
 
 

1 
 

Formandens skriftlige beretning 2018/19 

 

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

torsdag d. 28. februar 2019.  

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 2018. 

 

Bestyrelsen konstituerede sig på sit møde d. 30. april 2018 i Odense ved at genvælge Bo (Haderslev) 

som næstformand, Jes (Slagelse) som kasserer, og som sekretær blev Anja (Skive) ligeledes genvalgt. 

De på generalforsamlingen valgte suppleanter Gunver (København) og Majbritt (Albertslund) har på 

lige fod med bestyrelsens øvrige medlemmer Jesper (Ikast-Brande), Charlotte (Svendborg) og Lis 

(Varde), deltaget i bestyrelsesmøderne og har løst forskellige opgaver som foreningens 

repræsentanter. 

 

LA10 inviterede til to regionale netværksmøder i henholdsvis Vejle d. 18.9. og i Slagelse d. 20.9.18 

om Rambølls analyse af kommunernes og erhvervsskolernes praksis og indsats til at øge søgning 

og gennemførelsen af EUD 

 

Bestyrelsen inviterede som aftalt på generalforsamlingen 2018 til to netværksmøder om alt det nye i 

vores 10. klasseverden. 

Til begge regionale netværksmøder var der tilmeldt for få til, at vi ville gennemføre, henholdsvis 8 

og 10 personer incl. bestyrelsesmedlemmer, hvorfor vi valgte at aflyse møderne. 

 

Rambølls interessante analyse blev præsenteret på et møde i UVM d. 31.8.18 for et indbudt publikum. 

Analysen var gennemført i feb. og marts 2018 og skulle have været offentliggjort i maj, men af ikke 

oplyste årsager blev den forsinket. Muligvis fordi den ikke viste tydeligt nok, at 10. klasses placering 

på erhvervsuddannelser havde den store betydning for elevernes efterfølgende valg af EUD, som man 

havde håbet?  

For at finde overgangstallene fra de forskellige 10. klassetilbud til EUD skulle man søge i analysens 

apendiks 3: Metodebilag. Heraf fremgår det i tabel 2-7: 

 
Andel af elever der 

påbegynder en 

erhvervsuddannelse efter 

10. klasse, opdelt på 10. 
klasse-tilbud/ Typer af 10. 

klasse 

Antal elever der 

påbegynder en 

erhvervsuddannelse 

Andel elever (se note) 

10. klasse på en alm. 

efterskole  

 

4.050  16,3 pct.  

10 klasse på en folkeskole/ 

10. klasse-center  

 

4.154  36,8 pct.  

10. klasse på en kommunal 

ungdomsskole  

 

1.305  42,8 pct.  
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10. klasse på en fri 

grundskole  

 

668  14,2 pct.  

EUD10  

 

978  79,5 pct.  

20/20-ordning  

 

197  79,4 pct.  

10. klasse på en 

erhvervsskole  

 

206  32,1 pct.  

Øvrige  1.067  40,2 pct.  

 

Total  12.625  -  

 
Note: Tallene dækker over elever fordelt på 83 kommuner. Andelen er beregnet ved at se på, hvor stor en andel udgør 

elever, der påbegynder en EUD efter 10. klasse ud af det samlede antal elever, der tager det pågældende 10. klassestilbud. 

 

Disse tal blev senere af UVM ”korrigeret” så procentandelen fra erhvervsskole 10. klasse til EUD 

blev på 49%. Sandsynligvis fordi man indregnede de elever, som gik i EUD10 og 20/20. Det er aldrig 

lykkedes at få UVM til at vise/forklare deres mellemregninger. 

 

En anden interessant tabel var 2-4 over tre skoleårs tilmeldinger til 10. klasse: 
Tabel 2-4: Antal elever på 

tværs af forskellige 10. 
klassetilbud/ Typer af 10. 

klasse 

 

Antal elever Andel elever (se note) 

10. klasse på en alm. 

efterskole  

 

40.253  53,6 pct.  

10 klasse på en folkeskole/ 

10. klasse-center 

  

18.809  25,1 pct.  

10. klasse på en fri 

grundskole  

 

7.344  9,8 pct.  

10. klasse på en kommunal 

ungdomsskole  

 

5.340  7,1 pct.  

EUD10 

  

2.198  2,9 pct.  

20/20-ordning 

  

307  0,4 pct.  

10. klasse på en 

erhvervsskole 

  

833  1,1 pct.  

Total  75.084  100 pct.  

