


Ungdomsskolens 
formål
Ungdomsskolen skal

give unge mulighed for at fæstne og 
uddybe deres kundskaber,

give dem forståelse af og dygtiggøre 
dem til samfundslivet og

bidrage til at give deres tilværelse for
øget indhold.

Ungdomsskolen i Holstebro skal ar
bejde inden for rammerne af kapitel 1 
og 2 i lov nr. 411 af 13. juni 1990 om 
ungdomsskoler, produktionsskoler og 
daghøjskoler.

Kommunens
ungdomsskoleordning:
Ungdomsskolens aktivitet omfatter

1) Almen undervisning
2) Prøveforberedende undervisning
3) Specialundervisning
4) Undervisning for indvandrere
5) Undervisning til knallertkørekort
6) Heltidsundervisning
7) Produktionsskoleaktivitet
8) Andre aktiviteter i overensstemmelse med ungdomsskolens formål, herun

der Ungdomsvejledningen, Naurbanen og støtteforanstaltninger i forbin
delse med heltidsundervisning og øvrige kursustilbud.

9) Klubvirksomhed i Holstebro og Skave.

Undervisning og materialer er gratis for eleverne. Ungdomsskolens servi
ceniveau er fastlagt ud fra et medarbejdertimetal på max. 26.500 medarbej
dertimer, hvortil yderligere kommer Ungdomsvejledningen. Undervisningen 
skal etableres, når der har meldt sig 12 elever til almen undervisning, 10 
elever til prøveforberedende undervisning og 2-5 elever til specialunder
visning. Ungdomsskolebestyrelsen skal give de unge et alsidigt undervis
ningstilbud. Undervisning kan tilrettelægges som et samarbejde mellem 
folkeskolen og Ungdomsskolen. Ungdomsorientering Indgår l ungdoms
skolens tilbud.
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Skolens styrelse og struktur
Ungdomsskolens bestyrelse består af to repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, 2 
repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og elev og medarbejderrepræsentanter.

Ungdomsskolebestyrelsen fastlægger inden for den tildelte beløbsramme ungdomssko
lens indhold og omfang.

Som kommunal skole henhører Ungdomsskolen i øvrigt under Udvalget for børn og 
unge.

Ungdomsskolens struktur fremgår af nedenstående:
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Personale
Holstebro kommune financierer ungdomsskolens virksomhed svarende til maksimalt 
26.500 medarbejdertimer.

Som følge af ny overenskomst pr. 1.8-92 for ungdomsskolens medarbejdere er 7 lærere 
pr. 1/11-92 blevet heltidsansat i månedslønnede stillinger og på grund af ny overens
komst med virkning pr. 1/8-93 skal en af ungdomsskolens ledere heltidsansættes pr. 
1/8-93 i månedslønnet stilling.

På grund af de nye overenskomster er lov om ungdomsskoler m.v. ændret d. 28/4-93 
således, at bestyrelsen fremover suverænt ansætter og afskediget timelønnede lærere, 
ledere og andre timelønnede medarbejdere. Kommunalbestyrelsen ansætter og afske
diget heltidsansat månedslønnet personale efter indstilling fra bestyrelsen.

Antal medarbejdereHelltidsansatte og timelønnede
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Fri elevtilmelding
De unge tilmelder sig frit efter interesser til undervisningen. Der er fri elevtilgang til un
dervisningen. Ungdomsskolen etablerer undervisningen på grundlag af de fastlagte 
etableringselevtal.

Fordeling på alder
1992/93
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Elevudvikling
Elevtilmeldingen set over en årrække fra skoleåret 84/85 til skoleåret 1992/93 viser ikke 
de store udsving. Variationen ligger inden for +/- 3.8 %. Denne variation er så lille, at 
den ikke kan påvirke holdetableringen, idet det kun kan betyde en elev mere eller mindre 
på holdene.

Ser man på elevernes baggrund ses det, at det er folkeskoleområdet, der inden for de 
sidste par skoleår har leveret lidt færre elever.

Antal CPR-elever

CPR-ELEVER

Elevbaggrund

S Folkesk/Eftersk

EU Ungdomsskole m.m.

