Netværkssamarbejde
erhvervsskoler – produktionsskoler
i Himmerland

Samarbejdsaftale.

Formål
Formålet er at arbejde frem mod at 95% af en ungdomsårgang gennemfører en
ungdomsuddannelse, hvilket kan ske ved,
- at støtte de unge i overgangen fra en uddannelse/institution til
en anden
- at igangsætte og koordinere støtteforanstaltninger for
frafaldstruede unge
- at organisere og koordinere nye samarbejdsstrukturer mellem
netværksdeltagerne

Deltagere:
a. Erhvervsskoler:

Erhvervsskolerne Aars

b. Produktionsskoler:

Rebild Produktionsskole
Næsbyhus
Kongshøjgaard
Hobro Produktionshøjskole

c. Ungdomsvejledningen: UU – Center Himmerland
d. Taleinstituttet

Taleinstituttet, Aalborg

Samarbejdsindhold:
1. Samarbejdsområder vedr. unge fra produktionsskoler til erhvervsskole.
Elever på produktionsskolerne tilbydes at komme på afklaringsforløb på Erhvervsskolerne Aars, for
derved at få forbedret deres kendskab til:
- ungdomsuddannelser, som udbydes af Erhvervsskolerne Aars
- skolemiljøet på Erhvervsskolerne Aars
- de krav der stilles til en elev på et grundforløb
Afklaringsforløb:
Produktionsskolen udarbejder hvert kvartal en oversigt over elevgruppen med de planer som
eleverne har for at gå på produktionsskolen.
En sammenskrivning af planerne sendes til Erhvervsskolerne Aars, som ud fra de unges
fremtidsønsker udarbejder forslag til afklaringsforløb på Erhvervsskolerne Aars.
Produktionsskolen tilmelder eleverne til afklaringsforløbet. Ved tilmeldingen følger en beskrivelse
af den enkelte unges uddannelsesmæssige situation.
Afklaringsforløb udbydes i 1. – 2. og 3. kvartal
Erhvervsskolerne Aars modtager eleverne og gennemfører det planlagte afklaringsforløb.
Efter afsluttet forløb gennemføres en mundtlig evaluering med deltagelse af eleven, lærer fra
produktionsskolen samt lærer fra Erhvervsskolerne Aars.
Evalueringen skal kunne være grundlag for mål og indhold i det fortsatte forløb på
produktionsskolen.
Individuelle forløb:
Produktionsskoleelever, som ønsker at gennemføre en ungdomsuddannelse – EGU eller et ordinært
grundforløb, tilbydes kompetencegivende forløb på Erhvervsskolerne Aars.
Inden starten på forløbet aftales mål, indhold og varighed af forløbet.
Under uddannelsesforløbet skal der være en regelmæssig kontakt imellem Erhvervsskolerne Aars
og elevens produktionsskole. Omfanget af kontakten indskrives i den kontrakt som indgås mellem
Erhvervsskolerne og produktionsskolen.
Dele af grundforløb på produktionsskoler:
Elever på produktionsskolerne skal kunne tilbydes at tage dele af grundforløbet på
produktionsskolen. Den pågældende uddannelses mål (eller dele heraf) udbydes af
produktionsskolen.
Ved afslutning af forløbet vurderes eleven i forhold til de beskrevne mål, og resultatet påføres
elevens produktionsskolebevis. Ved starten på en ungdomsuddannelse på Erhvervsskolerne Aars
indgår disse resultater i realkompetencevurderingen af eleven, forud for fastlæggelsen af elevens
personlige uddannelsesplan.
Samarbejde Taleinstituttet
For de elever der er blevet testet af Taleinstituttet under produktionsskoleforløb og som skønnes
fortsat at have særlig behov for støtte, eller som har fået tildelt en IT-rygsæk, giver
læse/talepædagoger råd og vejledning og opfølgning til de unge og erhvervsskolen:
- Inden opstart på erhvervsskolen
- efter 14 dage
- igen 3 måneder efter