 
Note: Elever, der tager 10. klasse på en specialskole, efterskoler for elever med særlige behov mv. og øvrige 10. 

klassestilbud, svarende til 5.878 elever, medtages ikke i analysen. Tallene dækker over elever fordelt på 83 kommuner. 

Elever i skoleåret 2015/16-2017/18 er medtaget. 
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Rambøll havde flere anbefalinger, hvoraf nogle kom med i den senere aftale (se nedenfor): 

 

 Krav til kommunerne om at opstille målsætninger for elevernes søgning til 

ungdomsuddannelser 

 Mere EUD-rettet vejledning 

 Etablering af flere praktikpladser 

 Bedre undervisningsdifferentiering på EUD 

 Erhvervsliv og EUD skal ind i skolen 

 Målretning af 10. klasse 

 Alle kommuner skal have EUD10 

 Mere og bedre brobygning 

 

Analysen fra Rambøll indgik efterfølgende i de politiske forhandlinger. 

 

Lobbyvirksomhed i samarbejde med Ungdomsskoleforeningen 

 

For at få partiernes skolepolitiske ordførere i tale har vi i tæt samarbejde med 

ungdomsskoleforeningen haft samtaler på Christiansborg med Anni Mathiesen (V), Jacob Mark (SF), 

Alex Ahrendsen og Marlene Harpsøe (DF) og Mattias Tefaye (S). Ved alle samtaler udtrykte 

politikerne stor forståelse og sympati for vores holdninger, især vores dokumentation for 

overgangstallene til EUD var de glade for og ikke altid lige opdaterede på. Ved Folkemødet i juni fik 

vi et tilsagn om et møde med ministeren, og efter lidt aflysningen fik vi mødet i stand d. 5. okt. 

Desværre havde ministeren valgt netop denne dag til at annoncere sit exit fra politik efter kommende 

folketingsvalg. Dette betød, at ministeren ikke mødtes med os, men vi fik i stedet møde med tre af 

ministeriets topembedsmænd. Mødet var trods alt givende og endnu engang fik vi bekræftet, at fakta 

og politik ikke rimer med hinanden. 

Sammen har vi intensivt arbejdet på at få et møde med KL. I skrivende stund er der endnu ikke aftalt 

en mødedato. 

 

Medieoptræden 

 

Efter Anni Mathiesens opsendte ”prøveballon” om at flytte de kommunale 10. klasser til 

erhvervsuddannelserne i marts er det lykkedes at få vores holdninger offentliggjort i forskellige 

medier. Der har været artikler i Skolelederforeningens ”PLENUM”, DLFs ”Folkeskolen”, netmediet 

”Politikens skoleliv”, Ungdomsskolens blad, Politiken, Jyllandsposten og deltagelse i radiointerview 

i P4 og P1, ”orientering” samt TV2 NEWS, hvor der lykkedes at være med i ca. 10. min. 

Det er glædeligt, at vi får mulighed denne vej igennem at få vores synspunkter ud til en bredere 

offentlighed.  

Dette arbejde vil selvfølgelig fortsætte i 2019/20. 

 

Aftale om annullering af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne 

 

5.11.18 indgik regeringen og DF ovennævnte aftale, hvori der står: ” I de videre forhandlinger vil 

regeringen og DF sikre forslagene om GF1, GF+, obligatorisk prøve i de praksisfaglige valgfag, 
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understøttelse af 10. klasse på erhvervsuddannelserne, understøttelse af ungdomsmiljøer, kommunale 

målsætninger om søgning til EUD samt styrket kvalitetstilsyn.” 

 

Denne aftale var lidt af en ”presbold” at lægge på den øvrige forligskreds i de pågående forhandlinger. 

I lyset af et snarligt kommende folketingsvalg og ønsket om ikke at stå uden for et forlig, betød at de 

forhandlinger, som af flere var spået et sammenbrud, lige pludselig endte i en meget bred aftale, hvor 

kun Enhedslisten og Alternativet stod uden for. 

 

Politisk aftale om ”Fra folkeskole til faglært- Erhvervsuddannelser til fremtiden” 

 

22. november 2018 landede Regeringen (V, LA og C) sammen med DF, A, SF og B en politisk aftale 

om efter lange og besværlige forhandlinger, som længe var spået ikke kunne ende i et forlig. 

Baggrunden for aftalen er den, at det postuleres, at der snart vil mangle næsten 70.000 faglærte i 

Danmark. Disse prognoser stilles der ikke nogen former for spørgsmålstegn ved, trods det forventede 

impact af teknologiske tiltag på arbejdsmarkedet i de kommende år. 

