssige justeringer. Der 

blev dog ikke ændret ved de tre hovedkonklusioner: 

 
• Et kommunalt 10.klassetilbud mindsker sandsynligheden for, at elever påbegynder en ung-

domsuddannelse både kort og lang tid efter eleverne har afsluttet grundskolen.  

• Et kommunalt 10.klassetilbud påvirker ikke sandsynligheden for, at elever påbegynder, fastholdes 

i eller gennemfører en erhvervsuddannelse.  

• Et kommunalt 10.klassetilbud påvirker enten ikke eller mindsker sandsynligheden for, at elever 

påbegynder, fastholdes i eller gennemfører en gymnasial uddannelse.  

Ingen af de tre analyser viser således positive effekter af at tage et kommunalt 10. klassetilbud. Der 

blev dog længere fremme præciseret, at undersøgelsen ikke omhandlede 10. klassecentre og heller 

ikke efterskoler. 

Rapporten blev offentliggjort d. 21.04.16 og efter en dags omtale, hvor især skolelederforeningens 

formand var på banen med sin kritik dødede den forholdsvis hurtigt ud i debatten.  

Men skaden var sket, da rapporten især fra EVAs side efterfølgende blev omtalt, som værende 

sandheden om de kommunale 10. klassetilbud. 

 

Rapport om 10. klasseskoler/centre i Program for Læringsledelse 

 

I november 2016 udkom en længe ventet og imødeset rapport, udarbejdet af Niels Egelund, Thomas 

Nordahl og Lars Qvortrup. I denne undersøgelse, som har deltagelse af i alt ti 10. 

klasseskoler/center tegner så et noget andet billede af 10. klasse end EVA´s lidet troværdige og 

repræsentative rapport fra foråret. 

I forbindelse med offentliggørelsen af rapporten blev der udsendt en pressemeddelelse, hvori der 

bl.a. stod: 

”10. klassecentre fungerer bedre end 10. klasser på skolerne og styrker blandt andet elevernes 

mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Undersøgelsen viser, at 10. klassecentre har 

nogle særlige værdier og har potentiale til at give faglig kvalificering og afklaring af 

uddannelsesvalg, så elevernes mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse styrkes.  

 

Undersøgelsens konklusion adskiller sig markant fra undersøgelsen ’Effekten af kommunale 10.-

klassetibud’som blev offentliggjort af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i april 2016. Her var 

konklusionen, at 10. klassestilbud ikke øger sandsynligheden for, at eleverne gennemfører en 

ungdomsuddannelse 

 

Centre styrker faglighed og trivsel: 

 

Undersøgelsen viser :  

 10. klassecentrene har potentiale til at give faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg, 

så elevernes mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse styrkes. 

 Eleverne i 10. klassecentrene har en relativt høj grad af trivsel, en lav grad af social isolation 

og en lav forekomst af adfærdsproblemer.  

 Lærernes vurderinger af eleverne i centrene ligger også højere end vurderinger af hele 

folkeskolens elevklientel. 
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 Lærernes oplevelse af egne kompetencer, struktur i undervisningen, feedback i undervisningen 

er på 10. klassecentrene gunstigere end for folkeskolen som helhed. 

 

Konklusionen er, at der er en betydelig forskel mellem 10. klasse på skolen og 10. klasse i særlige 

10. klassecentre. Centrene adskiller sig positivt med hensyn til blandt andet elevernes oplevelse af 

social trivsel, lærernes vurdering af elevernes læringskultur og lærernes vurdering af egne 

kompetencer og struktur og feedback i undervisningen.  

 

Miljøskift og lettere overgang kan have betydning: 

 

”Undersøgelsen gør det ikke muligt at identificere entydige forklaringer, men det er nærliggende at 

pege på, at elevsammensætningen er en anden, da der er markant færre elever, der modtager 

specialundervisning i 10. klassecentrene end i 10. klasse på skolen. Desuden er 

lærersammensætningen er en anden, ligesom der sker et miljøskift fra skolen til 10. klassecenter. 

Endelig kan man også penge på, at flere 10. klassecentre ligger i tæt forbindelse til 

ungdomsuddannelsesmiljøer med deraf følgende lettere overgang fra folkeskole til 

ungdomsuddannelse.” 

