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Punkt 14: Fremtidig organisering af 10. klassetilbud
20/7799

Indstilling
Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og
byrådet at sende sagen i høring med henblik på politisk behandling efter høring i august
2020.

Sagsfremstilling
Sagens baggrund
Børn, Familie og Ungeudvalget har den 6. maj 2020, som led i drøftelse af budget 2021-24,
bedt forvaltningen om ”til udvalgets møde i juni 2020 at fremlægge et beslutningsoplæg om
den fremtidige organisering af Hillerød Kommunes 10. klassestilbud. Beslutningsoplægget
skal omfatte konsekvenser ved den nuværende organisering (10. klasseskolen og kombineret
10. klasse på erhvervsskoler) henholdsvis en organisering, hvor det fulde 10. klassetilbud er
placeret på en erhvervsskole”.
Forvaltningen har på denne baggrund været i dialog med U/NORD om at overtage
forsyningsforpligtelsen af det fulde 10. klassetilbud for Hillerød Kommunes elever og
U/NORDs direktion har sendt Hillerød Kommune en interessetilkendegivelse og vision (bilag
1). Det er en klar forudsætning for en fremtidig forsyningsforpligtelse, at U/NORD løser den
samme opgave som i dag løses på 10. klasseskolen.
Nedenfor beskrives konsekvenser af henholdsvis den nuværende organisering (1),
organisering af 10. klassetilbud på U/NORD (2), de økonomiske konsekvenser ved begge
modeller (3) og til sidst en sammenfattende vurdering (4).
1. Konsekvenser ved den nuværende organisering af 10. klassetilbud
10. klassetilbuddet i Hillerød Kommune er placeret på 10. klasseskolen, som fysisk er
placeret sammen med Hillerød Ungdomsskole inkl. en større ungdomsklub og UU.
Derudover har Hillerød Kommune en driftsoverenskomst med U/NORD, der driver den
kombinerede 10. klasse (20/20 ordning). Hillerød Kommune modtager desuden elever fra
omegnskommuner og har herunder etårige samarbejdsaftaler med hhv. Rudersdal og Allerød
Kommune om at varetage forsyningsforpligtelsen af deres 10. klasseelever.
Opgaver, der i dag varetages af 10. klasseskolen i Hillerød Kommune:
10. almen: Almindeligt 10. klassetilbud (123 elever – heraf 39 elever fra Hillerød
Kommune)
EUD10: For elever motiverede for en EUD, men som ikke har de faglige
forudsætninger eller er uafklaret om deres EUD-valg (17 elever)
Specialklasse: Specialtilbud for elever på 10. klassetrin (9 elever)
Modtagelsesklasse: For unge sent ankomne indvandrere og flygtninge mellem 13 og 17
år (14 elever)