Gymnasiale udd.
■ Erhvervs udd.

H Ikke i udd.
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Aktivitetsniveau

Undervisning - Vejledning - Øvrige aktiviteter

Ungdomsskolens hovedaktivitet er undervisningsaktiviteterne. Undervisningsaktiviteter
ne i 1992/93 forbrugte i alt ca 20.938 medarbejdertimer. Klubaktiviteter forbrugte 3165 
timer, og andre aktiviteter udgjorde 2285 timer. Ungdomsvejledningen forbrugte til 
almindelig vejledningsindsats 2004.5 timer. (Se nedenstående figur)

Medarbejdertimer

IB Timer

Forholdet mellem heltidsaktiviteter og ungdomsskolens deltidsaktiviteter fremgår af 
nedenstående. Figuren omfatter aktiviteten inden for rammerne på 26.500 medarbej
dertimer.

Heltids- og deltidsaktiviteter
(excl. ungdomsvejledning)
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Ungdomsskolens aktiviteter administreres inden for rammerne af ungdomsskolens 
enkelte afdelinger. Nedenstående figur viser fordelingen af deltidsundervisningen og 
tilhørende aktiviteter fordelt ud på afdelingerne.

Eftermiddags- og aften aktiviteter

Den frivillige tilmelding til eftermiddags- og aftenkurser giver fra år til år en meget for
skellig vægtning af fagene. Af nedenstående oversigt fremgår fordelingen opgjort på 
timer.

Specialunderv 

Prøveforberedende 

Knallertkørekort 

Sproglige 

Natur og sundhed 

Sociale 

Familiemæssige 

Samfundsmæssige 

Kunstneriske 

Håndværksmæssige

TUSINDER
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Eftermiddags og aftenundervisning
Almene fag

Gennem en årrække har det vist sig, at et stigende antal unge benytter sig af Ungdoms
skolens tilbud inden for den almene fagrække. Ved at have et bredt, aktuelt tilbud til de 
unge har Ungdomsskolen kunnet imødekomme de unges behov for at styrke deres fag
lige og sociale udvikling, få suppleret de øvrige uddannelser, deltage i aktiviteter, der 
bygger på erhvervslivets erfaringer og styrke deres interesser og give dem et positivt 
indhold i tilværelsen. Ungdomsskolen har derigennem også løst sociale- og kriminal
præventive opgaver.

Vor tids komplicerede samfund øger nødvendigheden af at have et bredt fritidstilbud til 
de unge. Udviklingen af det enkelte menneskes sunde interesser, evner og færdigheder 
har et vigtigt sundhedsmæssigt perspektiv. Det er afgørende for menneskets lyst og 
evne til at tage vare på sig selv, at det har en følelse af eget værd, selvaccept, livsmod 
og humør. Det er vigtigt at mennesket har lyst og evne til at lære noget livet igennem, og 
til at formulere sig - sige til, sige fra.

Prøveforberedende fag

Ungdomsskolen har altid været et supplement til det formelle uddannelsessystem, også 
med hensyn til prøveforberedende undervisning og har tilbudt prøveforberedende un
dervisning med statsautoriserede prøver på forskellige niveauer.

Med de stigende krav erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne stiller, er det nødven
digt for et stort antal unge at supplere de fag, de har aflagt prøver i, enten for at forbedre 
deres faglige viden eller forbedre deres karakterer, eller aflægge prøver i fag, de mang
ler for at komme videre i uddannelsessystemet. En del unge deltager også i undervis
ningen for at genopfriske den faglige viden eller af interesse for faget.

Specialundervisning

En del unge kan ikke umiddelbart deltage i ungdomsskolens normale undervisning, idet 
de har behov for særlig støtte, særlig tilrettelagt undervisning eller specielle hjælpemid
ler. Ungdomsskolen kontaktes ofte af forældre, skolepsykologisk rådgivning, folkeskolen, 
socialforvaltningen m.v. med henblik på afhjælpning af særlige problemer for unge. 
Ungdomsskolen integrerer, hvis det er muligt, de unge i den almindelige undervisning og 
støtter så på anden måde de unge. Af og til kan der dog være behov for en indsats, der 
kun kan løses på hold af mindre størrelse.