  
Aftalens indholdselementer i overskrifter med enkelte uddybende bemærkninger: 

 

 1. Mere praksisfaglighed i folkeskolen 
Erhvervsskolerne får mulighed for at udbyde valgfag for elever i folkeskolens 7.-9. klasse på 

erhvervsskolerne. Desuden skal de have mulighed for at udbyde undervisningen i de obligatoriske 

praktisk/musiske valgfag i 7. og 8. klasse på folkeskolerne. Der indføres en obligatorisk prøve i 

håndværk og design i 8. klasse. Rammeforsøg med EUD 8 og 9. Eleverne skal tilbydes et andet p/m 

valgfag i 7.-8. klasse (musik, madkundskab, billedkunst) 

 

 2. Et stærkere fundament for valg af ungdomsuddannelse    
Nationalt program med udvikling af materialer og værktøjer udvalgt af et faglig panel som skal 

bidrage til udvikling af elevernes valgkompetencer og større indsigt i ungdomsuddannelserne og 

uddannelsesparathedsvurderingen. Ekspertgruppe skal komme med anbefalinger til dette samt til 

udvikling af emnet uddannelse og job. Kompetenceudviklingsprogram målrettet vejledere og 

folkeskolelærere, herunder mulighed for at sende lærere i praktik på erhvervsskoler. 

 

 3. Kommunerne skal have større ansvar for søgningen 
Kommunerne forpligtes til at udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne, dvs. 

fastsætte måltal for søgningen fra 9. og 10. klasse til EUD og gymnasiale ungdomsuddannelser. Hvis 

søgetallet til EUD er under 10%, skal kommunen offentliggøre en handleplan for øgning af tallet. En 

årlig ”Falkepris” på 10.000 kr. uddeles til den kommune med den største procentstigning til EUD. 

 

 4. Følge effekten af ændrede rammebetingelser 
Aftalepartierne vil følge effekten af indførelsen af adgangskrav til EUD og de gymnasiale 

ungdomsuddannelser. 

 

 5. 10. klasse skal fortsat bidrage til at øge søgningen til erhvervsuddannelserne  
Regeringen vil nedsætte et ekspertudvalg, som inden udgangen af 2019 blandt andet skal komme med 

anbefalinger til, på hvilke måder 10. klasse indholdsmæssigt kan rettes imod erhvervsuddannelserne. 

Udvalgsarbejdet skal tage afsæt i, at 10. klasse og udskolingen også fremadrettet skal rumme 

relevante udfordringer for elever, der primært orienterer sig mod de gymnasiale uddannelser. 
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Ekspertgruppens anbefalinger skal rette sig imod alle skoleformer, der i dag udbyder 10. klasse og 

10. skoleår, herunder folkeskoler, ungdomsskoler, efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, 

dagbehandlingstilbud, behandlingshjem samt kommunale specialtilbud. Det skal i den forbindelse 

tages højde for, at nogle af skoleformerne – herunder efterskolerne – er kostskoler med et døgntilbud, 

så det skal udbydes i en tillempet form, der tager afsæt i skoleformens særlige karakteristika. 

Aftalekredsen orienteres undervejs.  

I skrivende stund er ekspertgruppen endnu ikke nedsat. 

 

For at understøtte at flere erhvervsskoler og kommuner indgår driftsoverenskomster om at udbyde 

10. klasse, afsættes der 45 mio. kr. til erhvervsskoler og kommuner, der skal bidrage til, at flere 

erhvervsskoler fremadrettet udbyder 10. klasseaktivitet på vegne af kommunen.  

 

Tilskuddet udmøntes som en præmie til erhvervsskoler og kommuner i ligelig fordeling, idet 

erhvervsskolen og kommunen indfrier præmien for hver kommune, hvor der indgås en ny 

driftsoverenskomst, hvor mere end halvdelen af kommunens 10. klasseelever er omfattet. Præmien 

gradueres, så der tages højde for, hvor mange elever driftsoverenskomsten omfatter, således at der 

udbetales i alt 2 mio. kr. til deling, hvis overenskomsten omfatter mere end 100 elever, 1,5 mio. kr. 

til deling for overenskomster for mellem 50-100 elever og 1 mio. kr. til deling, hvis overenskomsten 

omfatter under 50 elever. Beregningen af elevtallet bygger på elevtallet i 10. klasse for det aktuelle 

skoleår, hvor overenskomsten indgås. Præmien udbetales i den rækkefølge, driftsoverenskomsterne 

indsendes til Undervisningsministeriet. Såfremt der indgås flere driftsoverenskomster, end der er 

afsat midler til i det pågældende finansår, skubbes præmieudbetalingen til det følgende finansår. 

