Bilag 1

Interessetilkendegivelse og vision fra U/NORD
Mail fra U/NORD v/ Adrian Tresoglavic, den 15. maj 2020
Kære Lisbeth,
Tak for det gode samarbejde som har medført, at vi er nået hertil i arbejdet med at afklare, hvorvidt
U/NORD vil kunne indgå en driftsoverenskomst om 10. kl. med Hillerød Kommune. Vi svarer hermed på din
mail af 11. maj ”Sagsfremstilling vedr. 10. klasse”.
Væsentlige forudsætninger
Som vi har talt om, så ligger det os meget på sinde, at vi skaber de bedst mulige rammer for, at vi med en
driftsoverenskomst vil kunne drive 10. kl. på en måde der opleves som værende af høj kvalitet. For at det
skal kunne lade sig gøre, er det vores vurdering, at flg. forudsætninger er nødt til at være en del af en aftale
om driftsoverenskomst:
1. Vi ser os ikke i stand til at drive modtageklasser på en tilfredsstillende måde i Hillerød, men vi vil
være i stand til at tage imod ”modtageelever”, hvis de visiteres til U/NORD’s modtageklasse i
Lyngby.
2. Vi ser os ikke i stand til at drive specialklassen, så denne kan ikke medoverdrages.
3. Forud for indgåelse af en aftale om overdragelse, så er vi nødt til at kende lønniveauet og
kompetenceprofilen for gruppen af ansatte.
4. Det er ikke muligt for os, at få overdraget evt. tjenestemandsansatte medarbejdere.
5. Af hensyn til nødvendigheden af at integrere 10. klassestilbuddet i vores eksisterende
medarbejdergruppe, har vi kun mulighed for at overtage den del af lærerne, som svarer til Hillerød
Kommunes andel af eleverne.
6. Overdragelsen kan først være tilendebragt med påbegyndelsen af skoleåret 2021-22, dvs. i august
2021.
7. Det vil være nødvendigt at der aftales vilkår for opsigelse af aftalen, fx gensidig mulighed for
opsigelse med udgangen af juli med ophør følgende 1. august.
8. Det skal aftales på hvilke hvilkår indskrivning af elever i løbet af skoleåret kan foregå.
Derudover ser vi det også som vigtigt, at Hillerød kommune hjælper i opstartsfasen med at etablere aftaler
og relationer til andre kommuner, som det allerede er i gang.
Takster
Vi bekræfter, at I kan lægge følgende takster til grund for jeres beregninger:
Type
Almen
EUD10
Kombineret (20/20)

Takst
64.296 kr.
60.724 kr.
28.576 kr.

Interessetilkendegivelse
Såfremt ovenstående forudsætninger kan opfyldes, så bekræfter vi hermed, at vi fortsat er interesserede i
at arbejde for en overtagelse af 10. klasse.
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Vision for U/NORD’s 10. klasse i Hillerød:
Vi på U/NORD vil være en skole, som motiverer unge til at vælge os som det foretrukne uddannelsessted. Vi
har derfor et ønske om, at 10. klasse på U/NORD, U/NORD10, bliver et aktivt tilvalg for elever i 9. klasse i
Hillerød og kommuner tæt på Hillerød.
U/NORD10 skal være starten på en ungdomsuddannelse, hvor eleverne bliver en del af et fællesskab i et
varieret uddannelsesmiljø, og hvor de introduceres til ungdomsuddannelserne.
Elever skal opleve, at de udvikler sig socialt, personligt og fagligt og de skal opleve, at de bliver afklarede i
forhold til de muligheder de har i valget af ungdomsuddannelse, uanset hvilken retning deres interesse går.
Vores mål er, at de unge efter et år på U/NORD10 vælger den ungdomsuddannelse som er rigtig for dem.
Med denne vision er det vores håb, at flere unge vil gennemføre en ungdomsuddannelse.

Venlig hilsen
Adrian Tresoglavic
Vicedirektør

Mail fra Hillerød Kommune v/ Lisbeth Rindom, den 11. maj 2020
Kære Rene og Adrian
Vi er ved at udarbejde sagsfremstillingen om den fremtidige organisering af Hillerød
Kommunes 10. klassestilbud og som skal politisk behandles af Børn, Familie og Ungeudvalget
den 8. juni. I den forbindelse vil jeg bede jer om at bekræfte nedenstående takster og sende
en skriftlig interessetilkendegivelse.
1. Takster
I sagsfremstillingen indgår en belysning af de økonomiske konsekvenser såfremt 10. klasse
placeres på U/Nord, og vi har derfor behov for et økonomisk grundlag, for at kunne beregne
konsekvenserne.
Vi vil derfor høre, om I kan bekræfte, at vi kan lægge følgende takster til grund for
beregningerne:
Type
Almen
EUD10
Kombineret (20/20)
Modtageklasse

Takst
64.296 kr.
60.724 kr.
28.576 kr.
106.000 kr.
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2. Interessetilkendegivelse
Som bilag til sagsfremstillingen er der brug for, at U/Nord skriftligt tilkendegiver over for
Hillerød Kommune, om I er interesserede i at overtage driften af 10. klassetilbud for elever i
Hillerød Kommune. Det er tilstrækkeligt med et par linjer med udgangspunkt i missionen.

Med venlig hilsen
Lisbeth Rindom
Direktør for Børn, Skole, Familier og Kultur

Side 3 af 3