Opgaver, der i dag varetages af U/NORD:
Kombineret 10. klasse (20 Hillerød-elever)
10. klasseskolen varetager et vigtigt ansvar for elever, der stopper på en ungdomsuddannelse
eller efterskole i løbet af skoleåret. Det varierer fra år til år, hvor mange elever, der stopper
på en uddannelse i løbet af skoleåret. I skoleåret 2018/19 drejede det sig om ca. 30 elever og i
indeværende skoleår drejer det sig om 14 elever. Modtagelse af disse unge, samarbejde med
UU og i nogle tilfælde rådgivere/psykologer om deres skoletilbud samt tæt opfølgning på
deres nærvær i skoletiden er en stor opgave, der i dag er indeholdt i 10. klasseskolens
økonomi. Ud over FGU har Hillerød Kommune ikke andre kommunale skoletilbud til unge
under 18 år, som er stoppet i et skoletilbud/ungdomsuddannelse.
2. Konsekvenser ved organisering af 10. klasse på erhvervsskole (U/NORD)
Et væsentligt argument for at indgå en driftsoverenskomst med U/NORD om varetagelse af
10. klassetilbud er, at en tæt sammenhæng mellem 10. klasse og erhvervsuddannelserne kan
understøtte søgningen til erhvervsuddannelse. Det er dog væsentligt, at 10. klassetilbuddet
også opleves relevant for de 10. klasseelever, der vælger andre uddannelser efter 10. klasse
(målgruppebeskrivelse i bilag 2, afsnit 3).
Ved indgåelse af en driftsoverenskomst med U/NORD om at varetage det fulde 10.
klassetilbud i Hillerød Kommune anbefaler forvaltningen:
At aftalen træder i kraft fra skoleåret 2021/22.
At undervisningen af de 14-17 årige modtageklasseelever indgår i
driftsoverenskomsten med U/NORD (uddybes i bilag 2, afsnit 2), og at visitation sker
til afdelingen i Lyngby
At specialklassetilbuddet fortsat drives af Hillerød Kommune (bilag 2, afsnit 4)
At ansatte på 10. klasseskolen virksomhedsoverdrages i det omfang det er muligt, da
10. klasseskolens ansatte har lang anciennitet og stor erfaring med at undervise
målgruppen
At det indgår i driftsoverenskomsten med U/NORD, at de fremover varetager opgaven
med at modtage elever, der stopper på en uddannelse i løbet af skoleåret. Opgaven
indebærer en tæt opfølgning og samarbejde mellem U/NORD og den kommunale
ungeindsats om disse elever.
3. Økonomiske konsekvenser
Med den nuværende organisering af 10. almen og EUD10 i Hillerød Kommune er der både
udgifter og indtægter i forbindelse med driften af 10. klasseskolen. Udgifterne til 10. almen
går til personalenormering, driftsmidler, ledelse og administration. I skoleåret 2019/20 udgør
disse samlet 9.957.000 kr. EUD10 er rammefinansieret til 20 elever, hvilket indebærer en
udgift for Hillerød Kommune på 1.210.000 kr. Samlet for 10. almen og EUD10 er udgiften
for Hillerød Kommune derfor 11.167.000 kr. Indtægterne kommer fra udenbys elever, som
går i 10. almen eller EUD10. Elevtallet i skoleåret 2019/20 medfører, at Hillerød Kommune
har en indtægt på 6.247.000 kr. Den samlede omkostning for Hillerød Kommune ved den
nuværende organisering af 10. almen og EUD10 er derfor 4.920.000 kr.
Hvis 10. klasse udbydes af U/Nord vil den samlede omkostning for Hillerød Kommune være
taksten pr. elev gange antallet af Hillerød-elever, der tager 10. klasse på U/NORD. Med et
elevtal som i skoleåret 2019/20 svarer det til en udgift for Hillerød Kommune på 2.872.000

