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Fokusområder for scenariebeskrivelserne 
 
Nedenstående er de fokusområder, som arbejdsgruppen har undersøgt i 
forhold til de 3 scenariebeskrivelser. 
 
Lokation – hvor kan tilbuddet fysisk forankres? 
 
Årshjul – hvad er der særligt fokus på socialt og fagligt i løbet af året? 
 
Samarbejdspartnere – hvem kan der i særlig grad samarbejdes med?  
 
Relevante aktører – udvalgte interessenter i forhold til 10. klasse hvis 
tanker og holdninger er inddraget i projektet. 
 
Ungemiljø – hvilket ungemiljø fordrer tilbuddet i særlig grad? 
 
Økonomisk opmærksomhed – på hvilke områder vurderes det, at der skal 
investeres midler for at tilbuddet kan realiseres? 
 
Da scenarie 1 og 2 er vurderet til grundlæggende at kunne tilbyde det 
samme med driftstyrer som eneste forskel, beskrives først et samlet 
scenarie for disse. Derefter beskrives udelukkende, hvorledes det enkelte 
scenarie adskiller sig i forhold til fællesbeskrivelsen. Slutteligt beskrives 
scenarie 3 særskilt, da det ingen forbindelse har til de 2 første scenarier. 
 
 
Involverede interessenter 
 
Ud over de fagligheder og institutioner, som arbejdsgruppen rummer og 
repræsenterer, har følgende interessenter været inddraget: 
 
Kristoffer Høy 
Sidenius 

Rektor, Gribskov 
Gymnasium og 
HF 

Kvalitativt 
interview/samtale 
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Elever – 
nuværende 9. 
klasser 

Alle folke- og 
privatskoler i 
kommunen 

Spørgeskema via 
Aula med vægt på 
kvalitative 
spørgsmål 

18 
besvarelser 

Forældre – 
nuværende 9. 
klasser 

Alle folke- og 
privatskoler i 
kommunen 

Spørgeskema via 
Aula med vægt på 
kvalitative 
spørgsmål 

18 
besvarelser 

Elever – 
nuværende 10. 
klasse 

10. klasse Spørgeskema via 
Aula med vægt på 
kvalitative 
spørgsmål 

21 
besvarelser 

Forældre – 
nuværende 10. 
klasse 

10. klasse Spørgeskema via 
Aula med vægt på 
kvalitative 
spørgsmål 

0 
besvarelser 

 
I forhold til spørgeskemaundersøgelsen, blev der primært spurgt ind til 
hvorfor 9. klasse-eleverne valgte/fravalgte 10. klasse i Gribskov Kommune, 
og hvad der skulle til for at vælge en 10. klasse i Gribskov Kommune. 
Derudover blev der spurgt ind til 10. klassens oplevelse af 10. klasse-året 
samt bud på udviklingspotentiale. 
 
Spørgeskemaets hovedpointer og udvalgte citater 
 
Spørgeskemaet blev gennemført som en kvalitativ undersøgelse, og alle 
elever og forældre til nuværende 9. og 10. klasse-elever på folkeskoler og 
privatskoler i kommunen fik mulighed for at svare. Deltagerne blev bedt om 
at formulere svar skriftligt på åbne spørgsmål vedrørende valg/fravalg af 
10. klasse samt udviklingspotentialet. Undersøgelsen leverer på ingen måde 
evidens datamæssigt, men er en undersøgelse, som giver nogle indikationer 
og citater fra centrale interessenter på området. Nedenstående er en 
gennemgang af de adspurgtes hovedpointer og -citater. 
 
9. klasse – elever: 
 
Spørgsmål: Forklar med dine egne ord hvorfor du ikke valgte 10. klasse i 
Gribskov Kommune? 
 
”Jeg overvejede ikke 10. Klasse, men hvis jeg havde gjort havde jeg helt 
klart undersøgt om der var nogle i Gribskov kommune og nok valgt en der.” 
 