2. Samarbejdsområde vedr. unge fra Erhvervsskolerne Aars til en produktionsskole
Erhvervsskolerne er forpligtigede til sammen med UU-centret at tage hånd om de elever som står i
fare for at falde fra et grundforløb.
Når Erhvervsskolerne konstaterer, at en elev er i farezonen, skal den pågældende elevs UU-vejleder
kontaktes. Som en af løsningerne på problematikken, kan en overflytning fra grundforløbet og til en
produktionsskole komme på tale.
Løsningen kan være:
- eleven deltager i produktionsskolens aktiviteter en del af tiden (eventuel 1/3-dels forløb)
- eleven overflyttes til et produktionsskoleforløb for en kortere aftalt periode
- eleven udmeldes grundforløbet og overflyttes til produktionsskolen

3. Forudsætninger for et samarbejde mellem Erhvervsskolerne Aars og produktionsskolerne
Krumtappen i samarbejdet skal være et organiseret netværkssamarbejde.
Netværkssamarbejdet organiseres således:
Ledernetværk:
1 leder fra hver af produktionsskolerne, 2 fra Erhvervsskolerne Aars, 1 fra UU-Himmerland, samt 1
fra Taleinstituttet.
Dette netværk mødes min. 2 gange årligt for dels at tilpasse samarbejdsaftalen, dels for at aftale
fælles strategier for det fortsatte samarbejde
Fælles initiativer kunne være fælles kompetenceudvikling.
Lærer- og vejledernetværk:
1 gang årligt inviterer Erhvervsskolerne Aars lærere og vejledere fra samarbejdsaftalens øvrige
deltagere ind på Erhvervsskolerne Aars, for at mødes med grundforløbslærere og vejledere med
henblik på drøftelse af fælles problemstillinger, og for at orientere om Erhvervsskolernes
uddannelser.
1 gang årligt inviteres lærere og vejledere fra samarbejdsaftalens øvrige deltagere på besøg på
produktionsskolerne på skift, for derved at få kendskab til den enkelte produktionsskoles særpræg
Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse
Når elever afslutter deres grundskole – enten i folkeskole eller på en efterskole, skal elevens
vejleder orientere om muligheden for at begynde ungdomsuddannelsen på en produktionsskole, hvis
det vurderes, at eleven vil få vanskeligheder med at klare et grundforløb på Erhvervsskolerne, enten
det skyldes manglende faglige færdigheder, eller det er på grund af elevens sociale situation.
Hvis Erhvervsskolerne Aars ud fra den medsendte uddannelsesplan vurderer, at eleven vil kunne få
vanskeligheder, så indkaldes den pågældende elevs UU-vejleder til at deltage i den første
uddannelsessamtale, for derved at få et bedre grundlag for at finde den rigtige uddannelsesstart for
eleven.

Aars den 14. juni 2007

Netværkssamarbejde
erhvervsskoler – produktionsskoler
i Himmerland
Underskriftsblad samarbejdsaftale:
- Erhvervsskolerne Aars
- Kongshøjgaard Produktionsskole
- Rebild Produktionsskole
- Hobro Produktionsskole
- Næsbyhus Produktionsskole
- UU-Center Himmerland
- Taleinstituttet, Aalborg

Erhvervsskolerne Aars:

___________________
Ella Holm Hansen
Erhvervsskolerne Aars

______________________
Egon Bekker
Erhvervsskolerne i Aars

Produktionsskolerne:

_____________________
Søren Skovgaard Madsen
Kongshøjgård

______________________
Aage Langeland
Rebild

_____________________
Kim Pedersen
Hobro

_______________________
Peter Berntsen
Næsbyhus

UU-Center Himmerland:

_____________________
Randi Jacobsen
UU-Center Himmerland

Taleinstituttet Aalborg:

_____________________
Inger Ladekarl
Taleinstituttet

