Samarbejdsaftale mellem produktionsskoler og
erhvervsskoler i UUOs område dvs. Assens, Kerteminde,
Nordfyn, Nyborg og Odense.
Denne samarbejdsaftale er indgået mellem AMU Fyn, Dalum Landbrugsskole, Kold College, Social- og
Sundhedsskolen Fyn, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Tietgen, Handelsgymnasiet Vestfyn,
Fugleviglund Produktionshøjskole, Søndersø Produktionshøjskole, Otterup Produktionshøjskole, Østfyns
Produktionsskole og Elsesminde Odense Produktions-Højskole.
Samarbejdsaftalen er udarbejdet i henhold til Lov om produktionsskoler §2a samt Skrivelse om
meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse for produktionsskoledeltagere.
Formål
Formålet med samarbejdet er, at:




Kvalificere eleverne til at påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.
Fastholde eleverne i kompetencegivende uddannelse og bekæmpe frafaldet fra
erhvervsuddannelserne.
Skabe øget fleksibilitet i overgangene mellem erhvervsskolerne og produktionsskolerne.

Idegrundlag
Samarbejdet skal støtte elever, der af faglige, personlige og/eller sociale grunde ikke umiddelbart har
forudsætninger for at gennemføre en kompetencegivende uddannelse på almindelige vilkår og som har
behov for et andet udgangspunkt for at gennemføre en uddannelse.
Samarbejdet skal sikre, at eleverne oplever en helhedsorienteret indsats fra skoleformerne, der sikrer
naturlig overgang, når skoleskift er nødvendigt for at gennemføre uddannelsen.
Det er herunder en fælles intention, at eleverne, om muligt, får tilbud om at skifte skole uden, at der
derved bliver tale om et afbrud af den uddannelse, som eleven er i gang med.
Aftale om kombinationsforløb
Individuelle forløb:
De individuelle forløb kan tjene forskellige formål:
1. Primært, som start på et målrettet forløb mod G1 eller G2
2. Sekundært, som uddannelsesafklaring

Efter et individuel kombinationsforløb kan:
 Den unge være uddannelsesafklaret til den pågældende uddannelse eller ikke.
 Den unge umiddelbart efter fortsætte på erhvervsuddannelsens G1 eller G2.
 Den unge forsætte sit produktionsskoleforløb.
Et individuelt kombinationsforløb kan vare op til 5 uger.
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Holdforløb:
Det aftales, at erhvervsskolerne tilbyder elever fra produktionsskolerne kombinationsforløb med en
varighed af minimum 2 uger.
Kombinationsforløbene aftales forud med den modtagne erhvervsskoles kontaktperson senest 6 uger før
start.
Derudover aftales tilmeldingsprocedure og udveksling af elevdata.
Hold Kombinationsforløb er til afklaring.
Beskrivelser af kombinationsforløbene mailes til produktionsskolerne senest 6 uger før start.
For alle produktionsskoler garanteres en holdstørrelsen på minimum 15 elever tilsammen. Der betales
for minimum 15 elever. Ved flere elever, betales pr. elev. Max antal elever aftales med den enkelte
Uddannelsesinstitution.
Alle hold kombinationsforløb placeres samtidigt og ligger i uge 9 og 10 og uge 44 og 45.
Fagligt indhold – Kombinationsforløb fx som nedenfor og tilrettes efter gensidigt behov
produktionsskoler og erhvervsskoler imellem:
 Tietgen Business/Handelsgymnasiet Vestfyn
Detail, handel og event
 Syddansk Erhvervsskole
- Smede- og Industriteknik
- Auto
- Medieproduktion
- Serviceassistent
- Transport og lager
 AMU
Struktør
 Kold College
- Fødevarer
 Kold College/Dalum Landbrugsskole
- Landbrug og oplevelser
 Social- og Sundhedsskolen
Satsen er kr. 54,- pr. lektion á 60 minutter pr. elev.
Tompladsordningen jf. Skrivelse om meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende
uddannelse for produktionsskoledeltagere:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179066

Når erhvervsskolerne ser der er ledig kapacitet på et hold, kontakter erhvervsskolen produktionsskolerne, hurtigst muligt, med tilbuddet om tompladsordning. Erhvervsskolen skriver om de konkrete
deadlines.
Aftale om EGU forløb
Det aftales, at erhvervsskolerne tilbyder produktionsskolerne EGU forløb.
Produktionsskolen opstarter eleven og udarbejder uddannelsesplan i samarbejde med erhvervsskolen.
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EGU forløbene aftales mellem skolernes kontaktpersoner senest 4 uger før start. Derudover aftales
tilmeldingsprocedure og udveksling af elevdata.
EGU forløb kan tilrettelægges både som individuelle forløb og som holdforløb. Indholdet i det enkelte
forløb aftales særskilt mellem skolerne.
Kontaktperson
I forbindelse med årligt møde mellem samarbejdspartner udfærdiges bilag med alle parters
kontaktpersoner. Første gang ved møde før august 2016.
Samarbejdskvalificering, evaluering og justering.
En gang årligt afholdes der et samlet møde, hvor repræsentanter fra produktionsskoler og erhvervsskoler
deltager. Elsesminde Odense Produktions-Højskole er ansvarlig for at udarbejde dagsorden, indkalde til
mødet samt at være referent. Indkaldelse til mødet samt dagsorden sendes ud i så god tid, at det må
formodes at alle deltagere kan medvirke.
Ikrafttræden og ophør
Samarbejdsaftalen træder i kraft maj 2016 og erstatter tidligere samarbejdsaftaler mellem de
samarbejdende skoler. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af et
kalenderår.

Samarbejdsaftalen godkendes og accepteres via mail til Vibeke N. Mouridsen, e-mail:
VNM@elsesminde.dk.
Ove G. Dalby, forstander AMU Fyn. Aftalen er godkendt på mail d. 21/4-16
Jens Munk Kruse, Dalum Landbrugsskole. Aftalen er godkendt på mail d. 18/4-16
Lone Nauerby, Kold College. Aftalen er godkendt på mail d. 10/5-16
Lisbeth Lykkegaard, Social- og Sundhedsskolen Fyn. Aftalen er godkendt på mail d. 16/5-16
Anne Gammelby Lybecker, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, aftalen er godkendt på mail d. 26/4-16
Bo Ravn, Tietgen. Aftalen er godkendt på mail d. 14/4-16
Karsten Edal, Handelsgymnasiet Vestfyn. Aftalen er godkendt på mail d. 18/4-16
Inger Poulsen, Fugleviglund Produktionshøjskole. Aftalen er godkendt på mail d. 29/4-16
Dorte Lundorff, Søndersø Produktionshøjskole. Aftalen er godkendt på mail d. 3/5-16
Per Nielsen, Otterup Produktionshøjskole. Aftalen er godkendt på mail d. 2/5-16
Karsten H. Jensen, Østfyns Produktionsskole. Aftalen er godkendt på mail d. 19/5-16
Vibeke Nørby Mouridsen, Elsesminde Odense Produktions-Højskole. Aftalen er godkendt på mail d. 14/4-16
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