Samarbejdsaftale
mellem Jobcentret og Produktionsskolen
i Haderslev Kommune
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Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået
mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune,
er udgangspunktet for denne tilrettede samarbejdsaftale.
Det fælles mål er at afkorte borgerens vej til gennemført
ungdomsuddannelse og så vidt muligt, at holde borgeren væk fra
offentlig forsørgelse.
Samarbejdsaftalen skal give mulighed for vidensdeling, målrettet
indsats og tæt opfølgning.
Denne samarbejdsaftale er udarbejdet med hensyntagen til de
intentioner der ligger i den gældende kontanthjælpsreform.
Vi betragter både de ordinære produktionsskoleforløb og IDV forløbene som uddannelsesforberedende. Herved er alle de
uddannelses- og aktivitetsparate, sikret hjælp og støtte til at nå
uddannelsesmålet.
Samarbejdsaftalen er gældende for de uddannelses- og
aktivitetsparate og indeholder:
Side 4-5
Side 6

Side 6-7
Side 8
Side 8
Side 8
Side 8

Side 10
Side 10
Side 10

Side 10-11
Side 11
Side 11

Definition af målgruppe samt indhold af ordinære
produktionsskoleforløb og IDV forløb.
Forskellen på produktionsskole- og IDV-forløb.

Procedure for indskrivning på Haderslev Produktionsskole

Uddybning af samarbejdet under IDV-forløb mellem
Jobcentret og Produktionsskolen herunder:
Månedlige statusoplysninger
Oplysninger om fremmøde

Samtalekadence og indhold
Afbrydelse af kontrakt
Venteliste

Afregning for IDV

Evaluering, statistikker og afslutning.
Målsætning og resultater
Øvrige forhold
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fig.1
Gr. Målgruppe

1

Ugepris
2014
niveau

Ordinær Produktionsskolefor- *1504,løb:
Unge 18-24 år indenfor produktionsskolens målgruppe.

Forsørgelse

Den unge modtager
skoleydelse fra
staten.

*Satsen for Statens opkrævning af bidrag fra kommunen, er i 2015
fastsat pr. årselev over 18 år, til 1504,- kr. om ugen.
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IDV elever – ordinært forløb:
2426,Unge 18 – 24 år indenfor produktionsskolens målgruppe, der
har brugt deres produktionsskoleår.
Unge 25-29 år indenfor
produktionsskolens målgruppe.

Den unge modtager
uddannelseshjælp
fra kommunen +
evt. aktivitetstillæg

IDV eleve – særlig indsats:
Unge 18-29 år der har brug for
en særlig indsats.

Den unge modtager
uddannelseshjælp
fra kommunen +
evt. aktivitetstillæg

2926,-
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DEFINITION AF MÅLGRUPPEN SAMT INDHOLD AF ORDINÆRE
PRODUKTIONS-SKOLEFORLØB OG IDV-FORLØB
Som udgangspunkt gælder det for alle grupper, at Produktionsskolens
tilbud svarer til 30 timer gennemsnitlig pr. uge. Der er skemalagt 33
timer og 15 min. pr. uge hvilket giver en opsparing på 3 timer 15 min.
pr. uge som afspadseres i forbindelse med afholdelse af fastlagte
personalemøder og pædagogiske dage m.v. For IDV elever kan der
laves særlige aftaler.
Gruppe 1
Borgere der er indskrevet i et ordinært produktionsskoleforløb, har
afsluttet skolepligten og er under 25 år. Borgeren skal indenfor et år
være i stand til at kunne påbegynde og gennemfører en ungdomsuddannelse, herunder EGU og STU.
Et ordinært produktionsskoleforløb tilbyder:
• Brancheafklaring på skolens værksteder.
• Uddannelses- og erhvervsvejledning.
• Månedlige forløbsplanssamtaler.
• Screening i dansk og matematik.
• Obligatorisk spiseordning.
• Sundhedstjek og opfølgende samtaler.
• Obligatorisk og ekstra motion.
• Praktik af 4 ugers varighed hver halve år i privat eller
offentlig virksomhed.
• Kompetencegivende kombinationsforløb på
ungdomsuddannelserne.
• Ekskursioner og virksomhedsbesøg.
• Prøveforberedende undervisning i dansk, matematik og engelsk.
• Specialundervisning (varetages af VUC).
• IT-undervisning.