”Jeg ved dog ikke om det skal være 10 klasse i gripskov, da jeg ønsker at 
komme væk fra nogle af de mennesker der tager 10 i gribskov.” 
 
”(…) Jeg vidste ikke før jeg blev ældre at 10. klasse i Gribskov Kommune 
var en mulighed men jeg synes også at den lyder som en virkelig fed vej at 
gå.” 
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”fordi jeg ved hvad jeg vil være også gider jeg ikke bruge tid på noget jeg 
ikke har brug for.” 
 
Spørgsmål: Hvad skulle der til for at du ville vælge en 10. klasse i Gribskov 
Kommune? 
 
”Nok bare en god skole med god omtale.” 
 
”At det viser sig, at jeg ikke er klar til gymnasiet.” 
 
”Eventuelle flere valg man kunne vælge og større faciliteter. Ellers ville jeg 
som sagt hellere et sted hen hvor der er nye mennesker, og det kan man 
ikke ændre placeringsmæssigt når det har noget med selve kommunen at 
gøre.” 
 
”Forleden havde vi et vejlednings møde med gribskov 10 klasse. dog var det 
rigtig sent på året, hvor mange af os allerede har valgt hvad vi vil. måske 
hvis de havde kommet tidligere på året havde jeg helt klart overvejet det. 
Da de faktisk laver mange spændende ting.” 
 
Analysepointer 
 
At nogle 9. klasse-elever synes, at 10. klasse lyder spændende, men de 
har manglende viden om 10. klasse i Gribskov Kommune. 
 
Nogle gange handler det om at møde helt nye mennesker, og derfor søger 
nogle 9. klasse-elever ud af kommunen. 
 
10. klasse i Gribskov Kommune har tilsyneladende et dårligt ry hos nogle 
9. klasse-elever. 
 
10. klasse vælges fra af nogle af de 9. klasse-elever, der er 
uddannelsesparate og ved, hvad de vil. 
 
At nogle 9. klasse-elever ønsker at søge en 10. klasse med flere 
valgmuligheder og større faciliteter. 

 
 
9. klasse – forældre: 
 
Spørgsmål: Hvorfor valgte I ikke 10. klasse i Gribskov Kommune? 
 
”Min søn er klar til HTX, ... og ærligt, rygtet om 10. klasse og elever er ikke 
i top...” 
 
”Vi har fornemmelsen af, at 10. kl i Gribskov er for dem, der ikke ved, hvad 
de vil, ikke er fagligt dygtige, ikke uddannelsesparate – en 
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opbevaringsklasse. Vores søn vil gerne bruge 10. kl til at modnes som 
menneske, øge sin selvsikkerhed/selvtillid, gøre sig klar til en 
ungdomsuddannelse, øge sin faglighed. Han er uddannelsesparat og klarer 
sig godt fagligt. Så det var vigtigt for os, at hjælpe ham med at finde en 10. 
klasse, der har et højt fagligt og socialt niveau.” 
 
”Fordi vi havde valgt efterskole for længe siden. Uden at vide om, det er 
rigtigt, har jeg hørt at 10 klasse her i Gribskov/Helsinge, er der alle problem 
elever kommer hen? Et dårlig ry?” 
 
Spørgsmål: Hvad skulle der til for at I ville vælge en 10. klasse i Gribskov 
Kommune? 
 
”Seriøs faglighed, linjevalg, at elever kunne arbejde max innovativt. 
Skubbes til at tænke ud af boksen, noget andet end de andre "forlængelser" 
af folkeskolen.” 
 
” Ikke relevant, da fagligheden i kommunen er for lav.” 
 
”At det ikke bare er en repetition af 9. klasse og at de fagligt vil udvikle sig 
og blive mere klar til de videregående uddannelser.” 
 
”Mere målrette undervisning for det enkelte barns interesser. Her er 
efterskoler eminente til at støtte op om netop dette. Større fokus på 
fællesskab og ånd og selvstændighed.” 
 
”Reklame for fordelene ved 10 klasse. Bl. A blive 1 år ældre. Fokusering på 
fremtiden, hvad der er af muligheder gymnasiet, EUX, Handels skole, 
praktik plads o.s.v.” 
 
