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Sag nr. 1

Ét tiende klasse tilbud, herunder ændring af skoledistrikter for
10. klasserne i Frederikssund Kommune for skoleåret 2008/09

Journal nr.:

17.01.04 P00

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven
Specielt ændringerne vedtaget i Folketinget den 22. maj 2007 om, at 10.
klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering
og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Sagsfremstilling:

På Opvækst og uddannelsesudvalgets møde den 3. december besluttede udvalget at sende nedenstående ændring for tiende klasse i skoleåret 2008/09 til høring på de berørte skoler i kommunen.
• At tiende klasse i skoleåret udbydes på Marbækskolen og Falkenborgskolen.
• At hele Frederikssund Kommune er skoledistrikt til tiende klasse
på begge skoler.
Høringsfristen er ved udarbejdelsen af dagsordenen ikke udløbet hvorfor
høringssvarene og et sammendrag heraf, vil fremgå af notat, som vil
blive fremsendt særskilt til udvalget.
Forslaget om etablering af en overgangsordning med tiende klasse på to
skoler i stedet for som nu på tre, er udsprunget af et ønske fra de berørte skoler. Skolerne ønsker derved allerede fra 2008 at kunne udbyde et
fagligt stærkere produkt.
Dette ønske skyldes bl.a. ændringerne i Folkeskoleloven, der er gældende fra 1. august 2008, hvor tiende klasse i højere grad end tidligere
skal kunne tilpasses den enkelte elevs uddannelsesplan. Der er således
brug for at differentiere undervisningen og etablere flere forskellige hold i
de obligatoriske fag. Dette er ressourcekrævende og vil bedst kunne
gennemføres, når der er flere elever samlet i ét tiende klasse tilbud.
Kravene til valgfag er også øget. Eleverne skal minimum tilbydes tre
valgfag. Når der etableres valgfag på tværs af de to skoler, får eleverne
flere at vælge imellem, og der er større sandsynlighed for, at flere elever
får opfyldt deres ønsker.
Når eleverne fra hele kommunen kan vælge tiende klasse frit på de to
skoler, og der sikres en tæt, fælles planlægning af tilbuddet, er målet, at
overgangsordningen betragtes som ét sammenhængende tilbud. Et tilbud hvor det bliver muligt at have fag og samarbejde på tværs af stamklasserne på og i mellem de to skoler.
I overgangsordningen skal en lærer være koordinator for det samlede
tilbud. Koordinatoren skal ud over at være koordinator for lærersamarbejdet i skoleåret 2008/09 også være med til at udvikle, forme og realisere planerne om ét tiende klasse center i kommunen. Dette arbejde vil
indgå i den kommende skolestrukturanalyse for Frederikssund området.
Det forventes, at elevgrundlaget i 2008/09 vil være stabilt. Når der etableres et tiende klasse center, vil det forventeligt øge elevtallet. Et center
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vil kunne tiltrække elever, der ellers vil vælge tiende klasse i andre
kommuner eller på efterskoler.
Overgangsordningen er udgiftsneutral i forhold til de ressourcer, der
bruges i skoleåret 2007/08 til tiende klasse.
Udgifter til transport
Eleverne være berettiget til kørsel i henhold til Folkeskolelovens
§ 26: hvor efter elever i 10. klasse, der har over 9 km til skole, er kørselsberettigede.
Frederikssund Kommune har indledt en proces hen imod at aftale nye
kørselskontrakter. Det er derfor vanskeligt at beregne omkostningerne
for det kommende skoleår. Hvis en kommende kørselsaftale baseres på
månedskort eller klippekort til Movia, som ligner de priser, der kendes i
dette skoleår vil udgifterne til kørsel anslået udgøre:
52.000 kr. årligt.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Det samlede ressourceforbrug vil i overgangsåret kunne holdes indenfor
den nuværende ramme til tiende klasse.

Bilag:

1. Høringsbilag (eftersendes).

Indstilling:

Skolechefen indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget anbefaler
Økonomiudvalg og Byråd:
1. at tiende klasse i skoleåret 2008/09 udbydes på Marbækskolen
og Falkenborgskolen.
2. at hele Frederikssund Kommune er skoledistrikt til tiende klasse
på begge skoler.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 7. januar 2008, sag nr. 1:
Indstillingen godkendt.

Frederikssund kommune
Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Sag nr. 2
•
•
•
•
•
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•
•

Mødet den 7. januar 2008

Meddelelser

Deltagelse i Børnetopmøde d. 28. – 29. februar 2008 drøftet.
Orienteret om møde mellem BUPL og Frederikssund Kommune vedrørende kodeks for
god ledelse.
Orienteret om udpegning af Maibritt Bengtson som leder for den ”nye” skole i Jægerspris.
Byggeproces vedrørende Strandstrædet igangsat.
Byggeproces vedrørende Nordstjernen igangsat.
Byggeproces vedrørende sammenbygning ved Skuldshøj forventes iværksat snarest.
Mads Bondo Dydensborg melder afbud til næstkommende OU møde.
5. marts afholdes temadag vedrørende LP-metoden kl. 17 – 21. Udvalget inviteres.
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Underskriftsblad.

Anne Mette Worch

Mads Bondo Dydensborg

Jesper Henriksen

Guri Bjerregaard

John Schmidt Andersen

