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25. februar 2019

Høring vedrørende sag om flytning af 10. klasse.
Da 10. klasse er en del af folkeskoleloven og folkeskolens tilbud, udtaler Kalundborg Lærerkreds sig
hermed om det udsendte forslag.
Ifølge folkeskoleloven §19a:
”Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for
yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en
ungdomsuddannelse”.
Endvidere står der i bemærkningerne, at 10. klasse skal kunne samle de elever op, der falder fra en
påbegyndt ungdomsuddannelse.
Vi er meget enige i en styrkelse af folkeskolens 10. klasse – men vi finder det yderst problematisk, at den
fysiske placering af 10. klasse går forud for indhold og kvalificering af kommunens 10. klasse tilbud.
Debatten og kommende beslutninger bør ske omvendt – først indhold, så struktur.
Folkeskolens 10. klasse gør det allerede godt, det viser både tal på landsplan og lokalt:
På landsplan viser tilmeldingen til ungdomsuddannelserne, at fra folkeskolens 10. klasse søger langt flere
elever erhvervsuddannelse end det sker fra friskoler, private grundskoler og efterskoler:
Ansøgninger til erhvervsuddannelse:
Folkeskoler:
53%
Fri- og private grundskoler: 12%
Efterskoler:
17%
Ser vi på Kalundborg Kommunes 10. klasse center – KTC, så viser et gennemsnit over de sidste 3 år, at
50% af eleverne har valgt erhvervsuddannelse/EUD.
Men det betyder også, at halvdelen af eleverne vælger andet end erhvervsuddannelse. Det er derfor
vigtigt, at 10 klasse ikke styrer eleverne i en bestemt retning, men at 10. klasse udvikler eleverne til at
træffe det for dem rigtige valg af ungdomsuddannelse.
Folkeskolens 10. klasse skal være et ”neutralt sted”, hvor der ikke er udstukket en retning, men eleverne
får mulighed for at styrke deres sociale og faglige kompetencer og bliver dermed styrket i valg af
ungdomsuddannelse.
10. klasse er ikke, og skal ikke være en forskole alene til erhvervsuddannelserne.
Det fordrer, at 10. klasse fortsat skal være et kommunalt uddannelsestilbud, som kvalificerer til afklaring
af uddannelsesvalg for eleverne – og ikke et tilbud tilknyttet en uddannelsesinstitution i en bestemt
retning.
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Kalundborg Lærerkreds anbefaler derfor på det kraftigste, at kommunens 10.-klasse tilbud fortsat
organiseres i kommunalt 10.-klassecenter, som fastholder elevernes ret til at vælge folkeskolens 10.
klasse og dermed sikrer folkeskolelovens intentioner om at ruste eleverne fagligt og socialt til at foretage
et kvalificeret valg af ungdomsuddannelse.
Vi er selvfølgelig helt enige i, at vi sammen skal styrke det kommunale 10.klasse-tilbud, fx ved øget fokus
på målrettede tilbud både mod erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser, styrke den
anvendelses- og praksis orienterede del, samt indføre mere fleksible rammer om de obligatoriske fag og
den valgfrie del af 10. klasse.
Regeringen belønner med præmier de kommuner og erhvervsskoler, som beslutter at erhvervsskolerne
fremadrettet skal udbyde 10. klasse. Det skal vi ikke ligge under for!
Vi skal fastholde det bedste for eleverne: et kommunalt uddannelsestilbud.

Med venlig hilsen
Karen Sørensen
Kredsformand
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