Plan for Hvidovre Ungdomsskoles
virksomhed
Planen er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx 201x
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Indledning
Denne plan beskriver Hvidovre Ungdomsskoles samlede virksomhed. Planen beskriver
lovgivningens rammer for ungdomsskoler foruden kommunalbestyrelsens - samt øvrige beslutninger om ungdomsskolevirksomheden i Hvidovre Kommune inden for disse rammer.
Af ungdomsskolelovens § 4. fremgår: Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for kommunens
ungdomsskolevirksomhed. Planen skal bl.a. indeholde bestemmelser om kommunens
ungdomsskoleordning, herunder angivelse af lederstillingernes art og antal, jf. § 11, samt om
antallet af ungdomsskolebestyrelser, jf. § 7.
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Oversigt over ungdomsskolevirksomheden
Ungdomsskolevirksomhed

Lovkrav

Almenundervisning

Lbk § 3, stk. 1, pkt. 1

Kommunal Andet
beslutning

Prøveforberedende undervisning
- Privatister til afgangsprøver jf folkeskoleloven for
elever på Produktionsskolen
- Privatister til afgangsprøver jf folkeskoleloven for Lbk § 3, stk. 1, pkt. 2
elever på behandlingshjemmet Hvidborg
- Almenfag i ungdomsskolen, som kan afsluttes
med Folkeskolens prøver
Specialundervisning

Lbk § 3, stk. 1, pkt. 3

Undervisning særligt tilrettelagt for unge udlændinge
i dansk sprog, dansk kultur og danske samfundsLbk § 3, stk. 1, pkt. 4
forhold
Knallertundervisning

Lbk § 3, stk. 2, pkt. 1

Heltidsundervisning
- Organiseret som specialundervisning

Lbk § 3, stk. 2, pkt. 2
Folkeskolel. § 20 stk. 2

Andre aktiviteter, som kan indgå i kommunens
samlede ungdomspolitik
a) Sundhedsaktiviteter i form af præventiv
indsats mod røg og rusmidler, jf.
Rusmiddelhandleplan:

Snak om Tobak

Fryspunkt

Snak om alkohol

Revideret
2013

Lbk § 3, stk. 2, pkt. 3

2003

b)

Talenthold

2012

c)

Demokratidannelse

Fælles Elevråd

x

d)

Maritime aktiviteter på Hvidovre havn

X

e)

Førstehjælp for mellemtrin og udskoling

X

f)

Førstehjælp for personale i skoleområdet.

x

g)

Førstehjælp - færdselsrelateret

h)

Nyung2650

Samarbejde med folkeskolen jf. folkeskolereform
- Valgfag og understøttende undervisning
- Andre eksisterende og nyudviklede aktiviteter
tilpasset folkeskolens behov.
Andre partnerskaber og samarbejder
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Lbk § 3, stk. 2, pkt. 5

Formål
Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem
forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget
indhold1.
Ungdomsskolen skal i aktivt samarbejde med kommunens øvrige institutioner medvirke til en
samlet præsentation af alle de tilbud, der gives kommunens unge.
Ungdomsskolen skal i samarbejde med folkeskolerne sikre folkeskolerne et bredt tilbud af valgog tilbudsfag.
Organisation
Ungdomsskoletilbuddet i Hvidovre Kommune formidles af én selvstændig ungdomsskole med:
En afdeling hovedafdeling i Enghøjhuset
167.210
Ungdomsskolen
Hvidovre Kommune
Bødkerporten 6A
2650 Hvidovre
Tlf. 3647 2650
En lokalitet ved Hvidovre Havn i samarbejde med Hvidovre Sejlklub ”Suset”.
Ret til haltider i kommunen med samme status som folkeskolerne.

Målgruppe
Ungdomsskolens tilbud er for alle unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens
folkeregister.
Kommunalbestyrelsen har besluttet at: Der skal være ungdomsskoletilbud til kommunens 6.- og
7. klasser. Det betyder at unge, der ikke er fyldt 13 år, men går i 6. klasse deltage i
undervisningen.
For nyankomne voksne udlændinge, kan ungdomsskolens tilbud stå åbent for voksne mellem
18 og 25 år2.

