”Produktionsbaseret Lærlingeuddannelse”
Forsøg med erhvervsuddannelser på produktionsskoler

SAMARBEJDSAFTALE
mellem
Århus Købmandsskole
og
Egå Produktionshøjskole
Århus Produktionsskole
Skanderborg‐Hørning Produktionsskole

om forsøg med erhvervsuddannelser på produktionsskoler, jf. de af undervisningsmini‐
steriet fastsatte forsøgsbetingelser, jf. vedhæftede bilag til samarbejdsaftalen.
Under henvisning hertil er det mellem parterne særligt aftalt følgende:

1. Visitation af deltagere.
Deltagere, der visiteres til forsøget, skal forinden være indskrevet som ordinære deltagere
på produktionsskolen.
Forud for visitationen udarbejder produktionsskolen i samarbejde med den unge et til for‐
søget af Produktionsskoleforeningen udarbejdet fælles visitationsskema, som indeholder
en nærmere beskrivelse af den unges profil mv.
Visitationsskemaet danner grundlag for visitationen, der i henhold til forsøgsbetingelserne
foregår i et tæt samarbejde mellem produktionsskolen og erhvervsskolen for at sikre, at
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den unge tilhører målgruppen, dvs. at der er tale om en ung, der ikke kan placeres i det
ordinære uddannelsessystem på grund af manglende sociale og/eller faglige forudsætnin‐
ger, jf. forsøgsbetingelserne.

2. Godkendelse af produktionsskolen i praktikdelen
Produktionsskolens værksteder/faciliteter skal være godkendt til praktikdelen af den sam‐
arbejdende erhvervsskole – alternativt det relevante faglige udvalg,

3. Uddannelsesplan
Praktikdelen finder som udgangspunkt sted på produktionsskolen, men uden sædvanlig
uddannelsesaftale mellem elev og produktionsskole.
Særskilt for forsøgsprojektet udarbejdes en uddannelsesplan på et skema udarbejdet af
Produktionsskoleforeningen. Uddannelsesplanen fastlægges i et samarbejde mellem elev,
produktionsskole og erhvervsskole og underskrives af de 3 parter.
Uddannelsesplanen danner grundlag for skolernes samarbejde om skoleundervisning og
praktikuddannelse af den enkelte elev. Uddannelsesplanen opfølges løbende og justeres
om nødvendigt.
Erhvervsskolen underretter det faglige udvalg om uddannelsesplanen.
Produktionsskolen og erhvervsskolen samarbejder i øvrigt vedr. formidling af praktik‐
pladser og aftaler med virksomheder m.v. om virksomhedsforlagt undervisning.

4. Betaling for skoleundervisning på produktionsskolen som forlagt un‐
dervisning fra erhvervsskolen.
I henhold til forsøgsbetingelserne skal det tilstræbes, at skoleundervisningen forlægges i
videst muligt omfang til produktionsskolen.
Når skoleundervisningen foregår på produktionsskolen som forlagt undervisning fra er‐
hvervsskolen, skal eleven i henhold til forsøgsbetingelserne være optaget som EUD‐elev
på erhvervsskolen og indgå i erhvervsskolens årselevberegning.
Erhvervsskolen betaler produktionsskolen for den forlagte undervisning.
Timeprisen er den til en hver tid gældende takst for undervisnings‐ og bygningstaxameter
for Købmandsskolen.
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5. Ydelser til eleverne
Produktionsskolerne udbetaler under den unges uddannelsen en ydelse svarende til sko‐
lepraktikydelsen under skolepraktik på erhvervsskolerne. Denne ydelse udbetales under
såvel skoleundervisningsdelen som praktikdelen på produktionsskolen.
Ved aftaler om lønnet delpraktik i virksomheder udbetaler virksomheden dog den over‐
enskomstmæssige elevløn for det pågældende område i aftaleperioden.

6. Forlængelse af uddannelsestiden
I henhold til forsøgsbetingelserne kan uddannelsesforløbet forlænges, idet erhvervsskolen
kan give supplerende undervisning, ligesom produktionsskolen kan forlænge den samle‐
de uddannelsestid, herunder praktiktiden.
Erhvervsskolen og produktionsskolen orienterer hinanden gensidigt om forlængelse af
uddannelsestiden.

7. Bilag til erhvervsskolens orientering:
1. Undervisningsministeriets orientering af 13. Marts 2009 til deltagende produktions‐
skoler og erhvervsskoler om forsøg med erhvervsuddannelser på produktionssko‐
ler
2. Undervisningsministeriets vejledning af 13. Marts 2009 til deltagende produktions‐
skoler og erhvervsskoler til administration af forsøg med erhvervsuddannelser på
produktionsskoler
3. Uddrag af finansloven for finansåret 2009, § 20.51.14. Løn til produktionsskolelær‐
linge.

For Århus Købmandsskole:

For Egå Produktionshøjskole:

Sted:

Sted:

Dato:

Dato:

For Århus Produktionsskole:

For Skanderborg‐Hørning Produktions‐
skole:

Sted:

Sted:

Dato:

Dato:

3

