Høringssvar fra bestyrelsen ved Varde kommunale
Ungdomsskole
Dette høringssvar behandler den nye struktur på skole -og
dagtilbudsområdet besluttet af byrådet den 7. februar 2017.
Høringssvaret beskriver et ændringsforslag, hvor 10iCampus
organiseres som filialskole, der tilknyttes Varde Ungdomsskole.
Dette notat har til formål, at synliggøre argumentationen for
denne organisering.
Bestyrelsen ser følgende styrker i ungdomsskolens bud på
fremtidig organisering.
Et skridt ind i ungdomsuddannelserne frem for et skridt ud
af folkeskolen
I bemærkningerne til lovbestemmelserne om 10. klasse fremgår,
at 10. klasse skal organiseres som et uddannelsesår i et
selvstændigt ungdomsmiljø gerne i samarbejde med
ungdomsuddannelser, Ungdomsskolen og ungdommens
uddannelsesvejledning. Ungdomsskolebestyrelsen anser 10.
klasse som værende et skridt ind i ungdomsuddannelserne frem
for et skridt ud af folkeskolen. 10. klasse henvender sig til elever,
som efter at have afsluttet grundskolen, har behov for yderligere
faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne
gennemføre en ungdomsuddannelse. 10iCampus er et
brobygningsredskab til ungdomsuddannelserne og et
skoletilbud, som en del af den samlede uddannelsesstrategi for
at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Et kommunalt tværgående undervisningstilbud
10iCampus er, ligesom ungdomsskolens afdelinger, et
kommunalt tværgående undervisningstilbud. Ungdomsskolen
kan tilføre 10. klasse en selvstændig uddannelsesprofil, hvor
samarbejde og partnerskab med ungdomsuddannelserne og
erhvervslivet og andre lærerprofiler giver nye faglige dimensioner
i tilbuddet. Derved ser ungdomsskolebestyrelsen, at
Ungdomsskolen vil give god mulighed for at understøtte
overgangen fra folkeskolen til 10. klasse og videre til
ungdomsuddannelserne.
Ungdomsskolen er i forvejen garant for, at tilrettelægge
undervisningsforløb for alle overbygningselever. Ungdomsskolen
og 10iCampus vil tilsammen kunne skabe en større bredde i
tilbuddet, tilpasset forskellige målgrupper, hvorigennem der
fremmes chancelighed blandt unge i Varde Kommune.
Derved skabes der en sammenhængende indsats omkring
elevernes læringsforløb.

Ekspertise i særligt tilrettelagte forløb
En organisering af 10icampus tilknyttet Varde ungdomsskole,
skaber rammen for, at flere af ungdomsskolens afdelinger bliver
medaktører i overgangen til ungdomsuddannelserne. Derved
skabes naturlige synergieffekter mellem Ungdomsskolens
afdelinger og 10icampus. Fx kan fritidsundervisningen supplere
med målrettet erhvervsorienteret danskundervisning og
afklaringsforløb. Dvs. at forslaget vil medvirke til tilrettelæggelse
af særlige forløb, hvor samspillet i mellem afdelingerne i
Ungdomsskolen og 10iCampus i højere grad bliver muligt end
det er tilfældet i dag. I den henseende udnyttes ungdomsskolens
ekspertise i særligt tilrettelagte forløb, således der kan skabes en
målretning af 10. klasse i form af en fleksibel og modulopbygget
undervisning.
En ændret pædagogisk praksis
Lovgivningsmæssig er der lovhjemmel for forslaget og denne
type af organisering ses i mange kommuner, der allerede har
ændret pædagogisk praksis for 10.klasse. Det gælder
eksempelvis Silkeborg, Gentofte, Tårnby og København
kommunerne. På landsplan er der 32 Ungdomsskoler som er
organiseret med en 10. klassecenter som filial.
Ungdomsskolen nye profil har sigtet mod at afdække faglige,
pædagogiske og organisatoriske udviklingsmuligheder. Derfor
ser ungdomsskolebestyrelsen dette forslag, som en oplagt
mulighed for, at kunne udvikle undervisningstilbuddene til denne
målgruppe, med det formål at fremme elevernes personlige og
faglige progression både i forhold til elever med behov for faglig
og personlig støtte og elever med særlige forudsætninger.
Ungdomsskolebestyrelsen vurderer, at ungdomsskolen har den
tværgående organisatoriske erfaring til, at denne organisering vil
have positive følgevirkninger for ungdomsskolen og 10iCampus
til gavn for eleverne.

