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Resume
Børn og Unge foreslår, at det kommunale 10. klasse-tilbud skal være et inkluderende og 
attraktivt ungemiljø, målrettet unge med behov for yderligere faglig kvalificering og afkla-
ring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Tilbuddet skal understøtte unges livsmestring og motivation, så fraværet sænkes og den 
faglige progression styrkes i et samlet tilbud, der peger tydeligt frem mod ungdomsud-
dannelse, så flere unge bliver uddannelsesparate. 

Tilbuddet skal tilrettelægges ud fra ungegruppens mangfoldighed, hvor der er fokus på 
at skabe et stort fællesskab for alle, samtidig med mindre fællesskaber og aktiviteter 
målrettet forskellige unges behov og interesser, med henblik på at skabe motivation og 
tilgodese de forskellige behov. Som led heri indgår en systematisk understøttelse af sær-
ligt udsatte unge i et samarbejde med interne og eksterne aktører. 

De unge skal mødes med en stærk faglighed, der kommer til udtryk i varieret, praktisk og 
anvendelsesorienteret undervisning med koblinger imellem den daglige undervisning i 
10. klasse og ungdomsuddannelser, omverden og erhvervslivet. Dette skal bidrage til et 
aktivt ungeliv med fritidsjobs og fritidsaktiviteter mm. og styrke de unges alsidige udvik-
ling igennem erfaringer med beskæftigelse mv. 

Kommunal 10. klasse flyttes fra de nuværende 10. klassecentre på Vestergårdsskolen, 
Tranbjergskolen Rundhøjskolen (undtagen ESAA10) og placeres på et nyt samlet sted 
med egen selvstændig ledelse. Den nye placering skal danne ramme om et attraktivt 
ungemiljø og vise, at 10. klasse er indledningen til ungdomsuddannelse.

Tilbuddet bygger på en kombination af folkeskoleloven og ungdomsskoleloven for at give 
den størst mulige fleksibilitet i tilrettelæggelsen af det fremadrettede kommunale 10. 
klasse-tilbud.

EUD10 varetages fortsat af erhvervsuddannelserne og refererer fremadrettet til den nye 
leder af kommunal 10. klasse, så kommunal 10. klasse bliver et samlet og centralt koor-
dineret tilbud med tværgående samarbejde og fælles pædagogiske pejlemærker for de 
forskellige dele af kommunal 10. klasse.



Del 2
Baggrund og rammer for 

Børn og Unges forslag til ny struktur
og indhold for kommunal 10. klasse

5            Ungeinddragelse på 10. klasse  



6            Høringsforslag om 10. klasse

HØRINGSFORSLAG

Baggrund for forslaget
Gennem de seneste år er det blevet tydeligt, at de kommunale 10. klasse-tilbud i Aarhus 
Kommune har været præget af økonomiske og pædagogiske udfordringer. Derfor drøfte-
de Børn og Unge udvalget i flere omgange de kommunale 10. klasse-tilbud i 2019-20. 

Disse drøftelser førte til, at forligspartierne med budgetforliget 2021 besluttede, at: 

 ▸ Det almene kommunale 10. klasse-tilbud løftes med 3,3 mio. kr. pr. år fra 2022 for at 
understøtte, at 10. klasse i Aarhus Kommune er et udviklende og attraktivt tilbud for 
unge, der efter afslutningen af 9. klasse endnu ikke føler sig helt klar til en ungdoms-
uddannelse.

 ▸ Børn og Unge kommer med oplæg til fremtidig organisering og indhold af det kom-
munale 10. klasse-tilbud mhp. byrådsbeslutning i 2021. 

