
 

 

 

Fremtidigt 10. klasses-samarbejde 

 

   

Sagsnr. 

16/20362 

    

 
Resumé 

 

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 13.04.2016, at Skole og Familie skulle afdække 

mulighederne for at indgå samarbejdsaftale med nabokommuner om at udbyde et fælles 

10. klasses tilbud, alternativt indgå aftale med erhvervsskolerne eller lignende om et 10. 

klasses tilbud til kommunens 10. klasses elever.  

  

Skole og Familie har haft drøftelser med Furesø Kommune om at samarbejde om et 10. 

klasses tilbud, drevet af Furesø Kommune. 

  

Børne- og Skoleudvalget forelægges sagen til principgodkendelse og udsendelse i høring. 

  
 

 
Sagsfremstilling 

 

I henhold til folkeskoleloven er undervisning i 10. klasse et uddannelsestilbud til unge, 

som efter grundskolen (0.-9. klasse) har behov for yderligere faglig kvalificering og afkla-

ring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. 10. klasse skal 

samtidig være et tilbud, der kan samle unge op, som frafalder en påbegyndt ungdomsud-

dannelse. 

  

Kommunen har en forpligtelse til at sikre et 10. klasses tilbud til elever, der har behov for 

yderligere faglig kvalificering.  

  

Kommunalbestyrelsen kan, ved at indgå en overenskomst med en institution, der udbyder 

erhvervsuddannelse, sikre den kommunale pligt til at tilbyde 10. klasse. Lovgivningen 

giver mulighed for at tilbyde: grundforløb (almindelig 10. klasse) et fleksibel forløb, der 

kombinerer 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb (20/20 ordning) 

eller et EUD10 forløb, der omfatter den obligatoriske del af 10. klasse, som målrettes er-

hvervsuddannelserne. 

  

Rudersdal Kommunes tilbud i dag 

Ruderdal Kommune driver i dag et 10. klassestilbud på Toftevangskolen, hvor der både er 

elever fra Rudersdal Kommune og fra andre kommuner. Der opleves en vigende efter-

spørgsel på dette tilbud.  

  

Flere af kommunens unge, der søger et 10. klasses tilbud, vælger i stedet for andre tilbud 

i andre kommuner, 10. klasse på efterskole eller på privatskole. 

  

I Ruderdal Kommune har fordelingen de sidste år set sådan ud: 

 

 

  

 

 

  



 

 

  

  2014/15 2015/16 2016/17 

Egne elever på Tof-

tevang 

31 27 25 

Privatskoler  42 60 49 

Efterskoler 122 123 144 

Rudersdal elever i 

andre kommuners 

10. klasse. 

39 22 38 

I alt Rudersdal- 

elever i 10. klasse 

234 232 256 

  

Hertil kommer, at der årligt har været omkring 20 elever til 10. klasse på Toftevangskolen 

fra andre kommuner. 

  

Aktuelt er der 25 elever indskrevet i 10. klasse på Toftevangskolen, hvoraf 5 er fra andre 

kommuner, så den vigende efterspørgsel fortsætter. 

  

Rudersdal Kommune har på den baggrund undersøgt mulighederne for at indgå samar-

bejde med andre kommuner om et 10. klasses tilbud til kommunens unge. 

  

Forvaltningen foreslår, efter afdækningen, et samarbejde med Furesø Kommune, da de-

res 10. klasse, er det tilbud, der bedst matcher behovet hos eleverne fra Rudersdal Kom-

mune. 

  

Fremtidigt tværkommunalt samarbejde om 10. klasse 

Furesø Kommune har indledt et samarbejde med fire af regionens erhvervsskoler med 

henblik på etablering af et almindeligt 10. klasse forløb i 40 uger, et tilbud om en 20/20 

ordning, som drives af erhvervsskolerne, med grundforløb for EUX og EUD samt en sær-

ligt tilrettelagt 10. klasse for unge, der har behov for moderat specialpædagogisk støtte for 

at kunne gennemføre undervisningen. 

  

Udover Rudersdal Kommune indgår også Allerød, Egedal og Hørsholm i overvejelserne 

om at indgå samarbejde med Furesø om at etablere og drive et fremtidigt 10. klasses 

tilbud. 

  

Endvidere vil kommunerne i samarbejde udvikle et tilbud til sent ankomne flygtninge, der 

skal ruste eleverne til at indgå i et ungdomsuddannelsesforløb. 

  

Formålet med etableringen af et erhvervsskole forløb i Farum er, at: 

· der etableres et erhvervsskoletilbud i kommunen, hvilket er med til at indfri visio-

nen om etablering af en ungdomsuddannelse i kommunen 

· sikre, at så mange unge som muligt vælger en ungdomsuddannelse, og at flere 

vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse 

· kunne tilbyde de unge et attraktivt og lærerigt unge- og uddannelsesmiljø i kom-

munen, tæt på de unges bopæl 



 

 

· danne grobund for, at Erhvervsskolerne på længere sigt, vil kunne se fordele i 

også at etablere Grundforløb 2, Hovedforløb samt evt. gymnasiale linjer (htx/hhx) i 

Furesø 

· styrke lokale virksomheders muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft  

· nedbringe ledigheden og ungdomsledigheden med deraf følgende besparelser i 

relation til overførselsudgifter 

· etablere et spændende ungemiljø og synergi mellem erhvervsskole- og 

10.klassetilbuddet, erhvervslivet og andre nuværende og kommende uddannel-

sesmuligheder i Furesø.  

