Odense den 1. juli 2010

Samarbejdsaftale mellem
produktionsskolerne i UUO’ s geografiske område og UUO
Baggrunden for indgåelse af denne samarbejdsaftale er, at parterne har fælles målsætninger
og forpligtelser, som de er beskrevet i den respektive lovgivning med ændringer:
Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv
Lov om produktionsskoler

UUO - Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn:
Samarbejdet i UUO er etableret mellem følgende kommuner:
Assens, Nordfyns, Nyborg, Kerteminde og Odense

Produktionsskolerne i UUO’s geografiske område er:
Søndersø, Otterup, Vissenbjerg, Odense og Kerteminde

Vejledningen i UUO skal:
Bidrage til, at valg af uddannelse og
erhverv bliver til størst mulig gavn for
den enkelte.
I særlig grad målrettes unge op til 25 år
med særligt behov for vejledning om
uddannelse og erhverv.
Bidrage til, at frafald og omvalg i
uddannelserne begrænses mest muligt

Organisation:
Kommunalbestyrelsen har ansvaret
for at vejledningen etableres.
Vejledningen skal være uafhængig af
sektor- og institutionsinteresser.

Tilrettelæggelse:
Vejledningen skal sikre at den enkelte
udarbejder en realistisk
uddannelsesplan.
Vejledningen skal ske i samarbejde
med uddannelsesinstitutioner, AF,
organisationer og virksomheder

Produktionsskolernes tilbud skal:
Styrke elevernes personlige udvikling
og forbedre deres muligheder for
kompetencegivende ungdomsuddannelse eller arbejde.
Gives til unge mellem 16 og 25 år der
ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og som har utilstrækkelige
forudsætninger for at påbegynde
ungdomsuddannelse eller har afbrudt
en ungdomsuddannelse.

Organisation:
Kommunalbestyrelsen skal godkende
skolens vedtægter og give
grundtilskud.
Produktionsskolen skal i sit virke som
selvejende institution være uafhængig.

Tilrettelæggelse:
I tilbuddet skal indgå uddannelses- og
erhvervsvejledning.
Produktionsskolerne samarbejder med
andre uddannelsesinstitutioner, som f.
eks. pro-erhvervsamarbejdet
Produktionsskolerne kan efter aftale
med kommunerne udbyde den

kompetencegivende Erhvervsfaglige
Grunduddannelse (EGU)

Institutionel kompetence - UUO:

Vejlederne i centret har endelig
kompetence til at vurdere om en ung
er i produktionsskolernes målgruppe
og om den pågældende unge kan
optages på en produktionsskole med
statstilskud.
Unge, der afvises som værende
potentielle produktionsskoleelever, har
ret til nyvurdering efter ½ år - eller
tidligere, hvis den unges livssituation
ændres.

Institutionel kompetence produktionsskoler:
afgør selv, om man kan optage en ung,
der er konstateret i målgruppen af en
UUO-vejleder.
Produktionsskolerne har ansvaret for,
at der udarbejdes uddannelsesplan for
den enkeltes forløb på skolen.
Produktionsskolerne kontakter den
unges UUO-vejleder, hvis der opstår
problemer under forløbet eller ved
ophør, hvis der er et behov for det.

Formålet med samarbejdet er:
At flest muligt unge får en kompetencegivende uddannelse
At bidrage til at vejledning til produktionsskolerne kvalificeres og målrettes de unge, der
har et særligt behov for vejledning om uddannelse og erhverv.
At sikre sammenhæng i samarbejdet om og med den enkelte unge i dennes bestræbelser på
at opnå kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller få fast arbejde på det
almindelige arbejdsmarked eller i støttet arbejde.
Samarbejdets form og indhold
1. Fra UUO til produktionsskolerne
1. Umiddelbart - dog senest 14 dage efter at en ung henvender sig til en vejleder i UUO,
vurderer UUO på baggrund af deres kendskab til den enkelte unge gennem en
vejledningssamtale om den unge er i produktionsskolernes målgruppe og derfor
berettiget til optagelse på en produktionsskole.
2. Unge, der er berettiget til et produktionsskoleforløb, medbringer vejlederens
vurdering til produktionsskolen. Vurderingen indeholder personlige data på den unge,
en begrundet accept på, at den unge tilhører målgruppen, forventet mål med
produktionsskoleforløbet samt navn og kontaktmuligheder til UUO-vejlederen. En
ung der vurderes at være uden for produktionsskolernes målgruppe har krav på en
fornyet vurdering efter 6 måneder eller i særlige tilfælde tidligere, hvis den unges
livssituation ændres.
3. UUO er uafhængig af sektor- og institutionsinteresser. Vejlederen orienterer sig om
de enkelte produktionsskolers undervisningstilbud, og vejleder den enkelte unge jf.
denne samarbejdsaftales formål.