Knallertkøreskole

Siden 1 januar 1980 har færdselsloven krævet, at knallertkørere mellem 16 og 18 år skal 
have et knallertbevis udstedt på grundlag af en obligatorisk knallertundervisning. Det 
blev samtidig pålagt kommunerne at etablere undervisning i færdselsreglerne og kørsel 
med knallert. Denne undervisning er henlagt til ungdomsskolen.

Kursusaktivitetens fremtid

Udviklingen er gået mod større spredning af eleverne ud på forskellige aktiviteter, et 
særligt behov for kurser af kortere forløb, øget kvalitetskrav og kursusstart fordelt over 
hele året. Tendensen er ikke kun lokal. Elevfrekvensen virker uændret og procenten af 
unge, der deltager er uændret. Fremtiden vil blive præget heraf.
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Ungdomsvejledningen

Med udgangspunkt i Undervisningsministeriets cirkulære af 4. november 1977, "Om for
anstaltninger mod Ungdomsarbejdsløsheden" vedtog Holstebro Byråd i januar 1978 at 
indføre en kontakt- og informationsordning (den senere Ungdomsvejledning) for at lette 
de unges overgang fra folkeskole til fortsat uddannelse eller beskæftigelse. Ungdoms
vejledningen blev placeret i Ungdomsskolens regi, idet ungdomsskolen dækker hele 
kommunen og har gode samarbejdsrelationer til såvel skoler, erhvervsliv og socialfor
valtning.

Målgruppen er alle kommunens unge, der har forladt skolen og endnu ikke er fyldt 19 år. 
Undtaget er dog de unge, der modtager vejledning i forbindelse med fortsat uddannelse. 
Men hvis den unge f.eks. dropper ud af en uddannelsesinstitution, vil den unge blive 
kontaktet, når ungdomsvejledningen har fået tilbagemelding herom. Ungdomsvejlednin
gen har således opbygget et sikkerhedsnet omkring alle unge i kommunen. Ungdoms
vejledningen er unik, idet den både har ret og pligt til at være opsøgende i sin virksom
hed. I øvrigt kan alle unge op til 25 år frit henvende sig til Ungdomsvejledningen. Hvor
dan netværket fungerer fremgår af omstående figur.

Da ungdomsskolens heltidsundervisning blev udvidet med dels "Plusplan" (ungdoms
skolens jobkurser) og dels produktionsskoledelen blev perspektivet i ungdomsvejlednin
gens arbejde yderligere øget. Manglende optagelsesforudsætninger kunne opbygges og 
evt. ventetid inden videreuddannelse eller beskæftigelse kunne anvendes på en positiv 
måde for de unge.

Af nedenstående statistik fremgår det bl.a., at det er meget få (ialt kun 8 ), der er "ej op
lyst1'. I de fleste tilfælde er det tilflyttere, med hvem man endnu ikke har haft kontakt. 17 
var uden beskæftigelse. Det er unge, ungdomsvejledningen beskæftiger sig specielt 
meget med på det pågældende tidspunkt. Under anden beskæftigelse findes bl.a. 46 
unge, der er beskæftiget på. f.eks. "PLUSPLAN".

Beskæftigelse pr. 15/02-93
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Ungdomsskolens/ungdomsvejledningens placering i uddannelsesbilledet
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Heltidsundervisningen

Ungdomsskolens heltidsundervisning er udviklet i takt med de forskellige opgaver, der 
har været behov for at løse i kommunen. Først blev ungdomsskolens alternative 8. - 11. 
klasse etableret. Senere kom plusplan, sprogklassen og produktionsskoledelen. Ung
domsskolens heltidsundervisning blev i skoleåret 1992/93 frekventeret af ialt 107 unge. 
63 piger og 44 drenge. Aldersfordelingen ses af nedenstående figur. Dagskoledelen har 
flest drenge og plusplan flest piger.