 På konferencen vil professor Niels Egelund uddybe undersøgelsens resultater, og der vil være 

mulighed for at stille spørgsmål til professoren. 

 

Ny gymnasieskolereform 

Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk 

Folkeparti og Det konservative Folkeparti indgik d. 03.06.16 en politisk aftale om en styrkelse af de 

gymnasiale uddannelser. 

Aftalen vedrører først og fremmest indholdet af disse og betingelserne for optagelse.  

Når 1. g-eleverne har første skoledag til næste skoleår, bliver det med en ny gymnasiereform. Og på 

mange måder bliver eleverne mødt af et anderledes gymnasium. Eleverne får for eksempel langt 

færre studieretninger at vælge imellem, de skal ikke have AT, men til gengæld skal stort set alle 

have matematik på mindst B-niveau. 

 

Karakterkravet hæves fra 4,0 til 5,0 for en positiv uddannelsesparathedsvurdering for de elever, der 

vil søge om optagelse på de treårige gymnasiale ungdomsuddannelser. Dog er kravet for at komme 

på HF 4,0. Adgangskravet var indtil det sidste et kæmpe slagsmål mellem de to fløje i 

gymnasieforligskredsen. 

Groft sagt er det endt med, at kravene til uddannelsesparathedsvurderingen er skærpet. Elever skal 

have et karaktergennemsnit på 5 i deres standpunktskarakterer i 8. og 9. klasse samt vurderes 

uddannelsesparat af deres lærere. Lever de op til de krav, kan de komme i gymnasiet, hvis de til 

afgangseksamen i 9. klasse får et karaktergennemsnit på mindst 2.  

Den mest afgørende ændring set fra vores synspunkt, var elevernes mulighed for at komme i HF 

efter 9. klasse. Det bliver meget spændende at se, hvor mange der vil ansøge om dette de 

kommende år. 

 

DEA medlemskab og foreningsdeltagelse i netværksarbejder o.l. 

Bestyrelsen besluttede i september 2015, at LA10 skulle være medlem af DEA. Derved får vi 

mulighed for at bidrage til DEAs arbejde med at skabe viden om uddannelse, forskning og 
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innovation. LA10 vil ligeledes blive inviteret til deltagelse i tænketanke og vidensaloner. Bo deltog 

derfor i DEAs tænketank d. 01.11.16 fra folkeskole til ungdomsuddannelse samt i 

Ungdomsuddannelsernes topmøde i Fredericia primo december. Medlemsskabet skal ses i 

foreningens bestræbelse på gennem aktivt netværksarbejde at få udbredt viden om 10. klasse og få 

vores synspunkter repræsenteret i så mange relevante sammenhænge som overhoved muligt. 

Således var også begrundelsen for, at formanden og kassereren i starten af december sammen med 

andre af DEA´s medlemmer deltog i EUROSKILLS i Göteborg. 

 

Formanden deltager også i KL´s Børne- og Ungetopmøde i Aalborg, hvor kommunernes lokale 

skolepolitiske byrådsmedlemmer er tilstede sammen med alle relevante faglige aktører inden for 

den skolepolitiske scene. 

 

Fra og med 2017 deltager formanden desuden i et uddannelsespolitisk netværk, hvor forskellige 

uddannelsespolitiske aktører vil diskutere mediernes rolle i uddannelsespolitikken, sammenhængen 

mellem uddannelses- og beskæftigelsesområdet og nye evalueringstendenser i uddannelsessektoren.  

 

Udtalelser fra LA 10: 

Lovgivningsmæssigt har året været præget af, at der ikke har været så mange reformer inden for 

vores interesseområder. Landsforeningen har i løbet af 2016/17 udarbejdet høringssvar vedr.: 

 

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om dansk som andet sprog (april 2016) 

 

Høringssvar vedr. lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse 

udenlandske børn og unge (maj 2065) 

 

Høringssvar vedr. udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver (maj/juni 2016) 

 

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om de gymnasiale uddannelser og udkast til lov om 

ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse 

mv..v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love  

(september 2016) 

 

Høringssvar vedr. udkast til lov om folkeskolen (Opfølgning på folkeskolereformen)  

(oktober 2016) 

 

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision 

vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. (november 2016) 