Præmieordningen evalueres i 2023.  

 

Undervisningsministeriet vil jævnligt offentliggøre den aktuelle status på antallet af 

præmieudbetalinger. Hvis erhvervsskoler og kommuner samlet set i perioden overopfylder i forhold 

til tilskuddets formål, således at de afsatte midler er opbrugt inden udgangen af 2022, vil det blive 

offentliggjort, at der ikke længere kan hentes præmier. Såfremt erhvervsskoler og kommuner indgår 

færre driftsoverenskomster, end der er afsat midler til, anvendes de overskydende midler til samme 

formål, for eksempel til aktiviteter, der relaterer sig til anbefalingerne fra ekspertgruppen om 10. 

klasse.  

 

For at understøtte indgåelsen af driftsoverenskomster, udarbejder Undervisningsministeriet en 

vejledning m.v. til kommuner og erhvervsskoler. Det præciseres i den forbindelse, at 

driftsoverenskomsten skal omhandle procedurer for, hvordan elever, der ikke overholder de fastsatte 

ordensregler, håndteres, herunder i forhold til de eksisterede muligheder for at udskrive en elev i 10. 

klasse, jf. § 8 i bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen.  

 

Det er i øvrigt sådan, at den nuværende 10. klasselov stadig vil være gældende indtil videre. 

 

 6. Dannelse, iværksætteri og videreuddannelsesmuligheder    
Styrkelse og tydeliggørelse af dannelsesaspektet i erhvervsuddannelserne ved at ændre i 

formålsbestemmelsen, så faglig stolthed og karakterdannelse vil indgå. 

 

Der vil ske vha. forskellige tiltag skabes mulighed for at øge antallet af elever fra nuværende ca. 4200 

med en EUD, som påbegynder en videregående uddannelse. 
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 7. Attraktive undervisningsmiljøer, kompetenceudvikling af erhvervsskolelærerne, 

mindre elevfravær og bedre uddannelsesmuligheder i tyndtbefolkede områder  
Landsdækkende indsats for at forbedre og udvikle undervisningsmiljøet ved at kompetenceudvikle 

EUD-lærerne. Foretage elektronisk fraværsregistrering og opfølgning skal mindske fravær. Forsøg 

med skolehjem for elever med mere end 5 kvarters transportafstand og særtilskud til små 

erhvervsskoler i tyndt befolkede områder. 

 

 8. Adgangskurser, udvidet adgang til grundforløbets første del og nyt grundforløb 
Adgangskurser for voksne fra 25 år i dansk, matematik og da2. Adgangen til GF1 udvides fra 1 til 2 

år efter afsluttet grundskole. GF+ med en varighed på 10 uger skal tilbydes unge og voksne forud for 

påbegyndelse af GF2. 

 

 9. Høj kvalitet skal få flere til at gennemføre en erhvervsuddannelse 
Øget brug af digitalisering og inddragelse af eksterne undervisere skal øge undervisningskvaliteten, 

og der indføres styrket kvalitetstilsyn og skærpelse af sanktioner. 

 

 10. Større sikkerhed for at få en praktikplads 
Praktikpladstilsagn skal gives til kommende elever ved en målrettet indsats med digitalt værktøj. 

Igangsættelse af positiv italesættelse af virksomheder, som lever op til Trepartsaftale II fra 2016. 

 

 11. Uddannelsesspecifikke initiativer: Social- og sundhedsuddannelserne og de 

merkantile uddannelser 
Forsøg iværksættes for at øge antallet af SOSU-praktikpladser. Tiltag skal reducere antallet af 

uhensigtsmæssige dobbeltuddannelser, så elever i starten af de gymnasiale uddannelser modtager 

vejledning og pædagogiske tiltag. 

  

 12.  Afbureaukratisering, frihed og forenkling 
Forenkling i f. t. at få oprettet nye erhvervsuddannelser. 

 

Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk folkeparti, Radikale Ventre og Socialistisk 

Folkeparti om ”Styrket praksisfaglighed i folkeskolen af 12.6.2018 

 

Denne brede politiske aftale indebærer følgende ændringer i 7.-9. klasse, som aftalepartierne ønsker 

skal øge andelen af elever, som søger EUD: 

 

 Obligatorisk praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse. Eleverne skal tilbydes håndværk og 

design. Eleverne kan tilbydes madkundskab, musik og billedkunst. Eleverne skal have mindst 

et af disse fire valgfag i både 7. og 8. klasse. Hvis kommunen vælger det, skal eleverne kunne 

afslutte håndværk og design med en prøve efter 8. klasse. 