På den baggrund nedsatte rådmanden for Børn og Unge en udviklingsgruppe til at råd-
give Børn og Unge om indhold og struktur i en ny model for det kommunale 10. klasse-
tilbud i Aarhus. Udviklingsgruppen blev sammensat med repræsentation fra folkeskoler, 
kommunal 10. klasse, EUD10, PPR, MSB og UngiAarhus. Udviklingsgruppen har arbejdet 
med afsæt i nationale undersøgelser, forskning og viden om 10. klasse kombineret med 
egen viden og erfaringer samt med inddragelse af lokale unge i 9. og 10. klasse og med-
arbejdere i nuværende kommunal 10. klasse. Arbejdet i gruppen forløb over 5 temamø-
der frem til februar 2021. Udviklingsgruppens rådgivning til Børn og Unge om indhold og 
struktur i det fremadrettede 10. klasse-tilbud i Aarhus Kommune er samlet i en rapport.

I dette høringsforslag fremsætter Børn og Unge forslag til en ny struktur og indhold for 
kommunal 10. klasse i Aarhus Kommune. Forslaget tager afsæt i udviklingsgruppens 
afrapportering og opsamling fra den øvrige inddragelse, der er gennemført.
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Afgrænsning af hvad
forslaget omhandler
Høringsforslaget omhandler almen kommunal 10. klasse. Forslaget omhandler ikke spe-
cial 10. klasse eller 10. modtagelsesklasse.

De konkrete 10. klasse-tilbud, som høringsforslaget omhandler er: 

Kommunale 10. klasse centre på følgende folkeskoler:

 ▸ Tranbjergskolen
 ▸ Vestergårdsskolen
 ▸ Rundhøjskolen – almen 10. klasse samt ESAA10 som er målrettet elitesportsudøvere

• På baggrund af en forsøgsperiode besluttede byrådet i marts 2014, som led ud-
møntning af folkeskolereformen, at der kan oprettes eliteklasser i idræt for elever 
i Aarhus ud fra specifikke kriterier i samarbejde med Elite Sports Akademi Aarhus 
(ESAA)

EUD10:

 ▸ Kommunal 10. klasse forankret på erhvervsuddannelserne. Tilbuddet er målrettet 
elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforud-
sætningerne, eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg. EUD10 
varetages af erhvervsuddannelserne i Aarhus i henhold til en driftsoverenskomst med 
Aarhus Kommune
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Lovgrundlaget for
kommunal 10. klasse
Folkeskoleloven definerer, at ”undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til 
unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af 
uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse” (§19). 

Kommunen skal tilbyde:

 ▸ Almindelig 10. klasse drevet under folkeskoleloven 
 ▸ EUD10 

• EUD10 skal varetages i samarbejde med erhvervsuddannelser og kan varetages 
fuldt ud af erhvervsuddannelser på baggrund af en driftsoverenskomst med kom-
munen

Kommunen kan tilbyde:

 ▸ 10. klasse drevet under ungdomsskoleloven
• Ungdomsskolelovgivningen tilfører en øget fleksibilitet i forhold til timetal og 

fagrække, samt mulighed for at ansætte undervisere med forskellige kvalifikationer 
til at supplere det læreruddannede personale
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Hvem vælger kommunal 
10. klasse i Aarhus Kommune
Det kommunale 10. klasse-tilbud er et blandt forskellige mulige valg for unge, der 
tager 10. klasse. På landsplan, såvel som i Aarhus Kommune, er det ca. halvdelen af en 
ungdomsårgang der går i 10. klasse. De fleste tager på efterskole for at dyrke personlige 
interesser og få et ’break’ i 10. klasse før ungdomsuddannelse. I Aarhus har andelen 
der vælger 10. klasse på en efterskole været stigende de seneste år, mens andelen, der 
vælger kommunal 10. klasse falder. Der er en tendens til, at Aarhus kommunal 10. klasse-
tilbud i stadig højere grad anvendes af unge med udpræget behov for yderligere faglig 
kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg. Samtidig har en stadig stigende andel af 
unge, der søger kommunal 10. klasse i Aarhus søgt EUD10 frem for folkeskolernes 10. 
klasse-tilbud. Det er en udvikling, der er sket over de seneste år og afspejles i år i den 
hidtil mest markante fordeling af unge, der har søgt de respektive tilbud. Udviklingen i 
søgetallene fra 2016/17 til i dag ses i tabellen herunder.