kr. Hertil skal lægges midler til modtagelse af elever, som dropper ud af et andet
uddannelsestilbud i løbet af året. Den samlede udgift hvis 10. klasse udbydes af U/NORD, vil
derfor være 3.777.000 kr., for de elever der i dag går i 10. almen og EUD10.
På baggrund af ovenstående udgift ved den nuværende organisering og forventede udgift ved
en alternativ organisering af 10. klasse, vil den økonomiske konsekvens af en alternativ
organisering være en mindreudgift for Hillerød Kommune på 1.143.000 kr. De økonomiske
konsekvenser er nærmere beskrevet i bilag 2, afsnit 1.
Elementer, der ikke belyses i beskrivelsen af de økonomiske konsekvenser:
I denne sag belyses ikke de økonomiske konsekvenser ved at frigøre Hillerød
Kommunes lokaler, som i dag anvendes til 10. klasseskolen.
Forvaltningen indstiller, at specialklassen på 10. klasseskolen ikke indgår i samarbejdet
med U/NORD om udbydelse af 10. klasse i Hillerød Kommune. Specialklassen er
takstfinansieret, og derfor er økonomien ikke belyst. Hvis der bliver lavet en
driftsoverenskomst med U/NORD om det øvrige 10. klassestilbud, vil forvaltningen
fremlægge forslag om den fremtidige placering af specialklasen.
4. Sammenfattende vurdering
Der er forskellige hensyn i vurderingen af den fremtidige organisering af 10. klassetilbud i
Hillerød Kommune. Der er dels et uddannelsespolitisk ønske om, at flere unge vælger en
erhvervsuddannelse. Samtidig er det afgørende, at Hillerød Kommune opretholder et
attraktivt tilbud, der opleves relevant for hele målgruppen i 10. klasse. Derudover er der et
økonomisk hensyn.
Fordelen ved at beholde den nuværende 10. klasse er, at Hillerød Kommune har et
velfungerende tilbud i dag, med kompetente medarbejdere, der i et tæt samarbejde med
de øvrige kommunale aktører, understøtter elevernes faglige, personlige og sociale
udvikling. Der er dog en merudgift forbundet med det nuværende 10. klassetilbud set
ift. en driftsoverenskomst med U/NORD.
Ved at indgå aftale med U/NORD om at varetage forsyningsforpligtelsen understøttes
mulighederne for, at 10. klasseeleverne bliver en del af et større læringsmiljø og
overgangen til en erhvervsuddannelse styrkes. Der vil desuden være en økonomisk
besparelse forbundet med at indgå driftsoverenskomst med U/NORD om det fulde 10.
klassetilbud.
Samarbejde med andre kommuner
Hillerød Kommune har aftaler om forsyningsforpligtelser for elever i 10. klasse i Allerød og
Rudersdal Kommune og forvaltningen er pt ved at afdække om Allerød Kommune,
Rudersdal Kommune og de øvrige nordsjællandske kommuner er interesserede i at indgå et
tværkommunalt samarbejde om, at U/NORD overtager forsyningsforpligtelsen ift. 10.
klassestilbud.
Tidsplan
Forvaltningen anbefaler, at sagen sendes i høring hen over sommeren og, at den endelige
politiske behandling sker i august 2020 med henblik på en hurtig afklaring forud for
tilmelding til skoleåret 2021/22.
Brev fra lærerne og forældrene i skolebestyrelsen til udvalget
Lærerne og forældrene i skolebestyrelsen har sendt et brev til Børn, Familie og

Ungeudvalget, som vedlægges sagen som bilag. Brevet er indkommet efter forvaltningens
færdiggørelse af sagsfremstillingen, og derfor har forvaltningen ikke kommenteret det. I
brevet indgår argumenter om, at 10. klasseskolen er et tilbud med mange understøttende
tilbud ift. de sårbare unge på skolen, at skolen udgør et attraktivt ungemiljø, at en del at de
unge vurderes at ville stå uden et relevant tilbud, hvis 10. klasseskolen ikke længere findes,
samt at den umiddelbare besparelse er beskeden set ift. tabet af skoletilbud.

Retsgrundlag
Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1251 af 27. november 2014, § 1 om, at en
kommunalbestyrelse kan indgå overenskomst med en institution, der udbyder
erhvervsuddannelse om på vegne af kommunalbestyrelsen at varetage 10.
klasseundervisning, herunder eud10, jf. folkeskolelovens § 19 j, og den kombinerede 10.
klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb, jf. folkeskolelovens § 19 e, stk. 1.

Økonomi
Med den nuværende organisering af 10. almen og EUD10 på 10. klasseskolen er den samlede
omkostning for Hillerød Kommune 4.920.000 kr. Den forventede udgift hvis 10. klasse
udbydes af U/Nord, vil være 3.777.000 kr. Såfremt det besluttes at udbyde 10. klasse på
U/NORD, vil forvaltningen indarbejde den økonomiske effekt i budgetprocessen 2021-24.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-06-2020
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.
Mette Thisen (D) tog et forbehold.

Beslutning i økonomiudvalget den 17-06-2020
Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.
Mette Thisen (D) og Peter Langer (F) tog forbehold.

Beslutning i byrådet den 24-06-2020
Indstillingen blev sat til afstemning:
23 stemte for: A, B, C, UP, V
4 stemte imod: D, F, Ø
Indstillingen blev vedtaget.
Afbud: Søren P. Østergaard (V), Mette Thiesen (D)
Stedfortrædere: Ole Stark (V), Morten Bille (D)

Bilag
Bilag 1: Bilag 1. Interessetilkendegivelse og vision fra U/NORD
Bilag 2: Bilag 2: Baggrundsnotat til sag om fremtidig organisering af 10. klassetilbud
Bilag 3: Brev fra lærere og forældre i skolebestyrelsen på 10. klasseskolen