Analysepointer 
 
10. klasse i Gribskov Kommune har tilsyneladende et dårligt ry hos nogle 
forældre. 
 
Nogle forældre betvivler fagligheden i 10. klasse i Gribskov Kommune og 
kommunen generelt. 
 
Nogle forældre mener, at 10. klasse skal bruges til at modne den unge, 
øge fagligheden og gøre den unge klar til ungdomsuddannelse. 
 
Nogle forældre betoner høj faglighed, linjevalg, efterskoletænkning, 
fællesskab og innovative arbejdsformer som afgørende parametre for at 
ville vælge 10. klasse i Gribskov.  
 
Nogle forældre mener, at 10. klasse ikke må blive en forlængelse af 
folkeskolen. 
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Nogle forældre nævner, at 10. klasse burde reklamere lidt tydeligere for 
tilbuddet. 

 
 
10. klasse – elever 
 
Spørgsmål: Hvorfor valgte du 10. klasse i Gribskov Kommune? 
 
”jeg var ikke helt sikker på hvad jeg ville efter 9, jeg ville også gerne se om 
jeg kunne få mine karraktere lidt op, så derfor valgte jeg 10 klasse.” 
 
”Jeg valgte at gå i 10 fordi jeg var ikke sikre på hvad jeg ville lave.” 
 
”(…) jeg (ville) gerne lære nye mennesker at kende.” 
 
”Jeg valgte 10 klasse gribskov for jeg synes at de gik meget op i at vi som 
skulle gå på skolen skulle få et godt sammen hold og det var noget jeg også 
selv ledte efter i en skole.” 
 
”Jeg havde brug for et ekstra år inden gymnasiet, for lige at få styr på mine 
fag ordentligt og så tænkte jeg at jeg ville tage en 10 klasse i samme by 
som jeg bor i.” 
 
”jeg valgte 10 klasse, fordi jeg gerne ville blive bedre fagligt, og blive et år 
ældre inden jeg to ind på eud.” 
 
”jeg kun ikke komme ind på htx.” 
 
”For at modne mig selv mentalt tro lidt mere på mig selv. Jeg ville også 
gerne pynte lidt på mit gennemsnit, også ville jeg godt tage det lidt stille 
roligt i stedet for at tage på gym med det samme efter 9.” 
 
Spørgsmål: Overvejede du andre muligheder? Hvilke? 
 
”jeg overveje EUD.” 
 
”FGU.” 
 
”Ja jeg overveje andre muligheder, jeg tænkte også på den 10 klasse i 
Hillerød, men jeg syntes bedre og denne her i Gribskov.” 
 
”Jeg overvejet stærkt efterskole.” 
 
”Nej, jeg har ikke.” 
 
Spørgsmål: Hvad har været det bedste ved 10. klasse i Gribskov Kommune, 
og hvad kunne have været bedre? 
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”det bedste har været de venner jeg har fået også er jeg blevet bedre til 
mange ting.” 
 
”Skema kunne have været bedre.” 
 
”Det bedste ved denne 10 klasse var at, vi elever kunne få lov til at vælge 
valg fag, så det hele ikke kun var noget fagligt. Det de kunne gøre bedre er  
kommunikationen,  mellem lærer og lære men også lære til elev (…).” 
 
”Det bedste har nok været vores ture, f.eks. museum turene med krea, og 
vores introtur med hele klassen. Jeg synes fælleskabet i starten af året 
kunne have været bedere.” 
 
”Det bedste ved 10 klasse, var nok lærendes måde at lære på, og konceptet 
i opdeling af klasserne (…)” 
 
”Jeg har været glad for lærerne og glad for at få mit fundament i fagene 
mere stabilt (…)” 
 
jeg syntes helt bestemt det bedste ved 10. klassen har været man har 
kunne arbejde med det man selv syntes der var svært fagligt. der er også 
nogen virkelig gode lærer der har en stor forståelse og er meget 
hjælpsomme. 
 
