Samarbejdsaftale mellem
EUC Nord,
Frederikshavn Produktionsskole,
Hjørring Produktionsskole,
Skagen Produktionsskole og
Brønderslev-Pandrup Produktionsskole

EUC Nord og produktionsskolerne indgår i et samarbejde om at udvikle, tilbyde og
gennemføre uddannelses- og vejledningsaktiviteter.
Der vil være tale om en styrket indsats over for de unge, som produktionsskolernes arbejde i forvejen retter sig imod og en styrkelse af det arbejde, produktionsskolerne har
gjort for at lette overgangen fra produktionsskole til ungdomsuddannelse. Hertil en
styrket indsats omkring fastholdelse af elever i et samarbejde.
Udgangspunktet for samarbejdet er den antagelse, at det ikke er muligt at sikre denne
gruppe af unge en uddannelse, uden dialog og samarbejde.
Målgruppe
Målgruppen er de unge, som af forskellige sociale, personlige eller faglige årsager ikke
har haft de rette betingelser for at udvikle de kompetencer, der er nødvendige for at
indgå i et uddannelsesforløb. Det kan også dreje sig om unge af anden etnisk herkomst, som af forskellige grunde har samme behov for at udvikle kompetencer i forhold
til at indgå i det danske uddannelsessystem.
Formål
Formålet med samarbejdet er at udvikle og udnytte de muligheder, erhvervsskoleuddannelsesreformen og den nye lov for produktionsskolerne giver, for at sikre de unge
sammensatte forløb, som både i indhold og varighed indeholder elementer, som vil
medvirke/føre til, at denne gruppe har en realistisk mulighed for at opfylde målsætninger om en uddannelse.
Indsats
Samarbejdet tager sit udgangspunkt i de to skoleformers aktiviteter, med mulighed for
at udvikle nye områder løbende. Som eksempler kan nævnes:
−
Præsentationskurser
−
FoU- arbejde med henblik på at afsøge kombinationsmuligheder
−
Brobygningsforløb
−
Sammenhæng i vejledningsindsatsen/vejledningsplan
−
Udvidet kontaktlærerordning
−
Inddragelse af UU Vendsyssel og UUøstvest
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Samarbejdets struktur
Samarbejdet koordineres af EUC Nords pædagogiske uddannelseschef.
Der nedsættes en styregruppe af to repræsentanter fra EUC Nord og to repræsentanter fra produktionsskolerne (eller om ønsket flere), som mødes mindst to gange årligt
for at følge op på igangværende og nye aktiviteter.
Styregruppen indkalder mindst en gang årligt repræsentanter fra UU og kan i øvrigt tilknytte interne og eksterne medlemmer efter behov.
Samarbejdet og samarbejdsaftalen evalueres en gang årligt.
Økonomi og organisation.
For hvert samarbejdsforløb udformes der en særlig aftale, der præciserer opgaver og
betingelser – herunder honorering af de involverede parter.
Aftalen underskrives af parterne inden forløbets start.
Lancering af samarbejdsaftalen:
−
Lokalsamfundet underrettes via medierne om aftalens indgåelse
−
UU underrettes om aftalens indgåelse
−
Samarbejdsaftalen og samarbejdspartnerne introduceres for medarbejderne efter
−
nærmere aftale
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