Skoleudvalget

Punkt 7.

Orientering om opfølgning på 10. klasse i 2018
2014-35882
Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, arbejdet med opfølgning på 10. klasse i 2018.
Beslutning:
Til orientering.
Skoleudvalget bakker op om tidsplanen for det videre arbejde.
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Sagsbeskrivelse
Hermed orienteres Skoleudvalget om baggrund og tidsplan for en arbejdsproces Skoleforvaltningen har
iværksat med henblik på at skabe politisk afklaring af rammer og vilkår for 10. klasse på længere sigt. Sagen
sættes på igen i januar 2019 med henblik på en yderligere rammesætning af arbejdet.

Baggrund
I august 2015 trådte en ny erhvervsuddannelsesreform i kraft på baggrund af en beslutning i folketinget i
februar 2014.
På folkeskoleområdet indebar reformen, at der blev oprettet en ny linje i 10. klasse – eud10, som skal
forberede eleverne til erhvervsuddannelserne og gøre dem klar til at opfylde adgangskravene hertil.
I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen besluttede Skoleudvalget en ny organisering af Aalborg
Kommunes 10. klassetilbud. 10. klasse hører organisatorisk til på Seminarieskolen og består af tre spor – to
på Seminarieskolen (gym10 og flex10) og en på Tech College (eud10).
Alle tre spor giver adgang til at vælge både en gymnasial uddannelse og en erhvervsuddannelse efter endt
10. klasse. Den nuværende organisering af 10. klasse blev sat i drift fra den 1. august 2016.
Samarbejdet mellem Skoleforvaltningen og erhvervsuddannelserne – herunder især Tech College – er
beskrevet i en driftsaftale, som blev indgået i august 2016, jf. bilag 1.
I efteråret 2017 godkendte Skoleudvalget en evaluering af 10. klasse, jf. bilag 2. Udvalget besluttede
samtidig, at gennemføre en kvantitativ opfølgning på evalueringen i 2018 og at yderligere analyser af fordele
og ulemper ved forskellige alternativer i forhold til fysisk og organisatorisk placering af 10. klasses centeret
skulle indgå i opfølgningen i 2018. Opfølgningen fra 2018 er vedlagt i bilag 3.
De overordnede hovedkonklusioner fra evalueringen i 2017 og opfølgningen i 2018, som vedrører strukturen
for og organiseringen af 10. klasse er følgende:

Søgningen til 10. klasse og overgangen til ungdomsuddannelse
 En stigende andel af eleverne vælger en erhvervsuddannelse efter et år i den kommunale 10.
klasse. I 2016 var andelen 30%. Den er steget til 43 % i 2018.


Andelen af en årgang af 16-årige med bopæl i Aalborg Kommune, som vælger at gå i det
kommunale 10. klasses tilbud er faldet de seneste fem år fra et niveau omkring 17 % i 2013 til et
niveau på under 10 % i 2018. I samme periode er andelen af en årgang af 16-årige med bopæl i
Aalborg Kommune, som vælger at gå i 10. klasse på efterskole steget tilsvarende.



Efterskoleelever og privatskoleelever vælger fortrinsvis gymnasial ungdomsuddannelse efter
afsluttet 10. klasse.



I det store billede kan den øgede søgning til erhvervsuddannelser blandt eleverne fra det
kommunale 10. klassestilbud således ikke aflæses i tallene, da denne gruppe udgør en lille andel af
alle 10. klasses elever.

Fastholdelse på valgt ungdomsuddannelse
 Status for årgang 2016/17 9 mdr. efter afsluttet 10. klasse i det kommunale tilbud er, at 85 % er i
gang med en ungdomsuddannelse, mens 10 % har afbrudt den ungdomsuddannelse de har
påbegyndt.
o For elever der har valgt gymnasial uddannelse er fastholdelsesprocenten 97 – under 1 %
har afbrudt deres forløb. De resterende 2 % er under afklaring og/ eller på vej til at gå i gang
med en ungdomsuddannelse.
o

For elever der har valgt eud er fastholdelsesprocenten 72 – 24 % har afbrudt deres forløb.
De resterende 4 % er under afklaring og/ eller på vej til at gå i gang med en
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ungdomsuddannelse.
o

75 % af de elever, der har valgt eud og som har afbrudt forløbet efter 9 mdr., er drenge,
mens 25 % er piger

o

Andelen af afbrudte forløb er især højt på forløbet ’Teknologi, byggeri og transport’ (35%)

Struktur, rammer og organisering af 10. klasse
 Blandt medarbejderne er der stor tilfredshed med, at 10. klassecenteret organisatorisk hører under
AAK og folkeskolen.