Spørgsmål: Føler du dig rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse? 
 
”Ja, jeg synes at 10 klasse har lært mig meget fagligt.” 
 
”Ja det gør jeg. Jeg har lært e del mere end jeg gjorde i folkeskolen.” 
 
”Jaer føler at jeg er mere moden og jeg tror mere på mig selv.” 
 
 
Analysepointer 
 
10. klasse vælges af nogle elever pga. usikkerhed angående valg af 
ungdomsuddannelse, modning, fagligt boost, forbedring af gennemsnittet, 
det sociale, eller hvis man ikke kunne komme ind på den ønskede 
ungdomsuddannelse. 
 
EUD, FGU, efterskole og 10. klasse i Hillerød Kommune var blandt nogle af 
de alternativer, som nogle af de nuværende 10. klasse-elever havde i 
overvejelserne. 
 
Det bedste ved 10. klasse i Gribskov for nogle elever: Vennerne, valgfag, 
fællesture, lærernes hjælpsomhed og deres måde at undervise på, 
opdeling af klasserne, fagligheden, undervisningsdifferentieringen 
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Forbedringspotentialet: Skemaet og kommunikation. 
 
Langt de fleste af de adspurgte føler sig rustet til at kunne gennemføre en 
ungdomsuddannelse. 

 
 
 
Fællesbeskrivelse for scenarie 1 og 2 (et samarbejde 
mellem folkeskolen, ungdomsskolen og UI) 
 
Nedenstående er en beskrivelse af den fællesmængde som scenarie 1 og 2 
rummer. 
 
Årshjul, samarbejdspartnere og relevante aktører 
 
Udover de obligatoriske fag i 10 kl. vil året overordnet set være præget af 
efterskoletænkning med et bredt udvalg af valgfag, inddragelse af 
workshops i alle fag samt perioder med praktisk-musiske forløb. Derudover 
vil der være fokus på elev-medbestemmelse, hvor eleverne, som led i deres 
demokratiske dannelse og personlige udvikling, får lov til at vælge, udvikle 
og tage ansvar for udformningen af udvalgte undervisningsforløb. Eleverne 
vil ligeledes kunne vælge at arbejde med det faglige stof i deres eget tempo 
(fx via ugeplansrevolution) samt have en vis grad af indflydelse på 
udformning af valgfag og hverdag ud fra en byg-din-egen-uge-tænkning.  
 
Lokale kræfter i kommunen samt forenings- og erhvervslivet vil blive 
inddraget efter behov som fx naturvejledere, outdoor-eksperter, 
sportsudøvere, teaterfolk, håndværkere, erhvervsdrivende, lokale kunstnere 
og andre kreative og innovative kræfter. Der vil være mulighed for at tone 
timeantal således, at forskellige faglige og praktisk-musiske linjer og forløb 
bliver prioriteret. Derudover vil det være muligt at tage en EUD10 i Hillerød 
i forlængelse af en 10. klasse i Gribskov Kommune. 
 
Ungeindsatsen vil ofte være til stede i bygningen, hvor 10. kl. er forankret 
og vil fortsat være at træffe på skolen de dage, hvor 10. klasse serviceres. 
Således vil vejlederne have kontorplads i bygningen og ofte være til at 
træffe eller booke samtaler med. Vejlederne kan ligeledes, i samarbejde 
med lærerne, være med til at planlægge brobygningsforløb med ture ud af 
huset. Der kan yderligere tilknyttes en virksomhedskonsulent med stort 
virksomhedsnetværk, mulighed for at etablere praktikker, hjælpe eleven 
med studievalgsportfolio samt understøtte erhvervsrettede kompetencer 
som fx jobsamtale-træning, udarbejdelse af CV, arbejdsmarkedsforståelse 
og agere bindeled til det lokale erhvervsliv. Der er dog ikke ressourcer til 
dette inden for nuværende ramme, og det skal undersøges hvordan disse 
kan findes. Derudover kan SSP-samarbejdet øges i en indsats for at trække 
eleverne væk fra gadeplan. 
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Scenarie 1:  
Ungdomsskolen (med folkeskolen og UI som partnere) 
 
Lokation  
 
Mulighed a) I ungdomsskolens nuværende bygninger med lån af faglokaler 
(og it-support) på lokal folkeskole. 
 