 Styrket praksisfaglighed i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse. 

 Ret til erhvervspraktik i 8. og 9. klasse, herunder mulighed for at komme i praktik i 

erhvervsskolernes skolepraktikordning. 

 Udviklingsprojekt om udvikling af praksisfaglighed i skolen.  
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Ændring af optagelseskravene på EUD og de gymnasiale ungdomsuddannelser 

 

Med de nye adgangskrav er der for elever, som har forladt grundskolen i 2017/18 sket en markant 

skærpelse af betingelserne. For EUDs vedkommende handler det om at have bestået folkeskolens 

adgangseksamen (samlet opnå 2,0 i gennemsnit), som indeholder 5 lovbundne prøvefag og have 

aflagt prøve i to udtræksfag. Eleverne skal desuden være erklæret uddannelsesparate, have mindst 02 

i prøvekarakterer i dansk og matematik samt have afleveret deres studievalgsportefolie. 

Især kravet om at have bestået folkeskolens afgangseksamen giver os i 10. klasse store udfordringer, 

da vi ikke har mulighed for at tilbyde prøve i naturfag og i udtræksfag. Derfor skal eleverne til 

syge/omprøver på deres grundskoler, hvis de ikke har været oppe i fagene. 

 

For at opnå retskrav på en 3-årig gymnasial uddannelse efter 10. klasse skal eleverne have mindst 5 i 

gennemsnit af samtlige standpunktskarakterer i 10. klasse. De skal have 5 i de bundne prøvefag i 9. 

klasse. De skal have haft 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse, og de skal gå til prøve i dansk, engelsk og 

matematik i 10. klasse. 

 

Adgangskravene til den 2-årige HF fra 10. klasse indeholder krav om at have opnået 4 i de afsluttende 

standpunktskarakterer. Have haft 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse, have modtaget undervisning i dansk, 

engelsk og matematik samt have aflagt FP10 i alle tre fag. Har fået 02 i dansk og matematik i FP10 

og være blevet erklæret uddannelsesparat. 

 

Den mest afgørende ændring i gymnasiereformen, set fra vores synspunkt, var netop 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. Tallene for 2017 og 2018 viser, at det var et meget begrænset 

antal elever (ca. 500), som valgte denne vej. Ifølge UVM er det også kun meningen, at de absolut 

mest målrettede elever skal gå denne vej. 

 

Lyspunktet i ændringerne er, at vi først skal have afgivet de afsluttende standpunktskarakterer 1. juni. 

 

Det bliver spændende at følge, hvordan udmøntningen får indflydelse på vores elevers søgemønstre 

i 10. klasse til sommer og fremover. 

 

Lærerkommissionen og de kommende overenskomstforhandlinger om lærerarbejdstidsaftale  

OK 2021 

 

Et af resultaterne af forårets overenskomstforhandlinger mellem LC og KL var, at man enedes om 

at nedsætte en undersøgelseskommission, som skulle fremkomme med en række anbefalinger og 

løsninger på den gordiske knude, som stadig udestår med løsning af uenighederne om en 

arbejdstidsaftale for lærerne. Kommissionens arbejde skal på baggrund af en række undersøgelser 

munde ud i en række anbefalinger og forslag til løsninger til LC og KL med det formål at skabe 

størst kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle 

kapital, samt desuden anbefalinger og forslag til løsninger, der skal indgå i de efterfølgende 

arbejdstidsforhandlinger mellem de centrale parter med henblik på at indgå en arbejdstidsaftale 

senest ved OK21. 

Tidligere direktør i Næstved Kommune, Per B. Christensen, er formand for kommissionen, og ellers 

består den af en lærer, en højesteretsdommer, en skolechef, en professor og en forskningschef. 

Undertegnede blev d. 13. dec. inviteret til møde med kommissionens formand. På mødet udvekslede 
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vi en del erfaringer og ideer til mulige anbefalinger. Fokus var primært på 10. klasseområdet, hvor 

jeg argumenterede for, at der skal tages hensyn til det specielle skoleår, som 10. klasse udgør i forhold 

til den resterende grundskole. 