Udvikling i søgning til kommunal 10. klasse i Aarhus (antal elever, der har søgt pr. 15. marts):

Selvom der kan peges på nogle fællestræk for ungegrupperne, der typisk vælger kommu-
nal 10. klasse er det relevant at være opmærksom på, at de unge også er meget forskel-
lige og repræsenterer en mangfoldighed. Overordnet set er der dog markante forskelle 
på en række parametre, når vi kigger på ungegrupperne, der fortsætter i henholdsvis 
kommunal 10. klasse og i 10. klasse på efterskole. Sammenlignet med unge der fortsæt-
ter på efterskole, gælder følgende for unge i kommunal 10. klasse i Aarhus. 

 ▸ Fagligt: Andelen der har bestået dansk og matematik i 9. klasse er markant lavere
 ▸ Dansk som andetsprog: Andelen med dansk som andetsprog er markant højere
 ▸ Fravær: Over dobbelt så meget fravær i 9. klasse
 ▸ Socialt: Kommer fra skoler med svagere socioøkonomiske forudsætninger
 ▸ Uddannelsesparathed: Markant flere er vurderet ikke uddannelsesparate i 9. klasse
 ▸ Udsathed: (vurderet ud fra at have modtaget en social foranstaltning efter servicelo-

ven) Næsten hver tredje ung i kommunal 10. klasse har modtaget en foranstaltning på 
et tidspunkt i deres liv. Til sammenligning er andelen omkring 5 pct. for kommunen 
som helhed (0.-10. klasse)

 ▸ Trivsel: Unge i kommunal 10. klasse scorer lavere på trivselsmåling sammenlignet 
med 9. klasse

Skoleår 2016/17 2018/19 2020/21

De kommunale 10. klassecentre 209 203 81

EUD10 37 94 150

Total 246 297 231
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Målgruppe og
inklusionsprincip
Aarhus kommunale 10. klasse skal henvende sig til unge med behov for yderligere faglig 
kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg. Denne målgruppe består af unge med 
store indbyrdes forskelle. Derfor skal kommunal 10. klasse være et inkluderende tilbud, 
der tilgodeser de unges forskellighed og bruger mangfoldigheden aktivt i det pædagogi-
ske arbejde. Læringsmiljøet skal organiseres, så det kan imødekomme de unges meget 
forskellige forudsætninger og behov, uden at den enkelte unge oplever sig som ’særlig’ 
eller som ekskluderet. Tilbuddet skal rumme alle unge i ’det store fællesskab’ med ’små 
fællesskaber i det store’. Det skal skabe motivation og erfaringer af livsmestring for alle 
unge og bidrage til at løfte alle unge ud fra deres individuelle behov.

FORSLAG 1: 
Målgruppe 

Målgruppen for kommunal 10. klasse er unge som har behov for yderligere faglig 
kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsud-
dannelse.

FORSLAG 2: 
10. klasse bidrager til inklusion 

Vi skal være ambitiøse på alle unges vegne. Kommunal 10. klasse skal derfor være et 
inkluderende tilbud, der tilgodeser de unges forskellighed og bruger mangfoldigheden 
aktivt i det pædagogiske arbejde.



Formål
Med afsæt i målgruppen for kommunal 10. klasse foreslår Børn og Unge følgende formål 
for kommunal 10. klasse i Aarhus.

HØRING

FORSLAG 3: 
Formål

Kommunal 10. klasse skal være et attraktivt tilbud, der styrker unges faglige, praksis-
faglige, personlige og sociale forudsætninger for ungdomsuddannelse med fokus på 
at understøtte unges livsmestring og motivation. Dette med henblik på, at flere unge 
bliver uddannelsesparate, at sænke fraværet og styrke den faglige progression for unge i 
kommunal 10. klasse.

12            Ungeinddragelse på 10. klasse  
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Stærk pædagogisk og stærk 
faglig profil 
For at styrke unges faglige, praksisfaglige, personlige og sociale forudsætninger for ung-
domsuddannelse skal tilbuddet have en fagligt stærk pædagogisk profil, der understøtter 
unge i at opnå livsmestring og motivation. Den pædagogiske profil skal integreres i 
tilbuddets stærke faglighed med fokus på faglig progression for alle unge. 