Mulighed b) På lokal folkeskole, men med ungdomsskolen som daglig 
driftstyrer. 
 
 
Årshjul, samarbejdspartnere og relevante aktører 
 
Der vil være undervisning i klasselokaler, men rammerne vil være friere og 
mere varierede i form af en mere åben skole og inddragelse af andre og 
anderledes læringsrum og – arenaer. Til at undervise eleverne vil 
ungdomsskolen både gøre brug af uddannede folkeskolelærere og 
undervisere med andre faglige baggrunde. Dette giver mulighed for at 
ansætte timelønnede lærere med særlige faglige kvalifikationer og 
specialviden, der kan inddrages i specifikke projekter og forløb. Der kan 
tillige gøres brug af ungdomsskolens værksteder, udstyr og faciliterer som 
fx MakerSpace. 
 
Opmærksomhedspunkter: 
 

- Ungdomsskolens personale er traditionelt set ikke læreruddannede, og 
der vil blive behov for at ansætte læreruddannet personale. 

- Personalet på ungdomsskolen er i dag ikke en del af de faglige 
netværk og det fagprofessionelle samarbejde på skolerne. 

- Ungdomsskolen er stærk på det kreative, den praktisk-musiske 
tænkning og det personligt dannelsesmæssige, og det skal 
undersøges nærmere, hvordan det fag-faglige bedst muligt kan sikres.  

 
Ungemiljø 
 
Ungemiljøet på en ungdomsskole, vil i høj grad være præget af 10. klasse-
eleverne selv, da andre unge først benytter ungdomsskolen om aftenen. 
Ungdomsskolen har i dag bygninger i Helsinge, Græsted og Gilleleje. Fælles 
for Helsinge og Græsted er, at de har til huse uden for større bykerner, 
hvorved muligheden for naturligt at søge andre unge eller byliv ikke er 
tilstede eller transportmæssigt besværliggjort. Generelt er der mulighed for 
at etablere et hjemligt, trygt og kreativt ungemiljø i ungdomsskole-regi, 
hvor eleverne selv kan skabe rammerne og nemt kan danne bro mellem 
livet i 10. klasse om dagen og livet på ungdomsskolen om aftenen. Det 
nære miljø forhindrer delvist de unge i at søge og modtage besøg fra 
uheldige bekendtskaber uden for 10. klasse i dagtimerne. Dog skal det 
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undersøges nærmere, hvordan man, med de beskrevne vilkår, kan skabe et 
attraktivt ungemiljø, hvor eleverne føler sig knyttet socialt til stedet. 
 
 
Økonomisk opmærksomhed 
 
At etablere en 10. klasse på lokation a og b, med fokus på den beskrevne 
vision, vil have budgetmæssige konsekvenser i forhold til investeringer i 
klasse- og lokale-indretninger, budget til at kunne ansætte timelønnede 
specialister, midler til at dække større projekter og praktisk-musiske-forløb 
samt eventuelt ansættelse af virksomhedskonsulent. 
 
Særligt for lokation a) - investeringer i klasse- og lokale-indretninger. Leje 
af folkeskoles faglokaler (fx fysik) samt it-support. 
 
Særligt for lokation b) – ansættelse af timelønnede specialister. 
 
 
Scenarie 2:  
Folkeskolen (med ungdomsskolen og UI m.fl. som 
partnere) 
 
Lokation  
 
Mulighed a) I nuværende bygninger på Nordstjerneskolen. 
 
Mulighed b) Beliggende på en af kommunens andre folkeskoler. 
 
Mulighed c) Beliggende i en af ungdomsskolens bygninger. 
 