  

FGU og KUI fra 1.8.2019 

 

Uddannelsesverdenen er blevet velsignet med endnu et par forkortelser, som vi skal til at vænne os 

til samt agere i og med. 

13. oktober 2017 landede Regeringen (V, LA og C) sammen med DF, A, SF og B en politisk aftale 

om bedre veje til uddannelse og job (Forberedende Grund-Uddannelse) efter lange og besværlige 

forhandlinger. 

Baggrunden for aftalen er den, at næsten 50.000 unge under 25 år ikke har en ungdomsuddannelse 

og ikke er i uddannelse eller job. Med aftalen ønskes at gå fra et komplekst til et langt mere enkelt 

system. Kommunerne tillægges et entydigt ansvar for at få alle unge godt videre. Der skal sættes 

tidligere ind og aftaleparterne har forpligtet sig til at iværksætte initiativer i udskolingen, der kan 

bidrage til, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. (Mere herom side 6) 

FGU skal også hovedsageligt forberede de unge mellem 15-25 år til en erhvervsuddannelse. 

 

Opbygningen af FGU  

Der er oprettet 27 institutioner rundt i landet med 88 undervisningssteder. 

FGU består af tre spor: Almen grunduddannelse med 2/3 teori og 1/3 praksis, 

produktionsgrunduddannelse med 2/3 produktion og 1/3 teori og erhvervsgrunduddannelse med 2/3 

praktik og 1/3 skole. EGU videreføres i FGU, mens KKU nedlægges fra 2019. 

 

Det er meget forskelligt, hvordan vores medlemmer har været involveret i processen i de enkelte 

kommuner, lige fra direkte involvering til total udenfor-skab. 

 

En sammenhængende kommunal ungeindsats (KUI) 

Med aftalen skal kommunerne fremover have det fulde ansvar for at alle unge under 25 år gøres parat 

til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Kravet om, at kommunernes 

uddannelsesvejledning skal ske i regi af UU, fjernes. Det er op til kommunerne selv at afgøre, om de 

ønsker at bibeholde, oprette eller nedlægge et lokalt UU-center. Dette har ført til forskellige modeller 

rundt i landet. 

Det er den kommunale ungeindsats, som skal forestå målgruppevurderingen til FGU. Denne 

vurdering er en helhedsvurdering og skal foretages i samarbejde med den unge, så (med)ejerskab til 

planen sikres. 

Unge, som af personlige eller sociale årsager har behov for støtte, skal have tilknyttet en 

kontaktperson, som er forankret i den kommunale ungeindsats. 

 

Spændende bliver det at følge, hvordan kommunerne lykkes med indsatsen og især, hvilken 

indflydelse det vil få på elevtallet i de kommunale 10. klasser fremover. 

 

Man kan læse meget mere om både FGU og KUI på: https://uvm.dk/reform-af-de-forberedende-

tilbud/forberedende-grunduddannelse/spoergsmaal-og-svar  

 

 

https://uvm.dk/reform-af-de-forberedende-tilbud/forberedende-grunduddannelse/spoergsmaal-og-svar
https://uvm.dk/reform-af-de-forberedende-tilbud/forberedende-grunduddannelse/spoergsmaal-og-svar
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DEA og Forum 100% medlemskab og foreningsdeltagelse i konferencer, netværksarbejder, 

studieture o.l. 

 

Bestyrelsen besluttede tilbage 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 innovation. 

LA10 vil ligeledes blive inviteret til deltagelse i tænketanke, partnerdage og vidensaloner. 

Næstformanden, Jes og Lis deltog således i Ungdomsuddannelsernes topmøde på Rybners i Esbjerg 

primo december. Medlemskabet 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 i slutningen af september sammen med andre af 

DEA´s medlemmer deltog i en studietur ultimo september med Ed.lab-gruppen til Häsleholm og 

Kristianstad i Sydsverige for at studere deres arbejde med unge i overgangen mellem grundskole og 

ungdomsuddannelser samt e-kurser på universitetsniveau og realkompetencevurderinger i 

erhvervsfag og efterfølgende suppleringskurser. 

  

Bestyrelsen besluttede i efteråret, at LA10 skulle indmelde sig i Forum 100%, som består af en række 

aktører på ungdomsuddannelsesområdet, som vi deler mange interesser og holdninger med. Forum 

100% arrangerer også kurser og konferencer, som vores medlemmer med fordel kan deltage i: 

http://www.forum100.dk/  

 

Formanden deltager også i Skolelederforeningens årsmøde og 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. Dette gælder også deltagelsen i KL- 

konferencen om implementering af politiske mål i folkeskolen primo maj. 