Undervisningen skal derfor generelt tilrettelægges og udføres på en måde, der understøt-
ter de unges oplevelse af noget nyt, varieret og fremadrettet. Dette skal afspejle sig i en 
faglig profil med varieret undervisning, hvor praktiske elementer og konkret anvendelse 
af viden og færdigheder er løbende integreret i fagligheden og undervisningen. Det skal 
være tydeligt for unge i kommunal 10. klasse, hvordan undervisningen og det faglige 
indhold peger frem mod ungdomsuddannelse og beskæftigelse. Dette sker ved, at unge 
erfarer konkrete koblinger mellem den daglige undervisning i 10. klasse og ungdomsud-
dannelser, omverdenen og erhvervslivet. 

Tilbuddet skal aktivt udnytte, at Aarhus er en by hvor kompetencer fra uddannelser, 
erhvervsliv, foreninger mv., som ’eksperter på eget felt’, kan styrke kommunal 10. klasse 
som et attraktivt tilbud med fokus på faglighed og autentiske, motiverende læringsmil-
jøer. Dette skal bidrage til et aktivt ungeliv med fritidsjobs og fritidsaktiviteter mm. og 
styrke de unges alsidige udvikling gennem erfaringer med beskæftigelse mv.

Tilbuddets valgfag tilrettelægges med henblik på at styrke forskellige unges motivation 
og muligheder for personlig, social og faglig udvikling i forhold til deres forskellige inte-
resser og behov. 

En del af undervisningsaktiviteterne og valgfagene målrettes pædagogiske formål om at 
fremme motivation og give passende personlige og sociale udfordringer, der kan fremme 
unges udvikling og modning igennem erfaringer af mestring. Der skal være en balance 
imellem på den ene side undervisningen og tilbuddets fælles elementer, der går på tværs 
af de unges forskelligheder i det store fællesskab, og på den anden side elementer, der er 
målrettet de unges forskellige behov, forudsætninger og interesser i mindre fællesskaber.

Tilbuddet skal bygge på en velfunderet pædagogisk tilgang, hvor undervisningen og 
pædagogikken generelt tilrettelægges, så der tages højde for de unges forskellige forud-
sætninger. Derudover skal der, som led i den pædagogiske indsats, laves en systematisk 
understøttelse målrettet individuelle unge, der er særligt udsatte, så de får den yderligere 
støtte der skal til, for at lykkes i kommunal 10. klasse.
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FORSLAG 4:

Pædagogisk og faglig profil

Livsmestring, motivation og faglig progression
Kommunal 10. klasse skal have en pædagogisk profil, der understøtter unge i at opnå 
livsmestring og motivation integreret i tilbuddets stærke faglighed med fokus på faglig 
progression for alle unge.

Balance imellem det fælles og elementer målrettet forskellige unge 
Der skal være en balance mellem fælles elementer, der går på tværs af de unges forskel-
ligheder i det store fællesskab, og elementer der er målrettet de unges forskellige behov, 
forudsætninger og interesser i små fællesskaber.

Systematisk, individuel understøttelse af særligt udsatte unge
Som led i den pædagogiske indsats laves en systematisk understøttelse målrettet 
individuelle unge, der er særligt udsatte, så de får den yderligere støtte der skal til, for at 
lykkes i kommunal 10. klasse.

Varieret, praktisk og anvendelsesorienteret undervisning
Undervisningen skal tilrettelægges og udføres på en måde, der understøtter de unges 
oplevelse af noget nyt, varieret og fremadrettet. Dette skal afspejle sig i en faglig profil 
med varieret undervisning, hvor praktiske elementer og konkret anvendelse af viden og 
færdigheder er løbende integreret i fagligheden og undervisningen.