For både elever og lærere er placeringen af eud10 på Tech College højt værdsat. Det giver
mulighed for at se 10. klasse som starten på en ungdomsuddannelse frem for afslutningen på
grundskolen. Det giver derudover mulighed for at mixe grundskolepædagogik med
erhvervspædagogik på en frugtbar måde.



Medarbejderne har et stort ønske om et fysisk samlet 10. klasse center placeret i nærheden af flest
mulige ungdomsuddannelser, da det vil indebære følgende fordele:
o Det vil være lettere at åbne elevernes øjne for erhvervsuddannelserne og dermed kan flere
elever måske undgå at skulle vejen forbi gymnasiet før de kan erkende, at det er en
erhvervsuddannelse, der er det rigtige for dem,
o

Det gør det nemmere for eleverne at skifte mellem gym10, flex10 og eud10 i starten af
skoleåret,

o

Eleverne har gavn af at kunne spejle sig i et miljø med ungdomsuddannelser frem for
grundskole,

o

Medarbejderne vil have gavn af at blive et samlet lærerkollegie, der kan samarbejde på
kryds og tværs i dagligdagen, herunder vil der være mulighed for øget samarbejde om den
faglige undervisning.



Tech College har behov for et længere perspektiv på 10. klasse centerets fremtid som ramme for at
udvikle tilbuddet yderligere. TC er derfor interesserede i at drøfte de næste skridt i udviklingen af 10.
klassestilbuddet.



Det vilkår at 10. klasses tilbuddet alene består af én enhed i Aalborg Kommune giver
transportudfordringer for de elever, der bor længst væk fra tilbuddet.

Evalueringens konklusioner vedr. driften af 10. klasse indgår i den løbende tilrettelæggelse og udvikling af
tilbuddet i samarbejde med ungdomsuddannelserne, UU Aalborg og Skoleforvaltningen.

Tidsplan for det videre arbejde
Opfølgningen på 10. klasse har været præsenteret for styregruppen for 10. klasse på et møde den 8.
oktober 2018 hvor synspunkter og idéer til forbedringer blev udvekslet og drøftet.
Den nuværende samarbejdsaftale om eud10 løber til og med indeværende skoleår med mulighed for
forlængelse til juni 2020. Der er således frem til sommer 2019 behov for, at Skoleudvalget træffer en endelig
beslutning om rammer og vilkår for driften af 10. klasses tilbuddet fra august 2020.
Skoleforvaltningen foreslår følgende tidsplan for den politiske behandling af sagen frem til en endelig
beslutning i september 2019:
Januar 2019 – Godkendelsessag vedr. 10. klasse
Træffe beslutning om, hvilke scenarier Skoleudvalget ønsker en yderligere analyse og
konsekvensvurdering af.
Maj 2019 – Godkendelsessag vedr. 10. klasse – 1. behandling
Godkende forslag til rammer for vilkår for 10. klasses tilbuddet fra august 2020 og frem med henblik
på høring.
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September 2019 – Godkendelsessag vedr. 10. klasse – 2. behandling
Endelig godkendelse af rammer og vilkår for 10. klasses tilbuddet fra august 2020 og frem.
Skoleforvaltningen inddrager både styregruppe og følgegruppe for 10. klasse i arbejdet for derigennem at
sikre fælles forståelse, gensidigt samarbejde og gode betingelser for den videre udvikling af 10. klasses
tilbuddet på tværs af ungdomsuddannelserne og Aalborg Kommune.
Til slut henledes opmærksomheden på regeringens initiativ vedr. 10. klasse med henblik på at øge
søgningen til erhvervsuddannelserne, jf. bilag 3. Dette vil indgå i det videre arbejde med sagen.
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Bilag:
Bialg 1 - Underskrevet driftsoverenskomst.pdf
Bilag 2 - Evaluering af 10. klasse 2017.docx
Bilag 3 - Opfølgning på evaluering af 10. klasse 2018
Bilag 4 - Regeringens udspil på 10. klasses området.docx
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