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Efter lov om ungdomsskoler påhviler det kommunalbestyrelsen at tilbyde ungdomsskolevirksomhed for
kommunens unge.
Ungdomsskolens formål er at 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 forøget indhold,
samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Ungdomsskoletilbuddet omfatter:
1) Almen undervisning
2) Prøveforberedende undervisning
3) Specialundervisning
4) Undervisning særlig tilrettelagt for unge indvandrere i dansk og danske samfundsforhold

Efter kommunalbestyrelsens beslutning omfatter tilbuddet desuden:
1) Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel
2) Heltidsundervisning
3) Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens
samlede ungdomspolitik
4) Forskellige former for klubvirksomhed
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Kommunen tilrettelægger sin ungdomsskolevirksomhed på følgende måde:
Ungdomsskolevirksomhed

Etableres i
kommunen
(sæt x)

Etableres
i h.t. samarbejdsaftale
(sæt x)

Særlige
aldersvilkår
(sæt x)

Eventuel nærmere
beskrivelse i:
Afsnit

Side

Almen undervisning

x

2

4

Prøve forberedende
undervisning

x

2

4

x

2

4

Undervisning for unge
indvandrere

x

2

4

Knallertundervisning

x

2

4

Heltidsundervisning

x

2

4

Integreret klub og
fritidsvirksomhed

x

2

5

Juniorklub med betaling efter
dagtilbudsloven

x

2

5

Junioraftenklubber

x

2

5

Juniorklub med kontingent

x

2

5

Særlig tilrettelagt
undervisning af sentankomne
unge med anden etnisk
baggrund

x

2

4

Specialundervisning
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Beskrivelse af ungdomsskolevirksomheden
Art, indhold og omfang, herunder evt. aldersvilkår

Kolding Kommunale ungdomsskoles overordnede politik
Ungdomsskolen i Kolding kommune skal tilgodese alle kommunens unge.
Ungdomsskolen i Kolding kommune skal skabe selvværd og har en særlig forpligtigelse til at tilgodese de
unge, som har særligt vanskeligt ved at få fodfæste i samfundet.
Ungdomsskolen i Kolding kommune skal være et ungdomspædagogisk miljø, tilrettelagt udfra de unges
ønsker og behov inden for lokale rammer.
Ungdomsskolen skal kende sine brugere og deres behov, så de unge kan opleve fritid med indhold.
Ungdomsskoleni Kolding kommune skal være åben mod samfundet og være aktiv bidragyder på hele
børne- og ungeområdet.
Ungdomsskolen i Kolding kommune skal være aktivt med til at uddanne eleverne til medborgere i et
demokrati gennem elevrådsvirksomhed, deltagelse i beslutningsprocesserne i hele ungdomsskolen og ved
sikring af medansvar og medindflydelse i ungdomsskolens samværsformer.
Ungdomsskolen i Kolding kommune skal gennemføre folkeoplysningsarbejde på samfundsmæssige
områder (miljø, kultur, omsorg for mennesker m.v.)
Ungdomsskolen i Kolding kommune skal gennemføre holdningsbearbejdelse i forbindelse med
forebyggende arbejde (misbrug af enhver art, kriminalitet m.v.)
Ungdomsskolen skal aktivt indgå i spørgsmål om uddannelse, fritidspolitik og ligestilling m.m. for at
varetage målgruppens interesse.
Ungdomsskolen i Kolding kommune skal være en aktiv del af kommunens børne- og ungdomspolitik.
Ungdomsskolen i Kolding kommunen skal kunne påtage sig reviderede aktiviteter for at løse specielle
opgaver.
Ungdomsskolen i Kolding kommune skal deltage aktivt i SSP-samarbejdet.
Ungdomsskolen i Kolding kommune skal have tæt tilknytning til klubber under lov for støtte til
folkeoplysning og lov om social service.
Ungdomsskolen i Kolding kommune skal kunne etablere undervisning eller andre aktiviteter, som en
alternativ samværsform i forhold til bestemte målgrupper.
Ungdomsskolen i Kolding Kommune skal indgå i samarbejde med socialforvaltningen eller
områdegrupperne i det forebyggende arbejde.
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Beskrivelse af ungdomsskolevirksomheden
Art, indhold og omfang, herunder evt. aldersvilkår