5

Gruppe 2
Borgere fra den gruppe er indskrevet som IDV-elever og får samme
tilbud som ovenstående elever, dog med særlig fokus på praktikker i
erhvervslivet, almen undervisning og kompetencegivende kombinationsforløb på ungdomsuddannelserne. Prisen dækker desuden
kosten der består af morgenmad, formiddagsfrugt og middagsmad.
Gruppe 3
Borgere fra denne gruppe er indskrevet som IDV eleverne og får
samme tilbud som borgere i gruppe 1 og 2 + en særlig indsats
bestående af nedenstående punkter 14-21:
• Individuelt forløb med undervisning, oplæg og konkrete øvelser,
herunder vækstsamtaler.
• Afklaring af værdier og uddannelse.
• Morgenvækning ved behov derfor.
• Målsætninger i forhold til alle områder i de unges liv.
• Ansvar og motivation for eget liv, herunder planlægning af egen
økonomi.
• Kommunikation: Udvikle de sociale kompetencer, de unge lærer at
være sammen med andre mennesker på en hensigtsmæssig måde.
Herunder teambuildings forløb.
• Selvværd og selvtillid: Opbygge en øget identitetsfølelse og
bevidsthed.
• Vaner og mønstre: Ændre de uhensigtsmæssige vaner ved at ændre
de grundlæggende.
Prisen dækker desuden kosten der består af morgenmad,
formiddagsfrugt og middagsmad.
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FORSKELLEN PÅ PRODUKTIONSSKOLE- OG IDV-FORLØB
Et ordinært produktionsskoleforløb kan højest vare et år og skal
tilpasses bekendtgørelsen af lov om produktionsskoler.
IDV forløbene vil tage udgangspunkt i samme principper som
produktionsskoleforløbet, men er ikke omfattet af de tidsmæssige
begrænsninger der f.eks. står under praktikker, undervisning,
kombinationsforløb m.v. Derved kan IDV-forløbene i højere grad
tilpasses intentionerne i kontanthjælpsreformen og tilpasses den
enkelte borges behov for støtte til at nå uddannelsesmålet.
Se i øvrigt Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler.
PROCEDURE FOR INDSKRIVNING PÅ HADERSLEV
PRODUKTIOnSSKOLE
Fra Jobcentret til Produktionsskolen:
Når en borger under 30 år uden ungdomsuddannelse melder sig ledig
på kommunen, tilbydes de et møde indenfor en uge med jobcentrets
beskæftigelsessagsbehandler og en UU vejleder.
Nedenstående træder i kraft hvis den unge er indenfor Produktionsskolens målgruppe og/eller det vurderes at den unge kan profilere af et
produktionsskoleforløb evt. med tilkøb af en særlig indsats.
Gruppe 1
For elever der indskrives i et ordinært produktionsskoleforløb, gælder
nedenstående.
Den unge:
• er under 25 år.
• har fået udarbejdet en målgruppevurdering af UU.
• UU aftaler enten et individuelt indskrivnings- og rundvisningsforløb
med Produktionsskolen eller henviser den unge til den ugentlige
rundvisning tirsdag kl.10.30.
Ved henvisning til den ugentlige rundvisning sker følgende:
• UU sender en mail til Produktionsskolen mail@hpro.dk hvis
borgeren tilmeldes den ugentlige rundvisning.
• Borgeren deltager i førstkommende rundvisning på
Produktionsskolen.
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• Rundviseren registrerer borgernes fremmøde og giver efterfølgende