Aldersfordeling

14 år

16 år

18 år og derover

Dagskolen 8.-11. klasse.

I 1975 tog man med folkeskolelovens § 33,3 konsekvensen af behovet for et alternativt 
skoletilbud i kommunerne på 8. og 9. klassetrin. Senere kom cirkulæret om initiativer i 
den kommunale ungdomsskole over for unge, der ikke umiddelbart var motiveret for at 
modtage en fortsat uddannelse efter grundskolen, eller som ikke gennemfører 
grundskolen. 10. og 11. skoleår blev omfattet af lovgivningen. De senere års 
bestræbelser på at bevare alle unge i kommunen, i stedet for at anbringe dem uden for 
kommunen i forskellige former for døgnpleje, har øget behovet for alternativer. 
Ungdomsskolens dagskole i Holstebro blev oprettet i 1978.

Plusplan

Ungdomsvejledningen foretog i 1989 en undersøgelse vedr. de helt unges beskæftigel
sessituation. Undersøgelsen viste, at mange unge befandt sig i en truet situation efter at 
have forladt folkeskolen. Man måtte konstatere, at de ikke umiddelbart kunne udfylde et 
job eller videreuddannes. Nogle kom slet ikke i gang med noget efter folkeskolen. Man
ge blev hurtigt arbejdsledige eller forlod en ungdomsuddannelse. Årsagen var ofte util
strækkelig grundlæggende uddannelse, eller at de var uegnede til den uddannelse/be- 
skæftigelse, de havde valgt.

Specielt gruppen under 18 år bliver ikke direkte omfattet af de etablerede systemer. Alt 
for ofte udfylder denne gruppe unge så tiden på en måde, der gør dem mere og mere 
uarbejdsdygtige og mindre egnede til uddannelse og beskæftigelse. Ungdomsskolen fik 
til opgave at etablere et tilbud til disse unge.
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Sprogklassen

I foråret 1989 blev det vedtaget, at der for unge indvandrere på 8.- 10. klassetrin i an
komstfasen etableres undervisning i ungdomsskolen, medens elever hørende til 0 - 7. 
klassetrin starter i folkeskolen. Ungdomsvejledningen følger de enkelte unge i udslus
ningsfasen fra ungdomsskolens og folkeskolens 9. eller 10. klasse og visiterer de unge, 
der har behov herfor, til ungdomsskolen til en omstillings- og forberedelsesfase. Ung
domsskolen kan til denne forberedende undervisning også optage andre unge indvan
drere i alderen op til 25 år.

Produktionsskoledelen

En arbejdsgruppe, bestående af chefpsykolog Peter Andersen, konsulent Tonny Grau- 
ting, konsulent Inge Hansen, kurator Oluf Vester Kristensen og ungdomsskolesouschef 
Torben Frederiksen, har undersøgt omfanget af problemerne vedrørende “de sent ud
viklede". Man har kortlagt området og fundet, at der er et stort behov for en indsats på 
dette område. Arbejdsgruppen mener, at det vil være muligt gennem en lidt længe
revarende indsats at skabe en mere menneskeværdig tilværelse for mange af denne 
gruppe unge, en tilværelse hvor en arbejdssituation på det private arbejdsmarked rea
listisk betragtet vil kunne indgå som det endelige mål. På baggrund af denne undersø
gelse blev ungdomsskolens produktionsskoledel godkendt 3/1-91, og ungdomsskolen 
fik efter forskellige sonderinger stillet Danmarksgade 14 til rådighed til opgaven.

Forsøgsvirksomhed inden for heltidsundervisningen

Ungdomsskolen har siden 1990 deltaget i et landsdækkende udviklingsarbejde på 16 
ungdomsskoler vedrørende den 3. uddannelse. Til dette projekt har EF's socialfond ydet 
tilskud. Ungdomsskolen har høstet nogle værdifulde erfaringer gennem dette arbejde og 
føler sig godt rustet til at indgå i arbejdet omkring EGU. En meget stor del af de indhøs
tede erfaringer genfindes i reglerne omkring EGU.

