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Erhvervsklassen i Køge information til skoleafdeling, skoleledelse og 

indstillende lærere: 
 
Supplementsorientering til folder om Erhvervsklassen og indstillingsskema/tilmelding til 
Erhvervsklassen. 
 
Målet med Erhvervsklassen er: 
Erhvervsklassen har som overordnet mål, at eleverne bliver uddannelsesparate til en erhvervs- 
uddannelse – dvs. parate til at vælge, påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Vi har 
derfor særligt fokus på at 

- eleverne viser faglig fremgang. 

- eleverne udvikler mødestabilitet både i praktik og skole. 

- eleverne udvikler valgkompetence, det vil sige viden om job og uddannelse og evne til refleksion 
over egne interesser, styrker, udfordringer og behov i tilknytning hertil. 

- elevernes tillid til sig selv og egne evner vokser. 

- forældre inddrages positivt i deres barns skolegang og uddannelsesplan. 

 
Indstilling/tilmelding: 
Efter indstilling/ tilmelding afgøres optagelse i skoleafdelingens visitationsudvalg: BUF-
visitation@koege.dk  
Ved indstilling er skolen bekendt med økonomien omkring indstillingen. 
 

Økonomi: 
Skolen/skoledistriktet hvorfra eleven visiteres betaler 15.000 kr. årligt pr. elev, der optages. 
Beløbet opkræves af skoleafdelingen. 
Skoleafdelingen betaler kr. 71.000 pr. elev, der visiteres til Erhvervsklassen. 
Skoleafdelingen er garant for, at der er tilmeldt 2 x 12 elever til Erhvervsklassen hvert år. 
Elever fra andre kommuner kan optages til den kommunale udligningspris (77.000 kr. 2020) 
UUV er driftsansvarlig og modtager betaling pr. elev fra Køge/ andre kommuner. 

Betaling halvårsvis forud den 31.8.XX og den 31.1.XX 
 
Ansvarsfordeling mellem samarbejdsparterer: 
Erhvervsklassen oprettes som en klasse i Ungdomsskolen i Køge. Undervisningen planlægges og 
gennemføres af UUV, som også har den daglige ledelse af skolen (lederen af UUV). Konceptet 
ejes af Skoleafdelingen og Køge kommunes Arbejdsmarkedsafdeling bakker op bag skolen, som 
en arbejdsmarkedsrettet indsats for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. 

Erhvervsklassen samarbejde med Campus Køge omkring brobygning og introduktionsforløb til 
EUD. 
 
Forældre skal orienteres om: 
At Erhvervsklassen ikke giver retskrav på optagelse på en erhvervsuddannelse, men at der skal 
ske optagelse efter en personlig vurdering. Opnår eleven karakteren 2 i dansk og matematik, er 
erfaringen, at man er sikker på optagelse på en erhvervsuddannelse. 
 

Lovgrundlag – Folkeskolelovens kapitel 5 § 33.4 – 7: 
 
Kapitel 5 
§ 33.  
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Stk. 4. Efter anmodning fra forældrene, jf. § 54, kan skolens leder med inddragelse af den ungeindsats, 
som kommunalbestyrelsen har etableret efter kapitel 1 d i lov om kommunal indsats for unge under 25 år, 
når hensynet til eleven taler for det, tillade, at en elev efter afslutning af 7. klasse opfylder 
undervisningspligten ved at deltage i særligt tilrettelagte forløb eller helt eller delvis opfylder 
undervisningspligten i erhvervsmæssig uddannelse eller erhvervsmæssig beskæftigelse med henblik på at 
afklare elevens uddannelsesvalg. For elever, der er omfattet af stk. 2, træffes afgørelsen om opfyldelse af 
undervisningspligten efter denne bestemmelse af kommunalbestyrelsen. 
Stk. 5. De særligt tilrettelagte forløb efter stk. 4 skal indeholde undervisning og ulønnet praktik med et 
uddannelsesperspektiv. Desuden kan forløbene kombineres med introduktion til ungdomsuddannelserne og 
brobygning til ungdomsuddannelse, jf. § 7 a, i op til 4 uger pr. år. Ved opfyldelse af undervisningspligten 
ved deltagelse i særligt tilrettelagte forløb skal eleven undervises i dansk og matematik i et omfang, så 
fagenes mål og kravene ved prøverne kan opfyldes. Skolens leder beslutter efter aftale med eleven og 
forældrene, jf. § 54, om eleven skal undervises i andre af folkeskolens fag end dansk og matematik. De 
særligt tilrettelagte forløb kan tilrettelægges i samarbejde med den kommunale ungdomsskole. 
Stk. 6. Ved delvis opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig uddannelse gælder de betingelser 
om fagene, der er nævnt i stk. 5. Når undervisningspligten opfyldes helt ved erhvervsmæssig uddannelse, 
jf. stk. 4, kan tilladelsen betinges af, at eleven deltager i supplerende undervisning i den kommunale 
ungdomsskole. 
Stk. 7. Ved delvis opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig beskæftigelse beslutter skolens 
leder med inddragelse af eleven og forældrene, jf. § 54, og den ungeindsats, som kommunalbestyrelsen har 
etableret efter kapitel 1 d i lov om kommunal indsats for unge under 25 år, hvilken undervisning eleven skal 
deltage i. Når undervisningspligten opfyldes helt ved erhvervsmæssig beskæftigelse, jf. stk. 4, kan 
tilladelsen betinges af, at eleven deltager i supplerende undervisning i den kommunale ungdomsskole. 
Stk. 8. Efter anmodning fra forældrene, jf. § 54, kan skolens leder tillade, at en elev på 7.-9. klassetrin 
delvis opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i fag inden for folkeskolens fagrække i 
den kommunale ungdomsskole. 
 
UUV den 7.5.2020 

http://www.uuv.dk/
http://www.uuvkoege.dk/