besked til UU om de aftaler der er indgået.
• Hvis borgeren ønsker at starte på produktionsskolen afholdes indskrivningssamtalen umiddelbart efter rundvisningen.
• Borgeren starter den førstkommende mandag.
Gruppe 2
For elever der indskrives som Indtægts Dækket Virksomhed (IDV)
gælder nedenstående.
Den unge er mellem 18 og 29 år og:
• enten har brugt sit produktionsskoleår.
• eller er over 25 år.
Jobcentret aftaler et formøde med Produktionsskolen med henblik på
indskrivning til et IDV forløb. Under mødet vises den unge rundt på
skolen, efterfølgende udfyldes indskrivningspapir og standardkontrakt
for IDV-elever. Den unge kan starte som elev på Produktionsskolen
førstkommende mandag.
Kontrakten lyder som udgangspunkt på 10 uger, med mulighed for
forlængelse.
Gruppe 3
Den unge er mellem 18 og 29 år:
• vurderes til at have særlige personlige og sociale udfordringer.
Jobcentret aftaler et formøde med Produktionsskolen med henblik på
indskrivning til et IDV forløb. Under mødet vises den unge rundt på
skolen, efterfølgende udfyldes indskrivningspapir og standardkontrakt
for IDV-elever. Den unge kan starte som elev på Produktionsskolen
førstkommende mandag.
Kontrakten lyder som udgangspunkt på 10 uger, med mulighed for
forlængelse.
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UDDYBNING AF SAMARBEJDET UNDER IDV-FORLØB MELLEM
JOBCENTRET OG PRODUKTIONSSKOLEN
Gruppe 2 og 3
Månedlige statusoplysninger
Efter hver forløbsplanssamtale på Produktionsskolen, sender
produktionsskolevejlederen opdateringen vedrørende evt. ændringer i
forløbsplanen samt opfyldelse på mål og delmål til den unges
beskæftigelsessagsbehandler.
Oplysninger om fremmøde
Produktionsskolens elevadministration sender fremmødestatistik til
jobcentret hver måned.
Samtalekadence og indhold
Nedenstående fig. 2 viser samtalekadencen før og under produktionsskoleforløbet. Der er taget udgangspunkt i Arbejdsmarkedsstyrelsens
pjece ”Kontanthjælpsreformens betydning for unge under 30 år uden en
erhvervskompetencegivende uddannelse.”
Det første netværksmøde afholdes ved indskrivningen, hvor mål,
delmål og særlige hensyn defineres. Alle møder afsluttes med aftale om
tidspunkt for næste møde. Under hele forløbet afholdes der
netværksmøde/jobsamtale mindst hver 2. måned. Møderne afholdes på
Produktionsskolen.
Ved behov herfor kan der indkaldes til ekstraordinært netværksmøde.
Næste opfølgende netværksmøde mellem borgeren, Jobcentret og
Produktionsskolen, afholdes 2 måneder efter start på Produktionsskolen.
Møderne afholdes på Produktionsskolen og skal bl.a. afdække hvor
vidt borgeren er rigtig kategoriseret, om kontrakten skal forlænges samt
tidsperspektivet for en evt. forlængelse af kontrakten. UU-vejledningen
inddrages efter behov. Ved behov herfor kan der indkaldes til ekstraordinært netværksmøde, hvor der bl.a. kan tages beslutning om den
unges kategorisering skal ændres og de deraf følgende konsekvenser.
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SAMTALEKADENCE FØR OG UNDER PRODUKTIONSSKOLEFORLØBET