1
2

Jf. Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler, §1
Jf. Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler, §3, stk. 2, punkt 4.
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Beskrivelse af ungdomsskolevirksomheden
Ungdomsskoletilbuddet
Det enkelte ungdomsskoletilbud skal tilrettelægges og tilbydes på en sådan måde, at det ikke
alene henvender sig til elever fra en enkelt institution eller skole.
Ifølge bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler skal ungdomsskolen tilbyde
1)
2)
3)
4)

Almen undervisning
Prøveforberedende undervisning
Specialundervisning
Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog, dansk kultur og
danske samfundsforhold.

Efter kommunalbestyrelsens beslutning omfatter tilbuddet desuden:
5) Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel
6) Heltidsundervisning
7) Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i
kommunens samlede ungdomspolitik
1) Almen undervisning
Almen undervisning/ fritidsundervisning er den største kerneopgave, og kan omfatte næsten
alle emner, hvor unge måtte ønske undervisning i deres fritid, og som er i overensstemmelse
med ungdomsskolens formål. Det foregår typisk eftermiddag og aften på hverdage samt mange
weekend- og fridage.
Ungdomsskolebestyrelsen beslutter den konkrete vifte af tilbud. Unge melder sig selv til.
Den almene fritidsundervisning udbydes primært fra ultimo september til cirka 1. april, prøvefag
dog til ca. 1. juni.
2) Prøveforberedende undervisning
Prøveforberedende undervisning kan tilbydes i fag, som afsluttes med folkeskolens
afgangsprøver. Kan indgå i elevens undervisningspligt i samarbejde med folkeskolen.
Undervisningen skal være tilrettelagt efter en plan som sikrer, at kravene i
Undervisningsministeriets bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver m.v. opfyldes.
3) Specialundervisning
Specialundervisning - i form af almenundervisning eller prøveforberedende undervisning tilbydes unge med funktionsnedsættelse.
Det kan fx elevens folkeskolelærere, som henviser til undervisningen.
4) Undervisning særligt tilrettelagt for udlændinge i dansk sprog, dansk kultur og danske
samfundsforhold
Hvidovre Ungdomsskole varetager forpligtelsen for de 14-18-årige i tæt praktisk samarbejde
med modtagegrupen på Gungehusskolen. Det har samme omfang som andre fritidsfag, typisk
2-4 lektioner/uge.
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Ungdomsskolen har mulighed for at tilbyde undervisning i dansk for udlændinge mellem 18 og
25 år, hvis kommunalbestyrelsen beslutter dette.

5) Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørekort
Undervisningen sigter mod erhvervelse af knallertkørekort jf. Justitsministeriets bekendtgørelse
om kørekort3. Varetages af Hvidovre kommunes Ungdomsskole.
6) Heltidsundervisning4
Heltidsundervisning på folkeskolens 8. – 10.. klassetrin er oprettet i henhold til Lov om
Ungdomsskoler jf. folkeskolelovens § 14, § 18 stk.3 og § 33 stk. 3 samt i henhold til
Folkeskolelovens § 20, stk. 2, der vedrører specialundervisning.
Formålet med Ungdomsskolens Heltidsundervisning er at styrke de unges læring, såvel fagligt
som socialt og følelsesmæssigt. Undervisningen tager højde for hver ungs særlige
forudsætninger, og ungdomsskolen arbejder på at stimulere den unges selvværd gennem
særligt tilrettelagte opgaver. Herved opstår der grobund for, at den unge enten kan vende
tilbage til fællesskabet med andre unge i almenskolen eller fortsætte sin skolegang på en
ungdomsuddannelse.

Målgruppen er undervisningspligtige unge i alderen 14-17 år, der kan karakteriseres ved at vise
tegn på vedholdende følelsesmæssige, sociale og undervisningsmæssige vanskeligheder. Det
betyder, at de unge, på trods af kvalificerede bestræbelser fra skoler, fritidshjem, klubber etc.
har vanskeligheder i skolen, fritiden og/ eller i hjemmet.
Visitationen foregår gennem skoleafdelingens centrale visitationsudvalg.
Heltidsundervisningens indhold
Undervisningen er organiseret ud fra individuelle undervisningsplaner med fokus på den enkelte
unges zone for nærmeste udvikling. Formålet med undervisningen på Ungdomsskolen er at
optimere de unges læring såvel fagligt som socialt og følelsesmæssigt.
Undervisningen tager højde for den enkelte unges særlige forudsætninger, og Ungdomsskolen
arbejder med den unges selvværd gennem planlagte succeser. Målet er at skabe mulighed for,
at den unge på sigt kan komme til at føle sig som en del af et meningsfuldt fællesskab med
andre børn i almenskolen.
Der arbejdes systematisk med social træning og udvikling, praktiske arbejdsopgaver og
erhvervspraktik.

