
FREMTIDENS 10. KLASSE 
Hvordan ser KL fremtidens 10. klasse i det kommunale landskab?

Oplæg og debat v/ Udviklingsdirektør i KL Arne Eggert LA10-konferencen 2.marts 2018

LANDSFORENINGEN AF 10. KLASSESKOLER I DANMARK 
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Den kommunale 10 klasses fremtid

› KL opbakning til den kommunale 10 klasse, men 

vigtigt med fokus på: 
› 10 klasse som starten på en ungdomsuddannelse – helst 

erhvervsuddannelse

› Tæt samarbejde med omverden

› Tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne
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Godt på vej – mod uddannelse og job

› En styrket praksisnær og anvendelsesorienteret 

dimension i folkeskolen

› En samlet og forenklet indsats i udskolingen

› En styrket kommunal forankring af arbejdet med 

overgange til ungdomsuddannelserne

› Letter adgang til erhvervsuddannelse i hele landet
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10. Klasse og FGU’en

› Kommunerne får det fulde ansvar for at gøre alle unge under 25 

år klar til uddannelse eller job.

› Krav om en sammenhængende kommunal ungeindsats, men 

frihed til organisering. 

› Ny forberedende grunduddannelse, som kommunen 

målgruppevurderer til. 

› 10 klasses fremtid forhandles pt – vigtigt at være skarpe på 

forskellen mellem 10. klasse og FGU’en

› En række analyser er sat i gang for at se på overgange –

herunder 10 klasse. 





Lokal proces om institutionsdannelse 

• Primo januar bad Undervisningsminister formandskaberne i de 

fem KKR påtage sig ansvaret for de lokale processer. 

• Lokal proces er i gang sat i alle fem KKR – forankret på 

direktør/kom.dir niveau.

• Alle fem KKR har 1. drøftelse på KKR møder i marts 

• KKR indmelder dækningsområder til ministeren pr. 1.6

• Ministeren udpeger interimsbestyrelser for nye institutioner medio 

2018 



En sammenhængende kommunal ungeindsats

• Krav om en koordineret og sammenhængende ungeindsats på 

tværs af uddannelse, beskæftigelse og socialområdet

• Kontaktperson kan tildeles fra 8. klasse – og skal som 

udgangspunkt være forankret i den kommunale ungeindsats

• Krav om, at UU-vejledning skal ske i regi af UU-center, fjernes. 

• Sammenhængen mellem FGU og den kommunale ungeindsats 

fastsættes på bekendtgørelsesniveau. 

• Økonomi der lægges op til i aftalegrundlaget : 

 Kommunerne vil skulle finansiere 65 pct. af de faktiske udgifter til 

FGU-institutionerne. (forventeligt ca. 65.000 kr. pr. årselev.)

 Derudover vil kommunerne skulle finansiere 65 pct. af FGU-

elevernes skoleydelse. 



2017 2018 2019
nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep

Udvikle lokale undervisningsplaner  mv.

Overdragelse af 

aktiver/passiver

Bestyrelser

Vejledninger, bekendtgørelser og  

eksempler  for undervisning

Udpegning af medarbejdere

Institutionsledere ansættes

Interimbestyrelser

Lokal proces

Læreplansgrupper og fagbilagsgrupper

Lokal proces for 

dækningsområder 

og bygningsoverdragelse 

Uddannelsen

Afgørelse om dækningsområder

Institutioner  

oprettes

Elevstart

Udvikling af skabeloner

Kompetenceudvikling og øvrig impl.støtteStøtte og rådgivning om overdragelse og administrationInfo- og temamøder
Implementerings-

støtte og opfølgning

Medarbejdere er overdraget

Den Kommunale 

Ungeindsats

It- og 

dataunderstøttelse 

Videreudvikling af Ungedatabasen

Etablering af procedure for opfølgning på målsætning 

Værnsregler

Opmand

Plan for kompetenceudvikling  og 

implementeringsstøtte

Udarbejdelse af udbud

Projekt om kommunal ungeindsats, fx udbrede best practice

Bekendtgørelse

Vejledning om målgruppevurdering mv.

Bekendtgørelser
Lovgivning Forventet vedtagelse 

af lov 
Lovforslag 

Økonomi

Negativ budgetreg. 1 Negativ budgetreg. 2

DUT forhandlinger

Model for udslusningstaxameter og 

Kombinationsforløb
Byrdemæssige 

konsekvenser

Bestyrelser, ledelse 

og medarbejdere

Foreløbig tidsplan for implementering af FGU 

Tidsplanen er vejledende. De præcise datoer bliver udmeldt på uvm.dk

Opdateret 4. december 2017

Analyser af datakilder, målemetoder og udviklingsbehov
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10. Klasse og de unges uddannelsesvalg

› Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse

› Mere praksisnært og anvendelsesorienteret 

undervisning – også i 10. klasse

› Udvikling af 10. klasses tilbud, der matcher de lokale 

behov

› Anvendelse af ny teknologi – både i undervisning og 

didaktisk
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Ny teknologi kan og skal ikke
…løse alle verdens problemer
…erstatte lærere og pædagoger
…være noget man er ”for” eller ”imod”

Ny teknologi kan
…hjælpe os til at løse udfordringer, vi ikke 
hidtil har kunnet knække: 
Fagligt løft af alle børn, flere unge skal 
have en erhvervsuddannelse, øget social 
mobilitet

Ny teknologi vil komme til 
at ændre hvilke kompetencer, der er 
nødvendige – er uddannelsessystemet 
gearet til det? 

Ny teknologi fordrer derfor

I dagtilbud og skoler: Integration af 
digital dannelse og digitale kompetencer i 
arbejdet med læring og trivsel

I uddannelsessystemet, i institutioner 
og kommuner: didaktiske og 
pædagogiske kompetencer ift. at inddrage 
ny teknologi
Forandringskapacitet og ledelse

I politik: Nuanceret debat om muligheder 
og udfordringer vs. en ”for og imod”-debat

Derfor har KL igangsat 

Kommunernes teknologispring



KL-initiativ: Kommunernes 
teknologispring

Kommunale krav til Christiansborg

Regeringens Disruptionråd

Sammenhængsreformen

Ledelseskommissionen

Forhandlinger om 

kommunernes økonomi

KL-
initiativ

Politik-
udvikling

Videns-
opbygning

Interesse-
varetagelse

Kortlægning og 

dialogværktøj

Øget debat om perspektiver og 

udfordringer, temaet på den 

kommunalpolitiske dagsorden

- Understøtte kommunernes arbejde med at 

udvikle velfærden gennem ny teknologi

- Indsamle erfaringer og skabe viden at bruge 

ny teknologi som led i velfærdsudviklingen og 

opgaveløsningen

- Understøtte politikudvikling og debat om 

perspektiver og udfordringer bl.a. gennem 

pilotprojekter
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Tidsplan for KL-initiativet 
”Kommunernes teknologispring”

Juni

2018

KØF

December

Kortlægning af viden 

Udvikling af 

dialogværktøj

Piloter: 

Idégenerering

Januar 

2018 
2019

Afvikling piloter

ØA19

Piloter: 

Konkretisering; hvilke 

kommuner og hvilke 

interessenter med?

Nye piloter…Nye ideer… 

Efterår 

2017

Lancering af 

www.kl.dk/teknologispring

April

Lancering 

af piloter

http://www.kl.dk/teknologispring

