SAMARBEJDSAFTALE
mellem
Glostrup - produktionsskole og Roskilde Tekniske Skole
Formålet med nærværende aftale er at understøtte, at flere unge gennemfører en
ungdomsuddannelse, samt at støtte uafklarede og frafaldstruede elever, samt elever med behov
for særlige forløb.
Aftalen omfatter i forlængelse heraf følgende:
•
•
•
•

Elever, som er tilmeldt på enten produktionsskolen eller Roskilde Tekniske Skole, kan skifte
skole i kortere perioder uden, at afbryde den uddannelse, som eleven er i gang med.
Elever, som er tilmeldt på produktionsskolen, kan gennemføre meritgivende
kombinationsforløb på Roskilde Tekniske Skole.
Elever, som er tilmeldt en erhvervsuddannelse, kan gennemføre dele af grundforløbet på
produktionsskolen.
Diverse udviklingsaktiviteter

Praktisk grundlag
Der afholdes jævnlige møder mellem relevante repræsentanter fra skolerne.
Uafklarede eller frafaldstruede elever fra Roskilde Tekniske Skole, der af UE-vejledningen på
Roskilde Tekniske Skole vurderes at have fordel heraf kan tilbydes ophold på produktionsskolen.
I henhold til lovgivning om produktionsskoler skal der tilbydes meritgivende kombinationsforløb til
eleverne på produktionsskolen. Der kan aftales forskellige former for meritgivende forløb:
Kombinationsforløb ved overgangen til erhvervsuddannelsen
Forløbene aftales for elever, hvor det ved overgangen fra produktionsskolen til en
erhvervsuddannelse vurderes at være hensigtsmæssigt med en kombinationsaftale.
Aftalen kan dække mellem 2 og 5 ugers meritgivende forløb på Roskilde Tekniske Skole, hvor
produktionsskolen er tovholder og sikkerhedsnet for eleven.
Elever, der i kombinationsforløbet vurderes til ikke at være klar til grundforløbet, kan fortsætte på
produktionsskolen. Produktionsskolen er i givet fald ansvarlig for at finde anden passende
uddannelse eller løsning for eleven.
Eleven er tilmeldt på produktionsskolen under forløbet.
Der er mulighed for, efter nærmere aftale, at lærerne kan forestå undervisningen på den
samarbejdende skole.
Individuelle forløb
Udover kombinationsforløbene kan der aftales individuelt tilrettelagte forløb. Det kan f.eks. være
elever, som på Roskilde Tekniske Skole er frafaldstruede, og som tilbydes et ophold på
produktionsskolen mens de fortsat er indskrevet som elever på Roskilde Tekniske Skole. Det kan
også være elever fra produktionsskolen som tilbydes at gå i et forløb på Roskilde Tekniske Skole
mens de stadig er indskrevet på produktionsskolen. Forløbene behøver ikke at være meritgivende.
Særligt tilrettelagte forløb
Der kan aftales særlige meritgivende forløb for produktionsskoleelever, f.eks. stilladskursus,
svejsecertifikat, førstehjælp, traktorkørekort mv. Betingelser, pris. mv. skal aftales i hvert enkelt
tilfælde.
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Forløbene kan også kombineres.
Der skal til hvert forløb være en kontaktperson fra hhv. produktionsskolen og Roskilde Tekniske
Skole.
Der udarbejdes en specifik aftale på hver enkelt elev som angiver de meritgivende elementer,
varighed, periode, pris, elevoplysninger og kontaktpersoner.
Afholdelse af dele af grundforløbet på produktionsskolen tager udgangspunkt i udarbejdelsen af en
konkret undervisningsplan for den enkelte erhvervsuddannelseselevs forløb på produktionsskolen.
Undervisningsplanen udarbejdes i et samarbejde mellem uddannelsesafdelingen på Roskilde
Tekniske Skole og produktionsskolen.
Ansøgning af eksterne midler til fælles pædagogiske udviklingsprojekter indgår som en del af det
generelle samarbejde mellem produktionsskolerne og Roskilde Tekniske Skole.

Økonomi
Registrering af eleven – inklusiv fraværsregistrering – finder sted på den afgivne skole på
baggrund af oplysninger fra den modtagne skole.
Der købes uddannelsespladser for hhv. grundforløb og produktionsskoleophold som afregnes med
kr. 70,- pr. lektion pr. elev.
Afregning for undervisning i individuelle og særligt tilrettelagte forløb aftales særskilt.
Der afregnes månedsvis bagud.

Opsigelse
Aftalen er gældende fra 11.08 -2008 til 13.09 – 2008 eller eventuel opsigelse af én af parterne. Aftalen kan
opsiges af én af parterne med mindst 3 måneders varsel.

Roskilde Tekniske Skole
Ansvarlig:

Glostrup - produktionsskolen
Ansvarlig Ulla Wermus
Dato:

Dato:

2