Kolding Kommunale ungdomsskoles overordnede politik
Ungdomsskolen skal indgå i et internationalt forum med udveksling af unge med henblik på introduktion til
ungekulturer uden for Danmark
Ungdomsskolen skal indgå i arbejdet i lokalområderne med skole-, forenings- og fritidsområdet.
Ungdomsskolen skal være kommunens redskab til løsning af kommunale opgaver i forhold til målgruppen.
Ungdomsskolen skal aktivt gennemføre forsøgs- og udviklingsarbejde og være opmærksom på at søge
forsøgsmidler.
Ungdomsskolen skal udvikle og forandre sig i takt med de behov nye målgrupper kræver og være
opmærksom på samfundsmæssige ændringer.
Ungdomsskolen skal være en aktiv medspiller sammen med ungdomsuddannelser omkring
frafaldsproblematikken.
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Beskrivelse af ungdomsskolevirksomheden
Art, indhold og omfang, herunder evt. aldersvilkår

Almen undervisning:
Kan oprettes løbende i de fag, der har de unges interesse. Fagene tilbydes i ungdomsskolens program.
Ungdomsskolens målgruppe i fritidsundervisningen er de 13 – 18 årige, men der kan i særlige tilfælde
optages elever, der aldersmæssigt afviger fra dette. Optagelsesafgørelsen er delegeret til
ungdomsskoleinspektøren med efterretningsforpligtigelse til ungdomsskolebestyrelsen.
Prøveforberedende undervisning:
Tilbydes med henblik på aflæggelse af folkeskolens prøver i henhold til gældende lovgivning. Holdenes
timetal er afhængig af det pensum, der skal indlæres og opgives til prøven. Ungdomsskolen Kolding
varetager eksamensafvikling på Småskolen Kærmindevej, Vamdrup efter gældende lovgivning.
Specialundervisning:
Tilbydes unge, der har et handicap, som gør, at undervisningen skal tilrettelægges med hensyn til eller
afhjælpning af handicappet.
Undervisning for unge indvandrere:
Tilbydes for at dygtiggøre denne gruppe i det danske sprog og samfundsforhold, således de hurtigere kan
deltage i det danske samfundsliv.
Knallertundervisning:
De unge tilbydes undervisning i færdselslære og knallertkørsel i henhold til justitsministeriets bestemmelser
herom. Undervisningen afvikles på 25 timer incl. 6 lektioners førstehjælp. Holdene etableres efter behov.
Heltidsundervisning/Dagundervisning
Nordre Skole, der er en alternativ skole for 7. – 10. klasses elever der ikke fortsat kan eller ønsker at
modtage det traditionelle folkeskoletilbud. Vi underviser i små grupper således lærerne har god tid til de
enkelte elever. Med udgangspunkt i folkeskolens målsætning arbejder vi med at kvalificere eleverne på det
faglige, sociale og personlige plan så de bliver bedre rustede til videre uddannelse eller erhvervsarbejde.
Eleverne skal visiteres til Nordre Skole gennem PPR .
PULS, der står for Personlig Udvikling, Læring og Socialisering er et tilbud om dagundervisning for
sentankomne unge to-sprogede. Der er tale om et specielt tilrettelagt undervisningsforløb, som primært
skal kvalificere unge to-sprogede til folkeskolens afgangsprøver. Sekundært give de elever, der ikke opnår
FSA i dansk mulighed for at aflægge sprogskolens prøver iflg. lov om danskuddannelse til voksne
udlændinge m.fl. (§375).
Pigeklassen i Christiansfeld, som er undervisning i Dansk, Matematik, Engelsk, Idræt og Emnefag.
Emnefag indeholder elementer fra samfundsfag, geografi, historie, biologi, billedkunst, musik, håndarbejde,
smykker, make-up, sløjd, kristendom og meget andet. Der er oftes tale om individuelt tilrettelagt
undervisning til hver enkelt elev. Der er mulighed for folkeskolens afgangsprøve i Dansk, Matematik og
Engelsk. Eleverne visiteres til Pigeklassen gennem PPR. .
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Beskrivelse af ungdomsskolevirksomheden
Art, indhold og omfang, herunder evt. aldersvilkår