 

Fra og med 2017 og indtil 1.4.2019 deltager formanden desuden i et uddannelsespolitisk netværk 

faciliteteret af ”Samuelsen”, hvor forskellige uddannelsespolitiske aktører diskuterer mediernes rolle 

i uddannelsespolitikken, sammenhængen mellem uddannelses- og beskæftigelsesområdet og nye 

evalueringstendenser i uddannelsessektoren. Moderator var Christine Antorini tidligere MF for 

Socialdemokratiet og nu ansat af Novo Nordisk. 

 

Endeligt har formanden deltaget i pædagogiske dage og lærermøder i henholdsvis Oddsherred og 

Roskilde, hvor oplæggene har centreret sig om de aktuelle politiske aftaler. Lignende oplæg er også 

holdt for uddannelsesudvalgets referencegruppe i Fredericia.  

Man er altid velkommen til at invitere formanden til sådanne arrangementer/møder, hvis man 

vurderer, at det er relevant. 

 

Brugerpanelet i optagelse.dk 

 

LA10 har i en årrække været en del af brugerpanelet i optagelse.dk/STUK. Vi inviteres til to årlige 

møder, hvor diverse nyheder i optagelse.dk gennemgås, og der er mulighed for at komme med input 

til ønsker i funktionaliteten i programmet. Derudover gennemgås årets optag på de forskellige 

ungdomsuddannelser og 10. klasse. Et interessant forum at være en del af. Gunver og Anja har 

deltaget i møderne i 2018.  

 

 

http://www.forum100.dk/
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Udtalelser fra LA 10: 

 

Lovgivningsmæssigt har året været præget af, at der har været en del reformer, som kun perifært har 

været inden for vores kerneinteresseområder. Landsforeningen har i løbet af 2018/19 udarbejdet 

høringssvar vedr.: 

 

Høringssvar over §2, nr. 3, i lovforslag nr. L 202 (AVU-loven) (marts 2018) 

 

Høringssvar vedr. udkast til Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, 

uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse (april 2018) 

 

Høringssvar vedr. udstedelse af prøveterminer (maj 2018) 

 

Høringssvar vedr. lov om ændring af lov om folkeskolen (Mulighed for at oprette talentklasser i 

musik og integrerede biblioteker) (juni 2018) 

 

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om midlertidig regulering af institutioner for 

forberedende grunduddannelse og institutionernes første bestyrelser (juni 2018) 

 

Høringssvar vedr. udkast til et nationalt naturfagscenter (august 2018) 

 

Høringssvar vedr. Udstedelse af ny ændringsbekendtgørelse for folkeskolens prøver (august 2018) 

 

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet, 

adgang til SPS på VEU-området og i overgangen mellem uddannelsesinstitutioner (oktober 2018) 

 

Høringssvar vedr. udkast til høring vedr. lov om ændring af lov om folkeskolen (Styrket 

praksisfaglighed) (oktober 2018) 

 

Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og 

procedurer ved valg af ungdomsuddannelse (oktober 2018) 

 

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af institutioner for forberedende 

grunduddannelse (Bestyrelsessammensætning) (december 2018) 

 
 

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om 

folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse 

m.v. samt forskellige andre love (Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i 

folkeskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.) (januar 2019)  

 

Høringssvar vedr. 2 lovforslag, som udmønter aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats    

(februar 2019) 

 

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

udkastene/ændringerne til efterretning. 

Høringssvarene kan som altid ses på foreningens hjemmeside (www.LA10.dk )  

http://www.la10.dk/
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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 (se side 3). 

 

Ultimo september 2018 arrangerede Ungdomsskoleforeningen en høring på Christiansborg, med ca. 

50 deltagere, hvor der var fokus på 10. klasse og overgangene til ungdomsuddannelserne.  

 

Vi har i samarbejde arrangeret et temamøde 21.1.19 om indholdet i den politiske aftale om ”Fra 

folkeskole til faglært- erhvervsuddannelser til fremtiden”, hvor afdelingschef Jesper Nielsen og 

chefkonsulent Per Bredholdt fra Undervisningsministeriet vil informere om hovedtrækkene i aftalen. 

 

Samarbejdet resulterede også i, at undertegnede sammen med Ungdomsskoleforeningen deltog i 

Folkemødet på Bornholm i juni 2018, hvor vi sammen og hver for sig deltog i en række møder 

arrangeret af forskellige aktører om relevante uddannelsespolitiske emner.  