Tydelig kobling til ungdomsuddannelse og beskæftigelse
Det skal være tydeligt for de unge, at undervisningen peger frem mod ungdomsuddan-
nelse og beskæftigelse ved, at de unge erfarer konkrete koblinger mellem den daglige 
undervisning i 10. klasse og ungdomsuddannelser, omverdenen og erhvervslivet.
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Kombineret lovgrundlag 
For at give kommunal 10. klasse de bredest mulige rammer for at imødekomme un-
gegruppens forskelligartede behov og forudsætninger foreslås det, at kommunal 10. 
klasse i Aarhus både kan drives efter folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. I dag drives 
kommunal 10. klasse i Aarhus alene i henhold til folkeskoleloven. Med forslaget udnyttes 
ungdomsskolelovens muligheder for større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af et rumme-
ligt og alsidigt tilbud i 10. klasse med mulighed for, at UngiAarhus kan drive dele af det 
kommunale 10. klasse-tilbud.

FORSLAG 5:
Kombination af folkeskoleloven og ungdomsskoleloven

Kommunal 10. klasse kan både drives i henhold til folkeskoleloven og ungdomsskolelo-
ven med mulighed for at UngiAarhus kan drive dele af det kommunale 10. klasse-tilbud. 

16            Høringsforslag om 10. klasse
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Organisering og ledelse af 
kommunal 10. klasse
Det foreslås, at det fremadrettede kommunale 10. klasse-tilbud organiseres som et selv-
stændigt, bydækkende tilbud med egen ledelse. Dog bibeholdes ESAA10 på Rundhøjsko-
len med nuværende ledelse for den specifikke målgruppe af unge elitesportsudøvere. Det 
aktuelle antal elever i kommunal 10. klasse har et omfang, der sammen med de pæda-
gogiske formål og hensigter for det fremadrettede kommunale 10. klasse-tilbud, danner 
grundlag for forslaget om at samle kommunal 10. klasse i et selvstændigt, bydækkende 
tilbud. Kommunal 10. klasse samles ét sted for at skabe et bæredygtigt ungemiljø, der er 
attraktivt for unge og understøtter det pædagogiske arbejde med fokus på mangfoldig-
hed. 

Den nye skoleleder for kommunal 10. klasse indgår i ledelseslinjen i Børn og Unge. Le-
deren får det overordnede ansvar for kommunal 10. klasse i Aarhus, og kan samarbejde 
med forskellige aktører om at løse opgaven bedst muligt med henblik på at understøtte 
de unges læring, trivsel og udvikling. Tilbuddet organiseres med en primær placering, 
men med afsæt i lederens pædagogiske begrundelser kan dele af tilbuddet lokaliseres og 
afvikles andre steder som led i en fleksibel tilrettelæggelse, der tilgodeser unges forskel-
lighed og forskellige pædagogiske hensyn. 

Den foreslåede organisering har til formål at forankre den ledelsesmæssige koordinering 
i en samlet ledelse, der udelukkende har fokus på 10. klasse. Dette skal skabe de bedst 
mulige organisatoriske rammer for at opbygge målrettede kompetencer og udvikle det 
pædagogiske og faglige miljø omkring kommunal 10. klasse. Formålet er at etablere et 
stærkt ledelsesmæssigt fokus i en robust, helhedsorienteret og dynamisk organisatorisk 
ramme. 

UngiAarhus vil med forslaget indgå som samarbejdspartner i dele af undervisningen og 
i forbindelse med et fritidsmiljø i tilknytning til det kommunale 10. klasse-tilbud. EUD10 
fortsætter i samarbejde med erhvervsuddannelserne med afsæt i en fornyet samarbejds-
model jf. nedenstående afsnit om EUD10 i den nye struktur (forslag 7).

Lovgrundlaget og byrådets beslutning (forventes september 2021) om fremadrettet 
struktur og indhold for det kommunale 10. klasse-tilbud definerer den overordnede 
ramme for tilbuddet. Inden for denne ramme disponerer og prioriterer den kommende 
leder den konkrete tilrettelæggelse af kommunal 10. klasse med henblik på bedst muligt 
at understøtte unges interesser og søgning.



