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1.

Samarbejde med KNord om løsning af opgaven med

modtagelsesklassen M3/M4

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde 30. april 2015 behandledes en sag (pkt. nr.
9) om bl.a. midlertidig placering af modtagelsesklassen M3/M4 i skoleåret
2015/16. Sagen blev sendt videre til Økonomiudvalget uden indstilling.
På økonomiudvalgsmødet 7. maj 2015 blev sagen behandlet (pkt. 15), og der blev
udleveret et notat om en yderligere mulighed for organisatorisk og fysisk placering
af modtagelsesklassen. Den går ud på, at modtagelsesklassen placeres i KNords
regi, og at undervisningen fysisk sker i KNords lokaler på Lundtoftevej.
Økonomiudvalget besluttede på mødet, at forvaltningen arbejder videre med den
foreslåede løsning med KNord, idet forslaget skal holdes inden for den eksisterende
økonomiske ramme. Resultatet forelægges fagudvalgene (Børne- og
Ungdomsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget) forinden beslutning.
Som det fremgår af sagsfremstillingen til Børne- og Ungdomsudvalget 30. april, er
der forskelligt lovgrundlag for modtagelsesklasse-undervisningen af elever, der er
henholdsvis over og under 18 år. For de førstnævnte er det ungdomsskoleloven, for
de sidstnævnte en bekendtgørelse med hjemmel i folkeskoleloven. Når eleverne (i
aldersgruppen 13-25 år) er blevet undervist samlet på LTU, er der derfor tale om
en forholdsvis utraditionel løsning af opgaven. Da der imidlertid har været gode
erfaringer med denne opgaveløsning, kan det overvejes, om man skal fortsætte
den i et andet regi. På KNord er der yderligere den fordel, at man bliver en del af et
ungdomsuddannelsesmiljø.
Gruppen af modtagelsesklasse-elever kan i korte træk kategoriseres i følgende tre
grupper:


Unge, der indskrives som 13-14-årige, og som efter 1-1½ år kan udsluses til
alderssvarende klassetrin på distriktsskolen



Unge, der indskrives som 15-16-årige, og som hovedsageligt færdiggør deres
almene skolegang i modtagelsesklassen og herefter kan gå videre til 10.
klasse eller til en ungdomsuddannelse



Unge, der indskrives som 18-årige eller derover, og som efter forløb på 2-3 år
kan gå videre i et ungdomsuddannelsesforløb.

For alle elever under 18 år er det en udfordring, at lovgrundlaget er
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folkeskoleloven. Forvaltningen har derfor kontaktet Undervisningsministeriet for at
modtage rådgivning om, hvordan man løser opgaven lovmedholdeligt for de elever,
der hører til folkeskolens målgruppe. Forudsætningen for lovmedholdelighed er;


at eleverne modtager et samlet folkeskoleforløb



at undervisningen varetages af folkeskolelæreruddannede medarbejdere



at en skoleleder i kommunen udpeges som formelt ansvarlig for
undervisningen for de elever, der hører til folkeskolens målgruppe.

Forvaltningen vurderer, at disse krav kan opfyldes på KNord, herunder ved at
udpege skolelederen på Lindegårdsskolen som formelt ansvarlig.
Det kan fortsat diskuteres, om et forløb i folkeskolelovens regi burde foregå på en
folkeskole, måske især for så vidt angår de 13-14 årige. Der er dog ikke tale om
traditionel folkeskoleundervisning, og Lyngby-Taarbæk Kommune har i forvejen
løst opgaven uden for den almindelige folkeskole. Det aftales desuden med KNord,
at opgaveløsningen sker i et tæt samarbejde med skolelederen på
Lindegårdsskolen.
Den eksisterende opgaveløsning på LTU vedr. de over 18-årige er sket i et godt
samarbejde med Jobcenteret, som har tilkendegivet, at de er interesseret i en
fortsættelse af opgaveløsningen i regi af KNord. Jobcenteret vil blive involveret i
udarbejdelsen af den endelige aftale med KNord, således at samarbejdet om
opgaveløsningen kan fortsætte.
Det nye alternativ går således ud på:


at der indgås aftale med KNord om undervisning af modtagelsesklasseelever i
KNords lokaler på Lundtoftevej



at skolelederen på Lindegårdsskolen udpeges til at være formelt ansvarlig for
undervisningen af elever i folkeskolealderen



at den samlede drift er udgiftsneutral i forhold til de eksisterende ordninger.

Fordele ved den foreslåede løsning:
1. Den eksisterende synergi i LTU’s opgaveløsning kan opretholdes, idet der
fortsat kan undervises på tværs af 18 års grænsen, og i vidt omfang med de
lærerkræfter, der i forvejen løser opgaven.
2. Modtagelsesklasseundervisningen bliver en del af et
ungdomsuddannelsesmiljø, der bedst muligt kan bringe eleverne videre i
uddannelsessystemet.
3. Den midlertidige løsning kan eventuelt også blive den permanente løsning.
4. Der er ingen anlægsudgifter.
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Ulemper ved den foreslåede løsning:
1. Det kan blive en udfordring at leve op til kravet om, at undervisningen af
elever i skolealderen skal føre frem til et helt folkeskoleforløb.
2. Det kan blive en udfordring at leve op til forventningen om, at de 13-14 årige
elever skal sluses tilbage i distriktsskolen så hurtigt som muligt og i så mange
fag som muligt fra en start. Afstanden til flere af distriktsskolerne i nærheden
af KNord er imidlertid ikke særlig stor, hvorfor det vurderes, at der kan findes
praktiske løsninger herpå. Og opgaveløsningen sker i et tæt samarbejde med
skolelederen på Lindegårdsskolen.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses på det samme økonomiske niveau som hidtil, nemlig en årlig
takstfinansiering (på 106.667 kr. pr elev) af det antal elever over 18 år, der
undervises i LTU-modtagerklassen. Mht. elever under 18 år er der i den
eksisterende ordning på LTU afsat et fast beløb til opgaveløsningen, baseret på
forventninger om antallet af elever fra Lyngby-Taarbæk Kommune. I den
fremtidige ordning forudsættes der en takstfinansiering på samme niveau som for
eleverne over 18 år. I notatet til Økonomiudvalgets møde er dette fejlagtig angivet
som ca. 50.000 pr. elev.
Elever fra andre kommuner finansieres særskilt fra disse kommuner.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. der indgås aftale med KNord om undervisning af modtagelsesklasseelever i
KNords lokaler på Lundtoftevej
2. skolelederen på Lindegårdsskolen udpeges til at være formelt ansvarlig for
undervisningen af elever i folkeskolealderen.
Erhverv- og Beskæftigelesesudvalget den 18. maj 2015
Ad. 1. Godkendt, idet udvalget i efteråret 2015 ønsker forelagt sag om en
permanent løsning, hvor M3 og M4 har forløb fysisk tæt på hinanden, og tilknyttes
et skole- og ungdomsuddannelsesmiljø som fx KNord på Trongårdsvej.
Udvalget anerkender kvaliteten af, at det nuværende tilbud med et bredt
uddannelsesforberedende indhold har skabt gode effekter for eleverne over 18 år
og ønsker fremadrettet et lignende tilbud for M4.
Karsten Lomholt (C) var fraværende.
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