Der er løbende fra den centrale organisation udarbejdet rapporter om arbejdet.

Heltidsundervisningens fremtid

Der har de sidste mange år været et stærkt behov for Ungdomsskolens alternative 8.- 
11. klassetrin. Der er ikke noget, der indikerer at dette behov skulle blive mindre. I den 
øvrige heltidsundervisning vil en del af kurserne fremover kunne indgå i EGU med et 
yderligere forstærket perspektiv for den enkelte unge.

Generelt kan det konstateres, at de forudsætninger, der i øvrigt har været for at etablere 
de enkelte områder, ikke har ændret sig.
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Andre aktiviteter

Naurbanen

På foranledning af politimesterens henvendelse til kommunen blev Ungdomsskolen i 
1975 pålagt at have tilsyn med Naurbanen. Mange motoriserede unge kørte dels på gå
gaderne og dels på cykelstierne til gene for gående og cyklende børn og ældre. Ung
domsskolen forsøger sommeren over gennem forskellige aktiviteter med speedwayma
skiner, crossmaskiner og gokarts at trække de grupper af unge, der går meget op i disse 
sager, til sig. Når sæsonen er forbi tilbydes de unge at gå. til f. eks. motorlære, hvor bl.a. 
maskinerne klargøres til næste sæson. Der er stadig meget behov for aktiviteten.

"Hjørnet" & "kælderen"

Ungdomsskolens klubvirksomhed er tilrettelagt som “integreret i undervisningen" (Be
kendtgørelse nr. 789 af 20/11-90 § 11.2) og har karakter af alkoholfrie ungdomscafeer. 
Gennem en vekselvirkning mellem undervisning og "klub" kan de unge tilbringe en me
get stor del af deres fritid i ungdomsskolen. Klubbernes målgruppe er primært unge, der 
går til undervisning i Ungdomsskolen. Ungdomsskolen samarbejder i forbindelse med 
sin virksomhed meget med folkeskolerne, skolepsykologisk rådgivning, socialforvaltning 
og politi. Klubben er ofte det sted, hvor den unge, der henvises, først integreres. Senere 
forsøger skolen, at gøre de unge interesserede i kursusaktiviteten.

Ungdomsskolen prioriterer i "klubberne" meget åbningstid frem for aktivitet, idet de unge 
i ungdomsskolen har andre muligheder, hvis de måtte ønske undervisning i et fag. 
"Hjørnet" havde i 1992/93 1079 åbningstimer og "Kælderen" havde 324 åbningstimer.

Ungdomsskolens lokaler og bygninger.
Ungdomsskolen råder over følgende egne lokaler:
Danmarksgade 24 (Undervisningslokaler, kontorer m.v.)
Danmarksgade 14 (bagbygningen) (Produktionsskoleformål)
På Naurbanen: Klubhus.
På Skave centralskole: Afdelingskontor og klublokaler.
På Nørrelandsskolen: Kontorlokale, depot og knallertstald.
Kommunen stiller iøvrigt lokaler gratis til rådighed til Ungdomsskolens aktiviteter.

Siden skolen overtog Danmarksgade 24 og til produktonsskoleformål Danmarksgade 14 
har det primære mål været at klargøre lokalerne og bringe dem i sikkerhedsmæssigt 
forsvarlig stand. Da skolen har fået mange tilskud udefra, er det lykkedes at bringe 
bygningerne i rimelig stand. I indeværende år er der bl.a. etableret lovlig udsugning i 
elektronikværkstedet og udsugning i træ- og metalværkstederne i Danmarksgade 14.

Ungdomsskolens 50 års jubilæum
Holstebro kommunale ungdomsskole havde 50 års jubilæum d. 14/11-92. Der var lagt 
op til festligheder både for medarbejdere, skolens mange samarbejdspartnere og de 
unge. Aktiviteterne for de unge var spredt over hele året med mange gode tiltag og 
nytænkning. Medarbejderne festede på selve dagen. Her skal bringes en tak til alle, der 
medvirkede til at festliggøre jubilæet.

Ivar Hjelm Poulsen 
ungdomsskoleinspektør
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