3
4

Kørekortbekendtgørelsen
Jf. arbejdsgrundlag for heltidsundervisningen, som besluttet i Skoleudvalget, 10. oktober 2013
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7) Andre aktiviteter, som kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik
Nedenstående aktiviteter er i overensstemmelse med ungdomsskolens formål og kan løbende
ændres efter behov uden politisk beslutning.
a) Sundhedsaktiviteter
Som et led i kommunens Rusmiddelhandleplan (2014), varetager Ungdomsskolen undervisning
i 6. klasse, der handler om social pejling, i 6. og 7. klasse, der har til formål at udsætte unges
rygedebut samt undervisning i 9. kl., der har til formål at påvirke de unges alkoholvaner.
Undervisningen foregår klassevis på elevernes hjemskole, hvor ungdomsskolens lærer kommer
på besøg en dobbeltlektion af gangen. Overskrifterne er hhv. Snak om tobak, Fryspunkt og
Snak om alkohol.
b) Talenthold
Ungdomsskolen udbyder talenthold som led i Kvalitetsløftet, vedtaget i 2012.
Talenthold er målrettet en gruppe af elever, der er dygtige, motiverede og har lyst til og mod på
at deltage i særligt tilrettelagte forløb med faglige udfordringer udenfor den almindelige
undervisning. Drenge og piger tiltrækkes af forskellige ting, hvorfor Ungdomsskolens tilbud
indgår i viften af tilbud, som indtænker dette forhold.
Den konkrete organisering og gennemførelse af talentholdet foregår i et samarbejde og efter
aftale med Skole- og Klubafdelingen, der koordinerer talentholdene på tværs af skolerne.
c) Demokratidannelse
”De unge stemmer” er en indsats for unges demokratidannelse, og omfatter siden 2015 en
opgave i forlængelse af det tidligere Ungdomsråd. ”De unge stemmer” faciliteres og varetages
af Ungdomsskolen
Fælles Elevråd er Hvidovres kommunale, tværgående elevdemokrati for grundskoleelever. Der
er 2 elever fra hver grundskoles elevråd. Ungdomsskolen faciliterer og varetager denne opgave,
som indeholder demokratidannelse og oplæring i demokratisk interessevaretagelse. Fælles
Elevråd kan fungere som (uformel?) sparringspart for kommunale og andre initiativer i skoleregi,
som har interesse for børn og unge.
d) Maritime aktiviteter på Hvidovre havn
Aktiviteter på havnen i form af nyudviklede tilbud til alle folkeskoler om ”En dag på havnen”. Alt
er tilpasset vejrlig og tilpasset Fælles Mål for folkeskolens undervisning. Ungdomsskolen
bidrager gennem undervisningen til at opfylde folkeskolereformens målsætninger om
understøttende undervisning og åben skole.
e) Førstehjælp for mellemtrin og udskoling
Ungdomsskolen tilbyder 2 forløb for 6. og 7. klasse, som dækker de obligatoriske forpligtelser
folkeskolen har ift. førstehjælp i hhv. mellemtrinnet og udskolingen.
f) Førstehjælp for personale i skoleområdet
Ungdomsskolen kan tilbyde en vifte af førstehjælpskurser målrettet skolepersonale.
g) Førstehjælp - færdselsrelateret
Knallertkøreskoleelever og andre tilbydes færdselsrelateret førstehjælp, som besluttet i
Ungdomsskolebestyrelsen 25/11-2015 med prioritering af elever, der har adgang til
undervisningen..
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h) Nyung2650
Tilbud om undervisning i dansk, matematik og engelsk til nyankomne unge, der er flyttet til
Danmark/ Hvidovre i en sen alder, ca. fra det 15. år. Tilbuddet understøtter kommunens
forpligtelser i medfør af integrationsloven, om undervisning af dansk som andetsprog i regi af
folkeskoleloven og ungdomsskoleloven samt i medfør af lov om aktiv beskæftigelse.
Undervisningen i NYUNG2650 skal give sent ankomne unge mulighed for at lære dansk, opnå
viden om det danske samfund og at få afklaring på, hvordan den fortsatte uddannelses- eller
erhvervsvej kan være for den enkelte.
Uddannelsestilbuddet er et afklaringsforløb, der bygger op til fortsat uddannelse eller
beskæftigelse.

