
 

Uddannelse til alle 

 
Kære Byråd 

Kreds 16 forsamlet til generalforsamling ønsker hermed at sende en anerkendelse til Byrådet for 

arbejdet med Uddannelse Til Alle (UTA) bl.a. med nedsættelse af § 17 stk. 4 udvalg og inddragel-

sen af de unge. 

 

Vi vil gerne dele vores tanker om, hvordan vores 10. klassecenter ”Linie 10” fortsat kan bidrage 

væsentligt til indsatsen for at få de unge i gang med en ungdomsuddannelse. 

 

”Linie 10” er en del af folkeskolen og dermed underlagt folkeskolelovens formålsparagraf, som 

bl.a. fokuserer på at fremme den enkelte elevs alsidige udvikling samt gøre dem fortrolige med 

dansk kultur og historie. Endvidere er bestemmelser om de fælles faglige mål indenfor fagrækken 

også gældende for 10. klasse, dette er med til at sikre fokus på elevernes faglige udbytte af under-

visningen. 

Undervisningen foregår i de unges nærmiljø og sker trygge overskuelige rammer, hvor lærerne har 

tætte relationer til eleverne. Alle elever har en kontaktlærer, der sikrer den individuelle kommunika-

tion med hver elev. 

 

Undervisningen tilrettelægges individuelt ud fra den enkelte elevs forudsætninger. 

 

Fremadrettet ser vi gerne, at” Linie 10” ud over et 1-årigt skoleår også får mulighed for at tilrette-

lægge 10. klasses forløb over 2 år, hvor skolegangen veksler med praktikophold i virksomheder og 

på ungdomsuddannelser, så de unge får et klarere billede af, hvad de ønsker at investere deres frem-

tid i, samtidig med at de får de faglige og personlige forudsætninger for at klare en ungdomsuddan-

nelse. 

 

Der bør arbejdes med en mentorordning, mange af de unge har svært ved at overskue komplekse 

problemstillinger og store institutioner som f.eks. ungdomsuddannelsesinstitutionerne. 

  

I tråd med folkeskoleloven skal der også etableres et tættere samarbejde med erhvervslivet i Høje-

Taastrup kommune, Erhvervsrådet vil være en naturlig samarbejdspart. 

 

”Linie 10” laver allerede i dag håndholdte individrettede forløb men vil gerne udbygge disse til 

gavn for den unges mulighed for at gennemføre en uddannelse. 

 

Vedtaget enstemmigt på generalforsamlingen 17. marts 2016 

 

Med venlig hilsen 

Vibeke Lynge 

 

 