 

Høringssvar vedr. udkast til lov med ændring af undervisningsmiljøloven og folkeskoleloven (Krav 

om antimobbestrategi, handlingsplan ved problemer med det psykiske arbejdsmiljø, oprettelse af 

klageinstans, tilsyn, gennemførelse af kommunalbestyrelsens behandling af skolelederens 

beslutninger m.v. (november 2016) 

 

Høringssvar om folkeskolens prøveterminer og prøvedatoer i skoleårene 2016/17 og 2017/18 

(februar 2017) 
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Høringssvar vedr. udkast til ny bekendtgørelse om obligatoriske nationale test i folkeskolen 

(februar 2017) 

 

Da nogle af høringerne kun perifært har noget med 10. klasse at gøre har vi valgt 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.  

I Aarhus kommune valgte man politisk at nedlægge Center-10, Aarhus High School pr. 01.08.2017 

for at kunne anvende midlerne til en styrkelse af grundskolen i kommunen. Center-10 prøvede ved 

forskellige tiltag at få politikerne til at træffe en anden beslutning-desværre forgæves. Et af 

initiativerne var en åben tænketank ”Den bedste fremtid for alle unge i Aarhus kommune”, som 

blev afholdt d. 14.06.16 med deltagelse af et bredt spektrum af fagfolk (herunder to fra LA10), 

forskere, embedsmænd, forældre, lærere og elever. Et godt og konstruktivt initiativ, som desværre 

ikke havde det ønskede resultat: at bevare Center-10. 

 

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. 

Danske Erhvervsskoler opleves rundt i landet som værende meget interesserede i at blive dem, som 

varetager den kommunale 10. klasseopgave. Dette gav sig i Slagelse udtryk i, at Xclass kunne læse i 

det kommunale budgetforlig for 2017, at der skulle udbydes flere 20-20-linjer i samarbejde med den 

lokale erhvervsskole. Andre steder i landet høres om samme problematikker, og nu senest har 

erhvervsskolerne rundt i landet lagt billet ind på at få lov til at udbyde HF. 

I foreningen følger vi udviklingen meget tæt. 

 

Udvikle og styrke samarbejdsrelationer til Ungdomsskoleforeningen og efterskoleforeningen 

Jeg har i det forløbende år været en del i kontakt med Ungdomsskoleforeningen, hvor vi i 

forskellige foraer har drøftet fælles problemstillinger vedr. 10. klasse. 

Samarbejdet resulterede bl.a. i, at undertegnede sammen med Ungdomsskoleforeningen deltog i 

Folkemødet på Bornholm i juni 2016, hvor vi sammen deltog i en række møder arrangeret af 

forskellige aktører om relevante uddannelsespolitiske emner. I samarbejde havde vi arrangeret et 

paneldebatmøde om EVA´s nyeste 10. klasserapport og med overskriften: 10. klasse-hvad nu? I 

panelet var fra EVA, direktør Mikkel Haarder, fra Danske gymnasier, formand Anne-Birgitte 

Rasmussen, fra Danske Erhvervsskoler, Dorte Skovgaard Wihre, fra Efterskoleforeningen, formand 

Troels Borring, fra Ungdomsskoleforeningen, formand Lars Buchholt Kristensen samt 

undertegnede fra LA10. 

På mødet opfordrede Troels Borring LA10 og Ungdomsskoleforeningen til i samarbejde at 

udarbejde vores holdninger til 10. klasse. Dette drøftede vi så på et møde d. 02.11.16, hvor vi 

enedes om at mødes igen 01.02.17 for at udarbejde udkast til en fælles mission for 10. klasse 

indeholdende vores tanker i forhold til almendannelse og ungdoms-/pædagogik og didaktik. 
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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 tre foreninger. 

 

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 2016 har bl.a. bestået i at drøfte div. 

uddannelsespolitiske tiltag, herunder vores deltagelse i referencegruppen om bedre veje til 

ungdomsuddannelse. Derudover har vi været i kontakt i forbindelse med udarbejdelse af diverse 

høringssvar. 

 

LA 10 og medlemsskabet 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. Desværre er rockwoolfondens 

bidrag ikke målrettet 10. klasse, men resultaterne omkring motivation kan absolut også anvendes i 

vores regi. 