AFRAPPORTERING
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FORSLAG 6:
Organisering og ledelse

Kommunal 10. klasse organiseres som et selvstændigt bydækkende tilbud med egen 
leder, der indgår i ledelseslinjen i Børn og Unge. ESAA10 bibeholdes på Rundhøjskolen 
med nuværende ledelse for den specifikke målgruppe af unge elitesportsudøvere.
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EUD10 som en del af den 
nye struktur for kommunal 
10. klasse
Med henblik på at udvikle kommunal 10. klasse i retning af et samlet kommunalt tilbud 
er det vigtigt med en central og koordineret ledelse. Dette er i tråd med et udtalt ønske 
fra medarbejderne om fælles kompetenceudvikling og styrket tværgående samarbejde. 
Børn og Unge foreslår, at EUD10 fortsat varetages af erhvervsuddannelserne, og frem-
adrettet refererer til den nye leder af kommunal 10. klasse. Ved at placere den koordine-
rende og ledelsesmæssige sagsbehandling for EUD10 hos den nye leder af kommunal 
10. klasse, rykkes behandlingen af elevsagerne tættere på den udførende praksis. Når 
sagsbehandlingen foregår tættere på den praksis som sagerne omhandler, styrkes sags-
behandlingens pædagogiske og faglige kvalitet. Det giver fx bedre forudsætninger for at 
skabe de bedst mulige match mellem de unges behov og tildelingen af konkrete tilbud 
ved fordelingen af unge i kommunal 10. klasse. 

Samtidig betyder det, at sagsbehandlingen bygger på et stærkt, centralt koordineret over-
blik på tværs af alle samarbejdspartnerne med henblik på udvikling af fælles pædagogi-
ske pejlemærker for de forskellige dele af kommunal 10. klasse. Det er en organisering, 
der skal understøtte det kommunale 10. klasse-tilbuds robusthed og fleksibilitet i forhold 
til at være et samlet kommunalt tilbud, der løbende imødekommer de unges forskellige 
ønsker og pædagogiske behov så godt og fleksibelt som muligt. 

FORSLAG 7: 
EUD10 i den nye struktur for kommunal 10. klasse

EUD10 varetages af erhvervsuddannelserne og refererer fremadrettet til den nye leder af 
kommunal 10. klasse, så kommunal 10. klasse bliver et samlet og centralt koordineret 
tilbud med tværgående samarbejde og fælles pædagogiske pejlemærker for de forskelli-
ge dele af kommunal 10. klasse.
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Ny fysisk placering af kom-
munal 10. klasse
Landsdækkende undersøgelser, såvel som den lokale ungeinddragelse, viser at det er 
vigtigt for unge i 10. klasse, at 10. klasse tilbyder et ungemiljø, der markerer et skifte fra 
folkeskolen. For de unge drejer det sig om, at de ønsker en dagligdag med alders- og 
tidssvarende omgivelser. De unge ønsker, at det sociale samvær, de fysiske rammer, 
og mulighederne for aktiviteter i forbindelse med skoledagen i 10. klasse, bærer præg 
af ungdom og markerer starten på noget nyt efter 9. klasse. Unge i 10. klasse oplever 
placeringen på en folkeskole som en hindring for dette, fordi de er omgivet af yngre 
børn og fysiske rammer, der ikke er tilstrækkeligt ungdomsorienterede eller markerer 
den ønskede start på noget nyt efter 9. klasse. I den forbindelse er der fokus på, at 10. 
klasse skal tilrettelægges som indledningen til ungdomsuddannelse frem for afslutning 
af folkeskolen. 

Derfor skal kommunal 10. klasse have en ny placering, der kan danne ramme om et 
attraktivt ungemiljø og vise, at 10. klasse er indledningen til ungdomsuddannelse. Den 
nye placering skal have en kapacitetsmæssig fleksibilitet, der kan imødekomme variation 
i søgning fra unge, så tilbuddets omfang løbende kan tilpasses udvikling i søgningen. 
Den nye organisering af kommunal 10. klasse som et selvstændigt bydækkende tilbud 
med egen ledelse medfører, at kommunal 10. klasse flyttes fra de nuværende værtskoler 
på Tranbjerg-, Vestergårds- og Rundhøjskolen (undtagen ESAA10).