 
Årshjul, samarbejdspartnere og relevante aktører 
 
Undervisningen vil foregå i klasse- og faglokaler på en folkeskole eller i en 
af ungdomsskolens bygninger, men med behov for at få udviklet disse, så 
de matcher tankerne i den faglige vision. I et samarbejde med 
ungdomsskolen kan rammerne udvides således, at lærere, faciliteter, udstyr 
og lokaler herfra kan benyttes til særligt tilrettelagte forløb med fokus på 
åben skole, anderledes læringsrum og den praktisk-musiske vinkel. På en 
folkeskole vil der ligeledes være adgang til skole- og eller kommunebibliotek 
(og MakerSpace) samt nem adgang til it-support og større fagfællesskaber. 
 
Opmærksomhedspunkter: 
 

- Der er risiko for, at kulturen omkring den overvejende klassiske fag- 
og undervisningstænkning sker på bekostning af de kreative og 
praktisk-musiske tiltag. 
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- Det skal undgås, at 10. klasse bliver isoleret for sig selv på en 
folkeskole, hvorved både det faglige og sociale integrationsarbejde 
bliver vigtigt. 

- Det kan blive en ledelsesmæssig udfordring at drive en 10. klasse i 
folkeskole-regi i en af ungdomsskolens bygninger, da denne 
afstandsmæssigt ikke ligger i forlængelse af en folkeskole. 

 
Ungemiljø 
 
På en folkeskole vil de unge i 10. klasse have adgang til andre unge fra 
udskolingen, FGU og bylivet i Helsinge, hvis 10. klasse forbliver på samme 
matrikel som i dag. Der er dog ikke for nuværende en kultur for, at 10. 
klasse har det store at gøre med udskolingen eller FGU, hvorved det bliver 
en medarbejderopgave at åbne ungemiljøet mere op. 
 
Hvis 10. klasse er i en af ungdomsskolens bygninger – se scenarie 1 under 
’ungemiljø’. 
 
 
Økonomisk opmærksomhed 
 
At etablere en 10. klasse på lokation a, b og c, med fokus på den beskrevne 
vision, vil have budgetmæssige konsekvenser i forhold til investeringer i 
klasse- og lokale-indretninger, budget til at kunne ansætte timelønnede 
specialister, midler til at dække større projekter og praktisk-musiske-forløb 
samt eventuel ansættelse af virksomhedskonsulent. 
 
Særligt for lokation a) - behov for nyindretning af eksisterende lokaler, så 
de matcher behov for nytænkning af undervisningen i henhold til den 
beskrevne vision. 
 
Særligt for lokation b) – muligt behov, alt efter den valgte folkeskole, for 
nyindretning af eksisterende lokaler, så de matcher behov for nytænkning af 
undervisningen i henhold til den beskrevne vision. 
 
Særligt for lokation c) - investeringer i klasse- og lokale-indretninger. Leje 
af folkeskoles faglokaler (fx fysik) samt it-support. 
 
 
Scenarie 3: Gymnasium/HF 
 
Lokation 
 
Mulighed a) I Gribskov Gymnasium og HF’s bygninger med gymnasiet som 
driftsleder. 
 
Mulighed b) I Gribskov Gymnasium og HF’s bygninger med kommunen 
(herunder fx en folkeskole eller ungdomsskolen) som driftsleder. 
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Årshjul, samarbejdspartnere og relevante aktører 
 
Året i en 10. klasse på Gribskov Gymnasium vil være præget af høj 
faglighed og fokus på brobygning til gymnasiet og HF. Således vil en 10. 
klasse i dette scenarie være tydeligt rettet mod de elever, der ønsker at 
søge gymnasie/HF efter endt 10. klasse. 
 
UI vil være knyttet til 10. klasse på et gymnasium/HF, men vil have en 
langt mindre rolle, da de fleste elever vil være uddannelsesparate og i høj 
grad selvkørende. 
 
Samarbejdet åbner op for, at folkeskolen og gymnasium/HF får en langt 
større forståelse for, hvad hinanden laver både fagligt og socialt. Denne 
viden kan bruges til at understøtte det generelle samarbejde mellem 
institutionerne, men også i forhold til bedre at kunne danne mental og faglig 
bro fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne for eleverne. 
 