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 (først til mølle-

princippet). 

Desuden er LA 10 med i bestyrelsen for CEFU. Formanden har deltaget i alle bestyrelsesmøder i 

2016.  

 

Ny regering-ny undervisningsminister 

Danmark fik en ny regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Statsminister 

Lars Løkke Rasmussen præsenterede den 28. november 2016 firkløverregeringen med i alt 22 

ministre. At undervisningsministeren blev en af folkeskolereformens hårdeste kritikere LAs Merete 

Riisager, kom nok bag på en del skolefolk. Vi husker Merete Riisager, da hun solo stillede op til 

vores konference for nogle år siden. Det bliver meget spændende at følge hende den kommende 

stykke tid. 

 

Politisk fokus på 10. klasse-igen-igen- KL´s nye skolepolitisk udspil 

Der har længe været rimelig politisk ro om 10. klasse. Men med en ny undervisningsminister, som 

tidligere har ytret sig om at målrette 10. klasse til de 20% som er ikke uddannelsesparate, kan vi kun 

være på vagt over for initiativer fra denne front. 

En anden front repræsenterer vores arbejdsgiver KL, som i starten af 2017, har annonceret et nyt 

skolepolitisk udspil bl.a. om 10. klasse. 

Formand og næstformand var 15.11.16 inviteret til et møde med KL med Jan Bauditz og Kristine 

Plougsgaard, som skal udarbejde KL´s kommende skolepolitiske udspil. 

  

Dagsordenen indeholdt 4 punkter: 

 Temaerne i forbindelse med udspillet er følgende:  

 Nemmere vej fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne 

 Forenkling og målretning af 10. klasse 

 Bedre kvalitet og styring af de særlige uddannelsestilbud 
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 Styring og geografi 

  

Punkt 2 fyldte naturligt nok det meste af mødet, og desværre måtte vi erkende, at vores værste 

formodninger holdt stik: KL vil indføre visitation til 10. klasse i folkeskolen, så antallet begrænses 

til dem, som har specielle behov. Efterskole 10. klasse har de erkendt, der ikke er politisk vilje til at 

ændre radikalt på. Man vil ændre de strukturelle rammer, så der kommer en mere enkel model og så 

kommunerne frit kan placere 10. kl. på erhvervsskolerne. De ønsker at tilgodese øget 

erhvervsrettethed og vil initiere campus-tanken. 

Bo og jeg talte selvfølgelig disse tanker imod med en række argumenter bl.a.: 

 Så vil det være slut med 20-20, hvis det kun er ikke uddannelsesparate elever, som må 

komme i 10. kl. 

 Det frie valg på uddannelsesområdet vil blive begrænset 

 Uden den diversitet, vi nu har i elevgruppen, vil en specialagtig 10. klasse hurtigt lide 

skibbrud 

 Hvad skal kommunerne gøre af de elever, som falder fra efterskoler og ungdomsuddannelser 

i løbet af 10. kl., hvis de ikke passer ind i målgruppevurderingen? 

 

KL offentliggjorde udspillet d. 2. feb.2017 i forbindelse med deres børn- og ungetopmøde. 

 

KL anbefaler:  
En forenkling af reglerne omkring den kommunale 10. klasse  

10. klasse målrettes til de ikke-uddannelsesparate  

Efterskolerne opfordres til at levere 10. klassetilbud og aktiviteter målrettet 

erhvervsuddannelserne  

Alle efterskoler får mulighed for at kombinere 10. klasse med erhvervsuddannelsernes 

grundforløb  

 

Den kommunale 10. klasse er omfattet af mange regler – både hvad angår hvem, der udbyder 10. 

klasse, hvor det sker, og hvilke lærerkvalifikationer der står for undervisningen. Ligeledes er der 

forskellige regler afhængigt af, hvilken form for 10. klasse der er tale om. KL forslår en kraftig 

forenkling af reglerne, hvilket vil kunne sikre en lettere administration og skabe et mere anvendeligt 

tilbud i trit med lokale behov.  