FORSLAG 8: 
Ny placering af kommunal 10. klasse

Attraktivt ungemiljø og indledning til ungdomsuddannelse
Kommunal 10. klasse skal have en ny placering, der kan danne ramme om et attraktivt 
ungemiljø og vise, at 10. klasse er indledningen til ungdomsuddannelse.

Mulighed for fleksibilitet i forhold til kapacitet
Den nye placering skal have en kapacitetsmæssig fleksibilitet, så tilbuddets omfang 
løbende kan tilpasses i forhold til udviklingen i unges søgning af kommunal 10. klasse.

Kommunal 10. klasse flyttes fra de nuværende værtskoler: Tranbjergskolen,       
Vestergårdsskolen og Rundhøjskolen (undtagen ESAA10).
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Samarbejde om understøt-
telse af særligt udsatte unge
I tilknytning til de nuværende kommunale 10. klasser er der udviklet en række pædago-
giske og socialfaglige samarbejdsindsatser målrettet de mest udsatte unge, indenfor 
rammerne af det fælles læringsmiljø.

Internt i MBU drejer det sig om 
 ▸ Samarbejde med MOVE om kompetenceudvikling
 ▸ Samarbejde med UngiAarhus om fritidspædagogisk understøttelse
 ▸ Samarbejde med PPR om specialpædagogisk bistand
 ▸ Samarbejde med Gadeplan om grupper af unge og konkrete unge

I forhold til eksterne samarbejdspartnere drejer det sig om 
 ▸ Samarbejdsaftaler med MSB om socialfaglig bistand samt vejledning og beskæftigelse 

(praktikker, fritidsjobs mv.)
 ▸ Styrket samarbejde med UU
 ▸ Samarbejde med Ungdomscentret om faglig og pædagogisk understøttelse
 ▸ Samarbejde med SSP/Politi om forebyggelse og konflikthåndtering

Elementerne i dette interne, tværmagistratslige og eksterne samarbejde indarbejdes i 
organiseringen af det fremadrettede kommunale 10. klasse-tilbud med henblik på at 
videreføre erfaringerne og videreudvikle det strukturerede samarbejde om systematisk, 
individuel understøttelse af særligt udsatte unge i kommunal 10. klasse. Det skal ske 
i form af stærke samarbejdsaftaler, fremskudte indsatser og en videreudvikling af det 
systematiske samarbejde. Det kan fx omhandle fast tilstedeværelse af socialrådgiver, 
UU-vejleder mv. og, at de mest udsatte unge tilbydes et tæt personligt følgeskab med en 
betydningsfuld voksen (systematisk brug af mentorer mv.).

FORSLAG 9: 
Struktureret samarbejde om systematisk individuel understøttelse 
af udsatte unge

Det strukturerede samarbejde om systematisk individuel understøttelse af udsatte unge 
indarbejdes i organiseringen af kommunal 10. klasse i form af stærke samarbejdsafta-
ler, fremskudte indsatser og en videreudvikling af det systematiske samarbejde internt, 
eksternt og tværmagistratsligt.



Del 5
Skematisk oversigt over 

høringsforslag til ny struktur
og indhold i kommunal 10. klasse

22            Ungeinddragelse på 10. klasse  
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NUMMER OG 
OVERSKRIFT

FORSLAG

FORSLAG 1: 
Målgruppe

Målgruppen for kommunal 10. klasse er unge som har behov for yderligere faglig kvalificering og 
afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

FORSLAG 2: 
10. Klasse bidrager til 
inklusion 

Vi skal være ambitiøse på alle unges vegne. Kommunal 10. klasse skal derfor være et inkluderende 
tilbud, der tilgodeser de unges forskellighed og bruger mangfoldigheden aktivt i det pædagogiske 
arbejde.

FORSLAG 3: 
Formål

Kommunal 10. klasse skal være et attraktivt tilbud, der styrker unges faglige, praksisfaglige, personlige 
og sociale forudsætninger for ungdomsuddannelse med fokus på at understøtte unges livsmestring 
og motivation. Dette med henblik på, at flere unge bliver uddannelsesparate, at sænke fraværet og 
styrke den faglige progression for unge i kommunal 10. klasse.