Samarbejde med folkeskolen jf. folkeskolereform
Samarbejdet med folkeskolen skal bidrage til at understøtte skolernes undervisning, og iI
henhold til både folkeskoleloven og ungdomsskoleloven, er både Ungdomsskolen og
folkeskolerne forpligtede til dette samarbejde, som en udløber af folkeskolereformens
målsætninger om en mere varieret skoledag, åben skole og understøttende undervisning.
Børne og Undervisningsudvalget besluttede 17. maj 2016 de økonomiske rammer for
ungdomsskolens samarbejde med folkeskolerne i kommunen. Inden for de rammer, aftales de
konkrete tilbud, herunder en måde at fordele tilbuddene til skolerne.
I samarbejdet indgår de tidligere beskrevne aktiviteter som ”En dag ved havnen”, Førstehjælp til
alle 6. og 7. klasser (på hhv. mellemtrin og udskoling). Endvidere indgår overvejelser om at
indbefatte de nyudviklede 1-dags friluftsaktiviteter såsom klatring o.l., som kræver særlige
forhold og lærerkompetencer.
Valgfag
Ungdomsskolen udbyder ad-hoc valgfag i 7.-9. klasse, som det kan være kommunalt rationelt at
samle, fordi der er for få på den enkelte folkeskole. Der er typisk tale om sprogfag. Der træffes
praktiske og økonomiske aftaler med de enkelte folkeskoler, som ønsker at være med.
Understøtter folkeskolereformens målsætninger om Åben skole, og er desuden et led i
Kvalitetsløftet.

Andre partnerskaber og samarbejder
Ungdomsskolen indgår i og udvikler løbende forskellige former for samarbejder. Fx:
-

om elevoptagelse og –flow til Hvidovres Station Next filmskole.
med andre ungdomsskoler
med foreninger såsom Dartklubben
med nærområde – Fritidsbutikken
med Schulstad Lantmännen om forebyggelse af højresvingsulykker med lastbiler og
cykler.

Anden fritidsvirksomhed
Anden fritidsvirksomhed i ungdomsskolevirksomheden er aktiviteter i tilknytning til
undervisningen fx i form af weekendarrangementer, studieture til ind- og udland, ture til andre
ungdomsskoler. Med til denne del hører også ”Ankomsthallen”, der er frikvartersområde og for
skolens elever. De kan komme der i forbindelse med den undervisning, de deltager i.
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Ungdomsskolens ledelsesnormering
Ledelse
En fuldtids ungdomsskoleinspektør, tjenestemand.
En viceskoleleder fuldtidsansat med ansvar for fritidsområdet med en vis
undervisningsforpligtelse, overenskomstansat.
En afdelingsleder fuldtidsansat med ansvar for heltidsundervisning, og med underviseropgaver
svarende til ½ stilling, overenskomstansat.
Heltidsundervisningen reguleres med en lønsum og et driftstilskud afhængig af aktuel kapacitet.
Teknisk administrativt personale
Teknisk-Administrativ stab dimensioneres af bestyrelsen indenfor den samlede økonomiske
ramme og i forhold til ungdomsskolens aktiviteter.

Ungdomsskolebestyrelsen
Hvidovre Ungdomsskole styres af en ungdomsskolebestyrelse efter regler fastsat i
Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole5.

Elevråd på Ungdomsskolen
Elevrådet vælges på et årligt fællesmøde inden udgangen af oktober, som ungdomsksoleinspektøren indkalder for alle elever. Ved mødet beslutter eleverne forslag til vedtægter.
Formålet er at varetage elevernes fælles interesser på ungdomsskolen. Formålet er også, at
blive fortrolig med demokratiske processer. Det sker i samarbejde med
ungdomsskoleinspektøren og andre ansatte i ungdomsskolen.
Formål med og retningslinjer for elevråd på ungdomsskolen er nærmere beskrevet i
Bekendtgørelse om ungdomsskoler.

5

Jf Styrelsesvedtægt af xx 201x, vedtaget af Kommunalbestyrelsen.
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