  

Tilbuddet planlægges fysisk placeret på Bybækskolen i Farum, og vil blive drevet af 

samme ledelse som Furesøs eksisterende 10. klasses tilbud i Jonstrup (Egeskolen). By-

bækskolen i Farum ligger i gå-afsted fra Farum Station og tæt på busrute 500S, som kø-

rer fra Kokkedal over Birkerød til Farum. Der vil således være gode muligheder for elever 

fra Rudersdal for at komme til den nye 10. klasses tilbud. 

  

Økonomi 

Rudersdal Kommune har betalingsforpligtelsen for elever med bopæl i kommunen der 

tager et 10. klasses tilbud uanset hvor og hvilket eleven vælger. 

  

For 10. klasses elever på Toftevangskolen betales ca. 46.000 kr. årligt i det elevrelaterede 

kronebeløb.  

  

For elever, der vælger en 10. klasse i anden kommune betales i henhold til aftale mellem 

kommunerne 65.000 kr. årligt ligesom Rudersdal Kommune modtager 65.000 kr. årligt for 

elever der går i 10 klasse på Toftevangskolen, men bor i en anden kommune. 

For elever på privatskole og efterskole betales omkring 35.000 kr. årligt. 

  

I drøftelserne med Furesø Kommune om fremtidigt samarbejde om at tilbyde et 10 klas-

ses tilbud forventes aftalt en lavere pris end de 65.000 kr., som er taksten der generelt er 

aftalt mellem kommunerne. 

  

Med omkring 20 årlige 10. klasses elever i et fælleskommunalt tilbud i Furesø Kommune 

vil det netto medføre øgede udgifter på max. 400.000 kr. ud fra en pris på 65.000 kr. For-

handles denne lavere vil beløbet også være lavere. Samtidig vil Rudersdal Kommune 

miste indtægter for de elever, der i dag går i kommunens 10. klasses tilbud fra andre 

kommuner, svarende til netto nedgang på knap 20.000 kr. pr. elev 

  

Hertil kommer at såfremt 10. klasses tilbuddet på Toftevangskolen, lukkes vil der blive 

frigivet lokaler, der kan anvendes til andre formål. 10. klasses ligger i dag fysisk på Mant-

ziusgården.  

  

De endelig økonomiske konsekvenser af forslaget vil blive fremlagt, når sagen genopta-

ges efter høring. 

  

Ændring af Styrelsesvedtægten 

Nedlæggelse af kommunens 10. klasse tilbud kræver en ændring af styrelsesvedtægten 

for skolerne i Rudersdal Kommune. Ændring af styrelsesvedtægten kan godkendes efter 



 

 

en høring, hvorfor Skole og Familie anbefaler, at Styrelsesvedtægten med ændringer som 

konsekvens af nedlæggelse af kommunens 10. klasse tilbud sendes i høring med en hø-

ringsfrist til 04.01.2017, hvorefter sagen genoptages på Børne- og Skoleudvalgets møde i 

januar til endelig godkendelse. 

  

Proces 

Skole og Familie anbefaler, at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med Furesø 

Kommune om samarbejde om 10. klasse fra skoleåret 2017/18 med forbehold for Kom-

munalbestyrelsens endelige godkendelse.  

  

Efter høringsfristens udløb 04.01.2017 genoptages sagen med henblik på endelig god-

kendelse af aftale og ændret Styrelsessvedtægt på Børne- og Skoleudvalgets møde den 

11.01.2017 og Kommunalbestyrelsens møde den 25.01.2017. 

  

Sagen drøftes i MED systemet, da lukning af 10. klasse på Toftevangskolen vil få konse-

kvenser for de medarbejdere, der er tilknyttet tilbuddet. Det bør indgå i aftalen med Fure-

sø Kommune, at de tilbyder medarbejdere i Rudersdal Kommunes 10. klasse ansættelse i 

Furesø Kommune, såfremt der er den fornødne volumen, og at medarbejdernes faglige 

kompetencer matcher behovet. 

  

Skole og Familiechef Martin Tinning vil gennemgå sagen på mødet. 

  
 

 
Indstilling 

 

Direktionen foreslår, 

1)  at Børne- og Skoleudvalget principgodkender sagen, 

2)  at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med Furesø Kommune om samar-

bejde om 10. klasse fra skoleåret 2017/18 med forbehold for Kommunalbestyrel-

sens endelige godkendelse, 

3)  at sagen sendes i høring med høringsfrist 04.01.2017, og 

4)  at Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen genoptager sagen med hen-

blik på endelig godkendelse af aftale med Furesø Kommune samt ændring af Sty-

relsesvedtægten. 

  
 

 
Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 09.11.2016 

 

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad 2) dog således at ”ind-

går” erstattes af ”udarbejder” ad 3) og ad 4). 

  
 

 
 