 

Anbefaling  
En forenkling af reglerne omkring den kommunale 10. klasse ud fra følgende principper:  

– Et énstrenget kommunalt 10. klassetilbud med få og enkle regler  

– Kommunen skal frit kunne beslutte om 10. klasse skal udbydes fra en af kommunens egne 

institutioner eller fra en erhvervsskole eller en anden uddannelsesinstitution  

– Enkle og generelle regler for lærerkvalifikationer, så de ikke bliver en hindring for den 

institutionelle placering af tilbuddet  

– Fortrinsvis adgang til det nye 10. klassetilbud for elever, som er erklæret ikke-uddannelsesparate 

i 9. klasse  

– Som udgangspunkt tilrettelagt som en adgangsvej til en erhvervsuddannelse.  
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Uanset hvordan kommunen vælger at tilrettelægge 10. klasse, bør det være første skridt mod en 

erhvervsuddannelse. Derfor anbefaler KL også, at man forbedrer de eksisterende muligheder for at 

tilrettelægge 10. klasse i trit med optagelsestidspunkterne for erhvervsuddannelsernes grundforløb 

på erhvervsskolerne. 

 

Det var ikke kun 10. klasse, som KL har anbefalinger til. De har også set på alle de tilbud, som 

eksisterer for de unge mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne. 

 

 

Anbefaling:  
Etablering af ”Den forberedende ungdomsuddannelse” – ét forberedende tilbud med 

modulopbygning og mulighed for individuel tilpasning.  

Det nye tilbud skal beskrives i en samlet rammelovgivning, der erstatter de eksisterende tilbud og 

opbygges ud fra moduler med én fælles indgang og individuelt tilpasset den enkelte.  

De nuværende tilbud EGU, KUU, STU, produktionsskoleforløb, AVU, FVU, 

ordblindeundervisning og HF enkeltfag kan indgå som elementer i det nye uddannelsestilbud, som 

grundlæggende vil bestå af tre moduler:  

 

 

omsorgsrettede aktiviteter mv.)  

 

Modulerne kan variere i længde og sammensættes efter den unges behov. Et grundlæggende 

element er fokus på den unges faglige og personlige progression på vej mod enten beskæftigelse 

eller ordinær uddannelse. 

 

Det virker meget sandsynligt, at KLs anbefalinger vil vise sig at falde godt i tråd med 

ekspertgruppens anbefalinger. Der kan givet vis imødeses et efterfølgende lovændringsarbejde, som 

også vil have indflydelse på vores hverdag i 10. klasse. 

 

Vi har, som det fremgår af vores konferenceprogram, inviteret KL til at komme og fremlægge 

udspillet. Mon ikke, det vil kunne skabe en god debat? 

 

Konferencen i år 

Bestyrelsen har i år ønsket at sætte fokus på temaet Nye udviklingstendenser i 10. klasse. Som det 

fremgår af programmet har vi ligeledes ønsket at fokusere på Ny evidens om 10. klasse samt KL´s 

nye skolepolitiske udspil. Af skolepraktiske erfaringer skal vi i år høre om praktiske erfaringer med 

EUD10 og 20/20 fra henholdsvis Haderslev, Slagelse og København. Som altid vil der være 

mulighed for at lade sig inspirere samt bringe egne erfaringer i spil i den efterfølgende debat. 

Regeringens ekspertudvalgs anbefalinger får vi præsenteret af et af udvalgets medlemmer: Gert 

Møller, som er næstformand i Produktionsskoleforeningen. Et andet skolepolitisk udspil kommer 

fra KL, og begge disse vil sandsynligvis meget snart blive fulgt op af regeringspolitiske udspil til 

ændringer af love og bekendtgørelser inden for en række områder i feltet mellem grundskolen og 

ungdomsuddannelserne. Hvilken rolle 10. klasse kommer til at have i dette, kan vi kun gisne om, 

men det er helt sikkert, at vi ikke vil få et roligt forår. 
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Vi håber derfor også, at der vil komme rigtigt mange til generalforsamlingen og konferencen d. 02.- 

03. marts 2017 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 vores medlemmer 

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 og suppleanterne for deres 

samarbejdsvillighed og for det store arbejde, som hver enkelt har udført i det forgangne år. Vi har 

afholdt vores møder rundt i landet: Auning, Albertslund, Slagelse, Roskilde og Svendborg, 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 valg til foreningens bestyrelse, 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 
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