Integreret klub og fritidsvirksomhed:
Den integrerede klub og fritidsvirksomhed i ungdomsskolen har en primær målgruppe fra 10 – 18 år.
Juniorklub efter dagtilbudsloven
Der er i Vamdrup oprettet en juniorklub efter dagtilbudsloven
Ungdomsskolen Kolding:
Der er åbne ungdomsskoleklubber for de 13 – 18 årige på hhv. C. F. Tietgensvej 7C,Fabriksvej 22, Gl.
Kongevej 5, Christiansfeld, Nørregade 9, Vamdrup, Kobbelvænget 2, Lunderskov
Der er en junior- og ungdomsklub i Skovparken.
Der er juniorklubtilbud efter dagtibudsloven i Nørregade 9, Vamdrup
Der er juniorklubtilbud efter ungdomsskolelovgivningen i Konsul Graus Gade, Kolding, Gl. Kongevej,
Christiansfeld,Fynslundsskolen, Jordrup, Dollerupgaard, Lunderskov

Ungdomsskolebestyrelsen:
Der oprettes en bestyrelse for Ungdomsskolen i Kolding Kommune, jf. § 7, stk. 1, i Lov om ungdomsskoler
af 8/10 2004.
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Ungdomsskolens navn, adresse og virksomhedsformer:
Navn

Skolekode

Ungdomsskolen Kolding

621211

Kontoradresse

Telefonnumre

C.F. Tietgensvej 7C, 6000 Kolding

79797070

Samarbejdsaftalen opfatter følgende former for ungdomsskolevirksomhed:
Almen undervisning

Knallertundervisning

Prøveforberedende undervisning

Heltidsundervisning

Specialundervisning

Andre aktiviteter

Undervisning for unge indvandrere

Ungdomsskolevirksomheden foregår følgende steder:
Ungdomsskolen C F Tietgensvej
Ungdomsskolen Fabriksvej
Ålykkeskolen
Brændkjærskolen
Slotssøbadet
Skovparkens junior- og ungdomsklub
Juniorklubben Grauen
Kobbelvænget 2, Lunderskov
Kongsbjergskolen, Lunderskov
Dollerupgård, Fritidscenter

Sdr. Bjert Centralskole
Alminde Viuf Skole
Dr. Dorotheaskolen
Fynslundsskolen, Jordrup
Skaterhallen, Dalby
Ungdomsgården, Vamdrup
Gl Kongevej 3, Christiansfeld
Staldgården
Naturskolen Perlen
Gl. køreteknisk anlæg, Hedensted

Ungdomsskolens egne lokaler
Ungdomsskolen har lokaler i selvstændige bygninger på henholdsvis C.F. Tietgensvej 7C, Fabriksvej 22 og
Nørregade 9, Vamdrup
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Ungdomsskolens navn, adresse og virksomhedsformer:
Navn

Ungdomsskolen Kolding

Ungdomsskoleinspektør
Kontoradresse

Lønramme

C.F. Tietgensvej 7C
6000 Kolding

Heltidsbeskæftiget

Pligtigt timetal

Trin 48+

Normering, ledelse excl. ungdomsskoleinspektør:
Stilling

Normering

Viceungdomsskoleleder
Afdelingsledere

1,0
4,0

Normering, administrativt personale:
Stilling

Normering

Sekretær
Timelønnet kontor assistance

1,0
1,0

Andre bestemmelser om ansættelser i ungdomsskolen
USI + VUSI er tjenestemandsansat. Alle øvrige er ansat efter gældende overenskomst
Timelønnede pædagogiske medhjælpere ansættes efter overenskomst for lærere m.fl. i ungdomsskolen.
Timelønnede pædagogisk personale ansættes efter overenskomst for pædagoger m.v.
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Ungdomsskolen
Navn

Ungdomsskolen Kolding

Medarbejderråd og elevråd:
Der er oprettet et elevråd ved ungdomsskolen efter bekendtgørelseslov nr. 997 af 8. oktober 2004, §9.
Der er oprettet MED-udvalg jf. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Befordring:
Der kan etableres ungdomsskolekørselsordning

Skolebetjentbistand
Der er ansat en teknisk serviceleder
Der er ansat en teknisk medarbejder på deltid

Andre bestemmelser
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