KALUNDBORG LÆRERKREDS

24. maj 2019
Høring vedr. Muligheder for 10. klasse.
Kalundborg Lærerkreds har drøftet det udsendte materiale om fremtidige muligheder for 10. klasse i Kalundborg Kommune.
Folkeskolelovens formålsparagraf sætter tydeligt ord på de værdier, der gør folkeskolen til et vigtigt kapitel i livet for børn og unge i Danmark, og den peger tillige frem mod ungdomsuddannelserne.
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.
Det er Danmarks Lærerforenings opfattelse, at 10. klasse fortsat skal drives af kommunerne i et kommunalt 10.-klassecenter, idet 10. klasse skal være en forskole til alle ungdomsuddannelser, og ikke en forskole alene til erhvervsuddannelserne. Det skal være et kommunalt uddannelsestilbud, som kvalificerer til
afklaring af uddannelsesvalg for eleverne – og derfor bør 10. klasse ikke være tilknyttet en uddannelsesinstitution i en bestemt retning. Uddannelsesvalget er en stor udfordring for eleverne i folkeskolens ældste klasser og det er vigtigt, at eleverne bliver godt rustet til at træffe et velovervejet uddannelsesvalg,
bygget på personlig afklaring, interesse, motivation og talent.
Det tilbud kan Kalundborg Kommune godt selv løfte!
Det nuværende 10. klassecenter gør det allerede rigtig godt. Et gennemsnit af de lokale tal over de sidste
3 år viser, at 50% af eleverne har valgt erhvervsuddannelse/EUC. Men det betyder også, at halvdelen af
eleverne vælger anden erhvervsuddannelse. Det er derfor vigtigt, at eleverne i 10. klasse ikke puttes i en
bestemt kasse, men at 10. klasse udvikler eleverne til at træffe det for dem rigtige valg af ungdomsuddannelse.
I forhold til det udsendte oplæg, har vi nogle bemærkninger:
Model 1:
- Det må undre, at det nu fremgår, at lejeudgiften til EUC vil være 360.000 kr. årligt, idet der ikke
var fremlagt økonomiske konsekvenser, da kommunalbestyrelsen besluttede en fysisk flytning af
10. klasse.
- Der er intet til hinder for, at afdelingslederen naturligt vil kunne have fysisk placering samme sted
som 10. klasse – ganske som i dag – og indgå i den daglige undervisning, som i øvrigt p.t. varetages af 5 lærere og ikke 4.
- Arbejdet med systematisk tilknytning til andre ungdomsuddannelser vil ikke være anderledes i
model 1 i forhold til model 2.
- Vi anser det som positivt, at 10. klasse hører under en bestyrelse, som kender folkeskolens rammer, når nu 10. klasse hører under folkeskoleloven.
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Model 2:
- Vi mener, det er en ulempe, at eleverne kommer tættere på især de fag, som udbydes af EUD, da
10. klasse skal sikre eleverne det rigtige valg af ungdomsuddannelse inden for alle retninger.
- Lærerne er ved virksomhedsoverdragelse sikret løngaranti her og nu – men er de også sikret modregning ved fremtidige overenskomster?
- Det er også i et kommunalt 10. klasse tilbud muligt at tage et modul af en erhvervsuddannelse.
- Skolen på Herredsåsen tilføres 2,5 mio. til 10.-klassecenteret, men det vurderes, at udgiften er 3
mio. Hvordan kan man tilføre EUC midler på baggrund af en vurdering?
- Vi finder det besynderligt, når der i udkastet til driftsoverenskomst står, at det er Kalundborg
Kommunes formål at øge kvaliteten af kommunens samlede 10. klassetilbud, når vi ved, hvor godt
et tilbud, vi allerede har.
- Det undrer, at EUC vil kunne udskrive en elev af 10. klasse, uden at Kalundborg Kommune, som
har ansvaret for 10. klassetilbuddet, er medvirkende.
- 10. klasse elevers behov for specialundervisning varetages p.t.af 10. klasse. Hvorfor skal denne opgave ligge hos distriktsskolen? Det indgår vel i betalingen for eleverne til EUC?
Vi er i Kalundborg Lærerkreds meget 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. Vi håber ikke, at denne belønning er årsag til kastebold
med 10. klasse…..
Vi skal fastholde det bedste for eleverne: et kommunalt 10. kl. - uddannelsestilbud.

Med venlig hilsen
Karen Sørensen
Kredsformand
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