SAMARBEJDSAFTALE
mellem produktionsskoler og
Social- og sundhedsskolen Syd
Samarbejdsaftalen tager sit lovmæssige udgangspunkt i Lov om Produktionsskoler, hvor det påhviler produktionsskolerne at lave individuelle meritgivende kombinationsforløb i samarbejde med
uddannelses-institutioner. Desuden har samarbejdsaftalen til formål at sikre, at de to skolesystemer
lever op til regeringens målsætning om, at der fra 2015 er 95% af en ungdomsårgang, der tager en
ungdomsuddannelse.
Formål med kombinationsforløb:
At eleven fra produktionsskolen afklarer sit fremtidige uddannelsesvalg og at overgangen fra produktionsskole til SOSU sker under bedst mulige vilkår for eleven.
Kombinationsforløbets struktur:
Indenfor elevens første 3 måneder på produktionsskolen, planlægges sammen med eleven, hvor
eleven skal gennemføre sit kombinationsforløb (2 – 5 uger i en uddannelse). I SOSU-regi er der to
muligheder:
1. 2 uger, der er holdbaseret. Forløbet planlægges til ugerne 14/15 og 47/48. Der skal være
min. 20 elever for at oprette et hold. Tilmelding senest 6 uger inden start. Hvis holdet ikke
oprettes, kan eleverne deltage i undervisningen på igangværende uddannelser.
2. 2 uger, der er individuelt baseret. Eleven kan deltage i undervisningen på grundforløb
og/eller social- og sundhedshjælperuddannelsen, kombineret med en individuel kontakt til
en kontaktlærer. Forløbet planlægges min. 2 uger inden elevens start.
Uanset hvilket forløb, der er aktuelt for den enkelte elev, udarbejdes en aftale om forløbet efter skabelonen (bilag 1). Det er produktionsskolen der tager kontakt til SOSU, hvorefter vejleder og kontaktlærer planlægger forløbet.
Kontaktlærer (sosu)/vejleder/ værkstedslærer (ph):
Elevens kontaktperson vil i SOSU-regi blive udpeget i hvert enkelt tilfælde, mens produktionsskolerne har vejledere eller faste værkstedslærere.
Møder og evaluering:
For at sikre kontakten mellem de to skoleformer kan det overvejes at afholde et informations- og
udvekslingsmøde for vejledere/værkstedslærere fra produktionsskolerne og undervisere/kontaktlærere fra SOSU – evt. som AMU forløb (sosu indkalder/arrangerer).
For at sikre at aftalegrundlaget evalueres og opdateres holdes halvårlige møder for implicerede vejledere/kontaktlærere samt ledere. Første gang foråret 08. Skolerne skiftes til at indkalde til møde,
udsende dagsorden og tage referat.
Økonomi:
Elevpris uanset hold eller individuelt forløb: 33,00 kr. / time svarende til 990 kr. / uge.
Prisen inkluderer undervisning (ca. 30 lekt./uge), materialer m.v., vejledning af eleven, samarbejde
med aktuelle vejleder på produktionshøjskolen og deltagelse i evaluering.
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Kontaktpersoner på skolerne:
Sønderborg Produktionsskole:
Profilen Bov – Produktionshøjskole:
Produktionshøjskolen EFA-Syd:
Stenderup Produktionshøjskole:
Haderslev Produktionsskole: Anna Pedersen, (hphs@hphs.dk)
Social- og sundhedsskolen syd: Karen Nordby (kn@sosu-syd.dk)

Aftalen er indgået August 2007 og omfatter flg. samarbejdsparter:

__________________________
Sønderborg Produktionsskole
Kirsten Marie Andreasen

____________________
Profilen Bov Produktionshøjskole
Conny Petersen

__________________________
EFA-Syd
Jørgen Jensen

________________________
Stenderup Produktionsskole
John Erik Petersen

________________________
Haderslev Produktionsskole
Anna Pedersen

_________________________
Social- og sundhedsskolen Syd
Ketty Avbæk Larsen
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Bilag 1

Aftale om kombinationsforløb for:

Elevens navn:
Cpr.nr:
Tlf.nr.
Deltager i:
Periode:

2 ugers (eller antal timer pr. uge) kombinationsforløb på grundforløbet eller SSH

Pris:

33,00 kr./ time eller 990,00 kr./uge

Vejleder / værkstedslærer på produktionsskolen:
Tlf.nr.:
Mail:

Kontaktlærer på SOSU:
Tlf.nr.:
Mail:

Evalueringstidspunkt:
Sted:

Dato:

___________________________
Produktionsskolen

________________________
Social- og sundhedsskolen Syd
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