UUO-vejlederen informerer den unge om, hvordan der ydes tilskud til befordring
mellem hjem og skole.
Inden for en tidsfrist på 6 måneder kontakter den unge den produktionsskole, som
vedkommende ønsker optagelse på.
4. UUO-vejlederen kan ved henvendelse til produktionsskolen orientere sig om, hvordan
det går med den enkelte unge. Vejlederen kan bidrage med råd og vejledning til den
unges uddannelsesplan, hvis der er behov for det.
5. Ved planlægningen af UUO-aktiviteter indgår produktionshøjskolernes tilbud på lige
vilkår med ungdomsuddannelserne, og der orienteres om proceduren for optagelse på
en produktionsskole.
2. Fra produktionsskolerne til UUO:
1. Ved optagelse af en elev på en produktionsskole fremsendes en
indskrivningsmeddelelse til UUO via tilbagemelding.dk. Denne meddelelse kan
suppleres med en kortfattet beskrivelse, som fremsendes til UUO.
Hvis unge henvender sig direkte til en produktionsskole uden først at have haft en
samtale med en vejleder i UUO, kan produktionsskolen give den unge en kortfattet
orientering om skolens tilbud og her efter hjælpe den unge til en aftale med UUO-vejlederen for efterfølgende fastlæggelse af, om vedkommende tilhører målgruppen.
Produktionsskolerne redegør på hjemmesiderne samt evt.gennem anden markedsføring for reglerne for optagelse på en produktionsskole samt link til UUO
hjemmesiden
2. Hvis produktionsskolen vurderer, at der er behov for en trepartssamtale mellem
eleven, produktionsskolens vejleder og UUO-vejlederen under produktionsskoleopholdet kontakter produktionsskolen den unges UUO-vejleder
.
3. UUO-vejledningen kontaktes, hvis der udvikler sig en situation, hvor eleven af
forskellige årsager står foran et enten frivilligt eller tvungent ophør på
produktionsskolen i utide.
4. For elever, der falder for lovens 1 års grænse for taxameterfinansieret ophold på en
produktionsskole, og hvortil der skal søges kommunalt finansieret forlængelse,
beskrives den unges behov for en forlængelse af opholdet skriftligt. En ansøgning om
forlængelse skal begrundes i, at det vil forøge den unges mulighed for at skaffe sig
fodfæste i et uddannelses- eller arbejdsforhold.
Ansøgning udarbejdes af produktionsskolen og fremsendes til hjemmekommunen
med påtegning/udtalelse af en UUO vejleder.
Endeligt tilsagn gives af hjemkommunen, som har den økonomiske forpligtelse.
5. Ved udskrivning af en elev fremsendes en udskrivningsmeddelelse til UUO via
tilbagemelding.dk. Denne meddelelse kan suppleres med en kortfattet beskrivelse af
forløbet samt graden af målopfyldelse. Beskrivelsen fremsendes til UUO.
6. Produktionsskolerne udvikler hver især informationsafsnit på deres respektive
hjemmesider, der specielt er målrettet information til UUO's vejledere.

7. Produktionsskolerne stiller efter aftale vederlagsfrit ad hoc (men ikke som permanent
"base") møde- og EDB faciliteter til rådighed for UUO’s vejledere når og hvis disse
gennemfører vejledning på en produktionsskole.
8. Produktionsskolerne er til rådighed for individuelle praktikforløb o.a. for elever i
skolernes 8.-10. klasser.
Forløbene aftales mellem den enkelte produktionsskole og UUO.

Opfølgning:
A. Der afholdes fællesmøde mellem UUO’s vejledere og produktionsskolerne efter
behov.
B. Lederne på produktionsskolerne, UUO’s centerleder og afdelingslederne mødes efter
behov dog mindst 1 gang årligt for at evaluere- og følge op på årets samarbejde. Der
aftales eventuelle nye tiltag og projekter for samarbejdet..

Indgåelse af samarbejdsaftale.
___________________ den ___________________

For produktionsskolerne

______________________________
Odense Produktionshøjskole

__________________________________
Østfyns Produktionsskole

______________________________
Otterup Produktionshøjskole

_________________________________
Søndersø Produktionshøjskole

_____________________________
Fugleviglund Produktionshøjskole

For UUO - Ungdommens Uddannelsesvejledning for Odense og Omegn

_______________________________
Centerleder - UUO