Henvendelse

Henvendelse

GRUPPE 2 IDV-elever

Unge
år, der har brugt deres produktionsskoleår
Visitationssamtale
med18-24
beskæftigelsessagsbehandler
og UU-Vejleder
Unge 25 – 29 år

Opstart på Haderslev Produktionsskole

3 IDV-elever
Netværksmøde GRUPPE
mellem elev,
beskæftigelsessagsbehandler, produktionsskole og evt. UUUnge 18-29 år med behov for en særlig indsats

Haderslev Produktionsskole sender opdateret forløbsplan til elevens beskæftigelsessagsb
+ kort beskrivelse af aktiviteter eleven har deltaget i.
Visitationssamtale med beskæftigelsessagsbehandler og UU-Vejleder
Opstart på Haderslev Produktionsskole
Netværksmøde mellem elev, beskæftigelsessagsbehandler, produktionsskole og evt. UU-vejleder
Haderslev Produktionsskole sender opdateret forløbsplan til elevens beskæftigelsessagsbehandler
+ kort beskrivelse af aktiviteter eleven har deltaget i.
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AFBRYDELSE AF KONTRAKT
Kontrakten kan afbrydes hvis det skønnes, at den unge ikke får noget
ud af tilbuddet eller hvis den unge overgår til ordinær elev eller starter i
et andet uddannelsestilbud.
Enhver kontraktafbrydelse skal aftales mellem parterne.
VENTELISTE
Skolens kapacitet svarer til 120 daglige elever pr. 31.4.2014. Ved
behov for elevpladser der ud over, må der påregnes ventetid til de
fysiske rammer er udvidet til det aktuelle behov.
AFREGNING FOR IDV Gruppe 2 og 3
Produktionsskolen sender en elektronisk regning til kommunen på
aktuelle elev-kontrakter, månedlig bagud jf. kontraktaftalen mellem
Haderslev Jobcenter og Haderslev Produktionsskole. Der sendes
ingen opkrævninger for skolens lukkeuger = 4 uger i 2014.
EVALUERING, STATISTIKKER OG AFSLUTNING
Via forløbsplanssamtalerne foregår der en løbende evaluering og opfølgning af produktionsskoleforløbet. Kompetencetavlerne på
værkstederne gør kompetenceudviklingen og kompetenceudviklingsmulighederne synlige for den enkelte elev.
Statistikkerne udarbejdes således udslusningsresultaterne kan ses for
de 3 grupper hver for sig.
Haderslev Produktionsskole køber en ydelse hos UU vejledningen
Haderslev, der fremadrettet laver en kørsel hver 6. mdr. på de elever
der har forladt produktionsskolen, 1. gang 30. november. Derved kan vi
i nogen grad påvise effekten af produktionsskoleforløbet.
Inden produktionsskoleforløbet afsluttes får eleven udleveret et
kompetencebevis der afspejler den faglige kompetenceudvikling, samt
hvilke praktikker, kombinationsforløb, almen undervisning m.v. den
unge har deltaget i.
Ovenstående samarbejdsaftale og procedurebeskrivelse evalueres og
tilrettes af parterne i fællesskab hvert år i november måned.
Produktionsskolen tager initiativ hertil.
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MÅLSÆTNING OG RESULTATER
Der er aftalt følgende resultatmål. Såvel Produktionsskolen som
Jobcenteret vil registrere de opnåede mål. Det er aftalt, at der løbende
evalueres på målsætninger og resultatmål i takt med at resultaterne
indkommer.
Gruppe 1 og 2.: Det er en målsætning om samme resultater som
resultaterne for Produktionsskolens hidtidige samlede målgruppe:
77% forventes efter gennemsnitlig ophold på 6 måneder at blive selvforsørgende via uddannelse, ordinært arbejde el. lign. 6 % fraflyttede,
på barsel, militær o. lign. og 17 % som har brug for en ekstraordinær
indsats.
Gruppe 3.: Der er aftalt følgende målsætning: 30 % forventes efter
gennemsnitlig ophold på 6 måneder at blive selvforsørgende via uddannelse, ordinært arbejde el. lign. 6 % fraflyttede, på barsel, militær
o. lign. 64 % er kommet videre i en plan i samarbejde med Jobcenteret
(næste trin ) på vej mod selvforsørgelse.
ØVRIGE FORHOLD
Videresendelse af klager: Produktionsskolen skal uden ubegrundet
ophold videresende samtlige klager til Jobcenter Haderslev over varetagelse af de i aftalen omfattende opgaver for Jobcenter Haderslev, når
Produktionsskolen har modtaget – eller på anden måde har fået
kendskab til klagen.
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Facebook

Norgesvej 51z
6100 Haderslev
Telefon: 7452 1845
mail@hpro.dk
www.hpro.dk
facebook.com/hprodk