FORSLAG 4: 
Pædagogisk og faglig profil

Livsmestring, motivation og faglig progression
Kommunal 10. klasse skal have en pædagogisk profil, der understøtter unge i at opnå livsmestring og 
motivation integreret i tilbuddets stærke faglighed med fokus på faglig progression for alle unge.

Balance imellem det fælles og elementer målrettet forskellige unge 
Der skal være en balance imellem fælles elementer, der går på tværs af de unges forskelligheder i 
det store fællesskab, og elementer der er målrettet de unges forskellige behov, forudsætninger og 
interesser i små fællesskaber.

Systematisk, individuel understøttelse af særligt udsatte
Som led i den pædagogiske indsats laves en systematisk understøttelse målrettet individuelle unge, 
der er særligt udsatte, så de får den yderligere støtte, der skal til for at lykkes i kommunal 10. klasse.

Varieret, praktisk og anvendelsesorienteret undervisning
Undervisningen skal tilrettelægges og udføres på en måde, der understøtter de unges oplevelse af 
noget nyt, varieret og fremadrettet. Dette skal afspejle sig i en faglig profil med varieret undervisning, 
hvor praktiske elementer og konkret anvendelse af viden og færdigheder er løbende integreret i 
fagligheden og undervisningen.

Tydelig kobling til ungdomsuddannelse og beskæftigelse
Det skal være tydeligt for de unge, at undervisningen peger frem mod ungdomsuddannelse og 
beskæftigelse ved, at de unge erfarer konkrete koblinger imellem den daglige undervisning i 10. klasse 
og ungdomsuddannelser, omverden og erhvervslivet.

FORSLAG 5: 
Kombination af folkeskole-
loven og ungdomsskoleloven  

Kommunal 10. klasse kan både drives i henhold til folkeskoleloven og ungdoms-skoleloven med 
mulighed for at UngiAarhus kan drive dele af det kommunale 10. klasse-tilbud.

FORSLAG 6: 
Organisering og ledelse

Kommunal 10. klasse organiseres som et selvstændigt bydækkende tilbud med egen leder, der indgår 
i ledelseslinjen i Børn og Unge. ESAA10 bibeholdes på Rundhøjskolen med nuværende ledelse for den 
specifikke målgruppe af unge elitesportsudøvere.

FORSLAG 7: 
EUD10 i den nye struktur for
kommunal 10. klasse

EUD10 varetages af erhvervsuddannelserne og refererer fremadrettet til den nye leder af kommunal 
10. klasse, så kommunal 10. klasse bliver et samlet og centralt koordineret tilbud med tværgående 
samarbejde og fælles pædagogiske pejlemærker for de forskellige dele af kommunal 10. klasse.

FORSLAG 8:
Ny placering af kommunal 
10. klasse

Attraktivt ungemiljø og indledning til ungdomsuddannelse
Kommunal 10. klasse skal have en ny placering, der kan danne ramme om et attraktivt ungemiljø og 
vise, at 10. klasse er indledningen til ungdomsuddannelse.

Mulighed for fleksibilitet i forhold til kapacitet
Den nye placering skal have en kapacitetsmæssig fleksibilitet, så tilbuddets omfang løbende kan 
tilpasses i forhold til udviklingen i unges søgning af kommunal 10. klasse.

Kommunal 10. klasse flyttes fra de nuværende værtskoler: 
Tranbjergskolen, Vestergårdsskolen og Rundhøjskolen (undtagen ESAA10).

FORSLAG 9: 
Struktureret samarbejde om 
systematisk individuel under-
støttelse af udsatte unge

Det strukturerede samarbejde om systematisk, individuel understøttelse af udsatte unge indarbejdes 
i organiseringen af kommunal 10. klasse i form af stærke samarbejdsaftaler, fremskudte indsatser og 
en videreudvikling af det systematiske samarbejde internt, eksternt og tværmagistratsligt.


