Samarbejdsaftale mellem Århus Kommunes EGU og
institutioner for erhvervsrettet uddannelse og
produktionsskoler

Baggrund:
Århus Byråd har på byrådsmødet den 12. juni 2008 foreslået, at der
etableres en samarbejdsaftale mellem EGU Århus og erhvervs- og
produktionsskolerne med henblik på udvikling af nye metoder og
samarbejdsformer.
Formål:
Formålet med samarbejdsaftalen er at understøtte målsætningen om,
at flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.
Det lovbestemte samarbejde mellem Erhvervsskolerne og
Produktionsskolerne udvides gennem denne samarbejdsaftale til også
at omfatte EGU.
Samarbejdsaftalen understøtter hermed målsætningen om at 95% af
en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse, ved
•

at etablere og afprøve nye samarbejdsformer mellem EGU
Århus og erhvervs- og produktionsskolerne i Århus.

•

at sikre et højt gensidigt informationsniveau omkring nye
initiativer på ungeområdet.

•

at styrke vidensdeling mellem de berørte skolers medarbejdere
hvad angår metodeudvikling og kompetenceudvikling.

•

at fremme en smidig og hurtig overgang for de unge mellem
erhvervs- og produktionsskolerne og EGU Århus – og omvendt.

Samarbejdspartnere:
Følgende parter deltager i samarbejdet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Århus Produktionsskole
Egå Produktionshøjskole
Gøglerproduktionsskolen
Aarhus Tekniske Skole
Århus Købmandsskole
Århus Social- og Sundhedsskole
Erhvervsgrunduddannelsen EGU, Århus
Jordbrugets Uddannelsescenter

Indhold:
Samarbejdet omfatter følgende aktiviteter. Aktiviteterne kan justeres
og udvides undervejs:
Etablering af kontaktgruppe.
Der etableres en kontaktgruppe bestående af en repræsentant for
EGU Århus og fra hver af de deltagende erhvervs- og
produktionsskoler.
Kontaktgruppen afholder minimum 2 årlige dialogmøder om
samarbejde og målgruppen.
EGU Århus varetager sekretariatsfunktion for kontaktgruppen, er
ansvarlig for planlægning og afvikling af møder, samt opfølgning på
aftalte aktiviteter.
Styrkelse af den gensidige information.
Parterne medvirker til at sikre en god gensidig information om
uddannelserne, nye initiativer, ny lovgivning, mm.
EGU Århus informerer de øvrige samarbejdspartnere om nye tiltag
indenfor EGU.
EGU og Erhvervs- og produktionsskolerne informerer, hvor det er
relevant, deres elever om tilbuddene hos de her nævnte
samarbejdspartnerne.
Vidensdeling og metodeudvikling.
Indsatsen overfor de unge i målgruppen søges udviklet på tværs af de
deltagende institutioner, med særlig fokus på videndeling.
Udveksling af viden og erfaringer kan ske i tværfaglige
netværksgrupper, på temamøder og via etablering af fælles
kompetenceudviklingsaktiviteter.
EGU Århus har modtaget bevilling til et fælles udviklingsprojekt for
EGU-vejledere og samarbejdspartnere i regionen. Produktionsskolerne
er inviteret til at deltage i projektets kompetence udviklings aktiviteter
og øvrige relevante aktiviteter.
Kvalificering af indsatsen i forbindelse med overgange .
Samarbejdet fokuserer i særlig grad på at kvalitetsudvikle indsatsen
omkring overgange fra et uddannelsesniveau til et andet. Fra
produktionsskolerne til EGU, og fra EGU til Erhvervsskolerne.
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Økonomi
Alle udgifter til deltagelse i møder og andre aktiviteter i samarbejdet
afholdes af de deltagende institutioners egne budgetter.
Evaluering – opfølgning på samarbejdsaftalen
Samarbejdsaftalen indgås for en to-årig periode fra efteråret 2008 til
udgangen af 2010. Der følges løbende op på samarbejdsaftalen og
ved afslutningen af perioden evalueres samarbejdet.

Samarbejdspartnernes underskrift på aftalen
Århus Produktionsskole:
Forstander Claus Bentsen
Århus d. / /

:

…………………………………………………………………..

Egå Produktionsskole:
Forstander Karsten Larsen
Århus d. / /

:

…………………………………………………………………..

Gøglerproduktionsskolen:
Forstander P.C. Asmussen
Århus d. / /

:

……………………………………………………………………

Århus Tekniske Skole:
Uddannelseschef Ib Kronborg Nielsen
Århus d. / /

:

.………………………………………………………………..

Århus Købmandsskole:
Uddannelseschef Hans Henning Nielsen
Århus d. / /

:

……………………………………………………………………
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Århus Social- og Sundhedsskole:
Skoleleder Leo F. Hansen
Århus d. / /

:

……………………………………………………………………

Jordbrugets Uddannelsescenter:
Uddannelseschef Peter Lund Moesgaard
Århus d. / /

:

………………………………………………………………….

EGU Århus:
Centerchef Grete Østergaard
Århus d. / /

:

………………………………………………………………..
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