Samarbejdsaftale
mellem

Erhvervsskolerne Aars, Østre Blvd. 10, 9600 Aars

og

Næsbyhus Produktionsskole, Næsbyvej 99, 9681 Ranum

og

Kongshøjgård Produktionsskole, Ovenskovvej 18, 9640 Farsø

og

Rebild Produktionsskole, Møllegårdsvej 7, 9530 Støvring

og

Hobro Produktionshøjskole, Døstrupvej 1, 9500 Hobro

Aftalen er et fælles grundlag for samarbejdet mellem Næsbyhus Produktionsskole,
Kongshøjgård Produktionsskole, Rebild Produktionsskole, Hobro Produktionshøjskole og
Erhvervsskolerne Aars.
Produktionsskolerne kan endvidere indgå særlige aftaler med Erhvervsskolerne Aars, f.eks. i
forhold til at gennemføre enkelte dage på produktionsskole til afklaring Aftalen bygger på en
gensidig anerkendelse mellem skoleformerne og deres formål og virksomhed.
Samarbejdsaftalen er blevet udarbejdet på baggrund af LBK nr. 781 af 15. juni 2015

Skolernes fælles interesse er:


at udvikle et samarbejde, der fører til at flere unge påbegynder og gennemfører en
kompetencegivende uddannelse, hvilket betyder at samarbejdet har fokus på at støtte
de unge, der af faglige, personlige og sociale grunde ikke umiddelbart har
forudsætninger for at starte og gennemføre en erhvervsuddannelse.



at udvikle kontakten mellem skolerne på alle niveauer, således at begge skoleformer
arbejder på en helhedsorienteret indsats i forhold til den enkelte elevs forudsætninger
og behov.



at samarbejde om fleksible overgange, således at den enkelte elev ikke oplever
skoleskift som et afbrud, men som en del af den samlede uddannelse, som eleven er i
gang med.

Uddannelsesaktiviteter
Kombinationsforløb:
Meritgivende kombinationsforløb indeholder elementer fra undervisningen på både
erhvervsskole og produktionsskole.
Målet er, at den unge får personlig indsigt i krav og indhold i en erhvervsuddannelse, at den
unge bliver meritafklaret, og at den unge får udarbejdet en realistisk plan for sit forløb på en

erhvervsuddannelse. Den unge påbegynder forløbet i et ordinært grundforløb. Den del af
kombinationsforløbet, som foregår på en erhvervsuddannelse, har en varighed på 2 - 5 uger.
Erhvervsskolerne Aars gennemfører individuelle kombinationsforløb efter en konkret
henvendelse fra produktionsskolen.
Forløbet aftales skriftligt. Der udfyldes en ”elevplan” med relevante oplysninger om elevens
forudsætninger, den aftalte periode, antal uger, antal lektioner, indhold i forløbet og
kontaktpersoner på henholdsvis Erhvervsskolerne Aars og produktionsskolen. Ved afslutningen
af forløbet evalueres eleven i ”elevplan”. Elevens kontaktpersoner kontakter hinanden, når der
er brug for det.
Aftalen indgås direkte mellem de personer, som de to skoleformer vælger som
kontaktpersoner, f.eks. vejleder, faglærer, kontaktlærer eller koordinator.
Det kan være muligt at tilrettelægge individuelle forløb for EGU-elever efter individuel aftale.

Frafaldstruede elever:
Elever, som er startet på Erhvervsskolerne Aars, men ikke har de nødvendige forudsætninger,
kan vejledes til et produktionsskoleophold med henblik på at udvikle faglige, personlige
og/eller sociale kompetencer for herefter at være bedre rustet til at gennemføre en
erhvervsuddannelse.
Forløbet aftales og tilrettelægges mellem skolerne som en del af elevens uddannelsesplan.
Eleven udmeldes fra Erhvervsskolerne Aars og overføres i samarbejde med den unges UUvejleder til produktionsskolen. De involverede vejledere vurderer i den konkrete situation,
hvad der vil være bedst for eleven, således at han/hun oplever en sammenhæng i sit
uddannelsesforløb.

Organisering af samarbejdet
Ledelsesgruppe:
Repræsentanter på ledelsesniveau fra Erhvervsskolerne Aars og produktionsskolerne drøfter og
beslutter de overordnede retningslinjer for samarbejdet, og mødes efter behov, f.eks. 1 – 2
gange pr. år.

Økonomi:
Produktionsskolen, hvor eleven er indskrevet, betaler til Erhvervsskolerne Aars for
gennemførelse af undervisningen i forhold til hvor mange uger/lektioner, der er aftalt pr. elev.
Prisen pr. uge udgør kr. 2.000,-. Der afregnes månedsvis eller kvartalsvis bagud.

Opsigelse
Samarbejdsaftalen kan opsiges med et varsel på løbende måned + 6 måneder.

Ikrafttræden
Samarbejdsaftalen træder i kraft d. 01. november 2015

Kontaktpersoner/underskrifter:

Erhvervsskolerne Aars

Per Stig Andersen, Uddannelseschef

Næsbyhus Produktionsskole

Jens Chr. Møller, forstander

Rebild Produktionsskole

Peter Pilgaard, forstander

Hobro Produktionshøjskole

Kim Pedersen, forstander

Produktionsskolen Kongshøjgaard Jens Chr. Pedersen, forstander