 

Efterskoleforeningen, Ungdomsskoleforeningen og LA10 har mødtes nogle gange, hvor formand og 

næstformand for LA10 har deltaget. Vi ser frem til vores fortsatte gode samarbejde om 10. klasse, 

som bl.a. resulterede i, at undertegnede delte sommerhus til Folkemødet med bl.a. direktøren for 

Efterskoleforeningen. 

Vi arbejder på, at vi i det kommende år stadig vil udveksle erfaringer og tiltag i et tæt samarbejde, og 

vi ser frem til det nærmere samarbejde mellem vores tre foreninger. 

 

Samarbejdsrelationer til Skolelederforeningen, DLF, Danmarks Privatskoleforening, Skole og 

Forældre, Danske Erhvervsskoler, Danske Gymnasier, Danmarks Friskoleforening, Danske 

Skoleelever, Rockwoolfonden, Efterskoleforeningen og Ungdomsskoleforeningen 

  

Formanden har i august 2018 mødtes med hovedbestyrelsen fra Skolelederforeningen for at drøfte de 

politiske initiativer, som kunne involvere det kommunale 10. klasse. Aftalen er, at vi løbende holder 

hinanden underrettet. 

 

Samarbejdsrelationen til DLF indebærer samme aftale som med Skolelederforeningen samt 

udveksling af idéer i forbindelse med høringsmaterialer og deltagelse i høring om udskolingen og 

overgangen til erhvervsuddannelserne, som DLF afholdt ultimo april. 

Medio samme måned deltog formanden med deltagelse i workshop på Erhvervsskolernes årsmøde 

2018 i Nyborg. Her var Mette Frederiksen (S) hovedtaler, og hun meddelte forsamlingen af ca. 800 

erhvervsskolefolk, at socialdemokratiet varmt støttede forslaget om at placere 10. klasse på 

erhvervsskolerne. 

 

Rockwoolfonden inviterede til møde ultimo februar om input i forbindelse med fondens udvikling af 

indsats målrettet skoletrætte elever. I mødet deltog fra LA10 formanden og kassereren. 

 

På initiativ af Danmarks Privatskoleforening mødtes repræsentanter fra ovennævnte foreningen til et 

møde om10. klasse i slutningen af september 2018. Vi fandt hurtigt sammen om nogle fælles 

interesseflader og bekymringsflader i relation til regeringens forskellige udspil. Samarbejdet fortsatte 

i 2019 først med et møde 7.1.19, hvor vi drøftede vores holdninger til 10. klasse. Det er aftalt at holde 

fire årlige møder i kredsen samt etablere en ”Alternativ 10. klasse ekspertgruppe”, som skal udarbejde 
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et fælles holdningsgrundlag og fremkomme med anbefalinger, som er med i kommissoriet for den 

”rigtige” ekspertgruppe. 

 

LA 10 og medlemskabet af CEFU  

 

På bestyrelsesmødet i april 2013 besluttedes det at melde LA 10 ind i CEFU. Beslutningen skyldtes 

til dels foreningens dengang 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 (først til mølle-princippet). Se nærmere på: 

https://www.cefu.dk/  

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

medlemsarrangementer i 2018/19. 

 

Konferencen i år 

 

Bestyrelsen har i år ønsket at sætte fokus på erhvervsretning af 10. klasse set fra forskellige 

synsvinkler i feltet. Som altid vil der være mulighed for at lade sig inspirere samt bringe egne 

erfaringer i spil i den efterfølgende debat, som i lighed med sidste års konference skal munde ud i 

LA10´s positionspapir med forslag til ændring af den nuværende 10. klasselov. 

Vi har oplæg ved EVA, som vil fortælle om deres undersøgelser og analyser, og vi glæder os til at 

høre om, hvordan KL ser 10. klasse i det kommunale landskab fremover. Til afslutning vil Anders 

Bondo Christensen og Dorte Andreas fra henholdsvis DLF og Skolelederforeningen fortælle om deres 

holdninger til 10. klasse. 

 

Vi håber derfor også, at der vil komme rigtig mange til generalforsamlingen og konferencen d. 28.2.- 

01. marts 2019 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 meget 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: Odense, Slagelse, København, Fredericia og Albertslund. Alle 

steder har vi ved selvsyn set og oplevet det engagement, som præger 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 

LA10 

https://www.cefu.dk/