Opmærksomhedspunkter: 
 

- En 10. klasse i gymnasie/HF-regi vil fordre en præstationskultur for de 
uddannelsesparate unge, der vil finpudse deres kompetencer. 

- Specialelever, som kommunen har en del af, vil ikke have lyst til at 
søge. 

- Hvad ønsker kommunen at tilbyde de elever, som ikke kan se sig selv 
i en præstationskultur og dermed ikke ønsker at søge denne type 10. 
klasse? 

- Gribskov Gymnasium og HF har et godt ry, og mange søger stedet 
efter 9. klasse. Det er tvivlsomt, om en placering af 10. kl. på 
gymnasiet vil give et større rekrutteringsgrundlag fra denne til 
gymnasiet. 

- Fagtænkningen i en 10. klasse i gymnasie/HF-regi vil udfordre den 
overordnede vision for 10. klasse. 

- Nogle gymnasielærere vil kunne undervise i 10. klasse, men langt fra 
alle. 

- Det vil være en udfordring gymnasium/HF at løfte specialindsatsen, da 
der normalt er få elever med dette behov i gymnasium/HF, og 
erfaringen er hermed begrænset om end kulturen er, at man altid 
søger og anerkender mangfoldighed. Det vil kræve en særlig indsats 
at skabe en kultur, hvor specialindsatsen kan trives og fungere i et 
miljø, der i overvejende grad appellerer til børn og unge indenfor 
almenområdet. 
 

 
Ungemiljø 
 
På gymnasiet/HF vil 10. klasse-eleverne møde mange unge, der vil fungere 
som positive rollemodeller. Umiddelbart vil eleverne på STX og HF dog søge 
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deres ligesindede, og 10 klasse-eleverne kan risikere at blive anset som ”de 
små” og frakoblet og isoleret fra både det faglige og sociale liv på en 
ungdomsuddannelse. Der skal derfor en særlig tilrettelagt indsats til, hvis 
disse ungegrupper for alvor skal etablere en samlet ungekultur, hvor de kan 
mødes fagligt og socialt. Der vil være forholdsvis stor forskel på, om 10. 
klasse er driftet af kommunen eller gymnasiet i forhold til at få etableret et 
integreret ungemiljø. Hvis gymnasiet drifter 10. klasse, kan ledelsen og 
lærere planlægge året således, at der tages højde for denne opgave. Dette 
bliver sværere, hvis kommunen alene drifter 10. klasse, da de ikke på 
samme måde vil indgå naturligt i gymnasium/HF’s faglige (fx brobygning og 
gæstelærere) og sociale årshjul (fx fester og lignende). Gribskov 
Gymnasium og HF ligger centralt i Helsinge lige ved siden af togstationen og 
gågaden, hvilket har stor betydning for et ungemiljø generelt.  
 
 
Økonomisk opmærksomhed 
 
Kommunen skal leje sig ind i nye lokaler og måske være nødsaget til at 
renovere/ombygge disse efter egne behov – særligt for at imødekomme 
visionen for 10. klasse. Lige nu er Gribskov Gymnasium/HF fyldt helt op i 
forhold til lokaler, men det varierer en del i forhold demografi. Måske skal 
der bygges flere lokaler for at få plads til 10. klasse. I så fald vil disse blive 
tilbygget som en naturlig del af gymnasiet og ikke som værende en fløj for 
sig selv. UI’s mindre rolle vil potentielt kunne spare kommunen for 
vejledertimer og ansættelse af virksomhedskonsulent. 
 
 
Arbejdsgruppen 
 
Scenarierne blev til i et samarbejde mellem følgende: 
 
Anders Korsgaard Pedersen Projektleder og konsulent i CDS 
Karen Kaas Skoleleder Nordstjerneskolen 
Mikael Lieberkind Skoleleder Gribskov 

Ungdomsskole 
Christina Wollesen Fagchef Ungeindsatsen 

 
 


