Fælles samarbejdsaftale mellem nedenstående Produktionsskoler
og UU i Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder kommuner.

Denne samarbejdsaftale er grundlaget for samarbejdet mellem Produktionsskoler og Ungdommens
Uddannelsesvejledning i de fire ovennævnte kommuner i forhold til vejledning og målgruppevurdering
af unge, som ønsker optagelse på en produktionsskole.
Dette inkluderer følgende UU’er:

UU-Aabenraa
UU-Haderslev
UU-Sønderborg
UU Tønder

og følgende produktionsskoler:

EFA-Syd Produktionshøjskolen
Haderslev Produktionsskole
Profilen - Bov Produktionshøjskole
Produktionsskolen Vejen
Sønderborg Produktionshøjskole.

Aftalen er indgået på grundlag af en fælles bestræbelse på at målrette og effektivisere samarbejdet
mellem UU og produktionsskolerne og sikre, at vejledningen målrettes de unge, der er omfattet af
produktionsskolernes målgruppe i henhold til lovgivningen.
Lovgrundlag:
Jævnfør gældende lovgivning.
Citat fra Lov om produktionshøjskoler:
”En produktionsskole kan kun optage deltagere med tilskud efter lovens kapitel 3,når
kommunalbestyrelsen i den unges bopælskommune gennem Ungdommens
Uddannelsesvejledning vurderer, at den unge er omfattet af produktionsskolernes
målgruppe efter stk. 1”.
•
•
•
•
•
•

Hovedprincipper i lovgivningen:
Vejledningen skal bidrage til, at flest mulige får en kompetencegivende uddannelse.
Vejledning om uddannelse og erhverv skal bidrage til at valg af uddannelse og job bliver til
størst mulig gavn for såvel den enkelte og for samfundet som helhed.
Der gives en helhedsorienteret vejledning. Det betyder, at også unge, der falder ind under
produktionsskolens målgruppe, kan vejledes om andre relevante foranstaltninger.
Samarbejdsaftalen skal fastholde princippet om, at Ungdommens Uddannelsesvejledning er
en sektor- og institutionsuafhængig vejledningsinstans.
Produktionsskolerne bevarer det frie optag af elever, der falder inden for målgruppen.
Optagelse på og udskrivning fra en produktionsskole sker løbende under hensyn til den
enkelte unges behov.

Målgruppen:
Produktionsskolens målgruppe er jævnfør gældende lovgivning:
§ 1: ”Tilbudet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som
ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse.”
Procedure:
Henvisning/kontakt
• Når den unge henvender sig direkte til en produktionsskole, skal produktionsskolen hjælpe den
unge med at træffe en aftale med hans/hendes UU-vejleder.
• Ved personligt fremmøde kontakter produktionsskolen UU telefonisk m.h.p. at aftale tid og sted
for en vejledningssamtale.
• UU foretager en målgruppevurdering på baggrund af mindst én personlig samtale. Derudover
skal den unge tilbydes vejledning og at få udarbejdet en uddannelsesplan.
• For unge, der er udgået fra en dansk skole i Sydslesvig, vurderer kommunalbestyrelsen i
produktionsskolens beliggenhedskommune gennem UU, om den unge er omfattet af
produktionsskolens målgruppe.
Målgruppevurdering samt Vejledningssamtale ved Ungdommens Uddannelsesvejledning
• Vurderingen skal foretages umiddelbart og senest 14 dage efter den unges eller
produktionsskolens henvendelse til UU.
• Vejledningssamtalen tager udgangspunkt i den unges ønsker og inkluderer vejledning om alle
relevante uddannelsesmuligheder.
• UU-vejlederen udarbejder en skriftlig målgruppevurdering baseret på lovgivningens kriterier.
Dette gøres i samarbejde med den unge.
• Målgruppevurderingen skal ved afslag indeholde begrundelse. Samtidig vil den unge blive
tilbudt at få udarbejdet en uddannelsesplan.
• UU er den unge behjælpelig med at træffe aftale med produktionsskolen og kan deltage i
introduktionsmøde på denne.
• Den unge vil få udleveret målgruppevurderingsskemaet og skal selv medbringe det til
produktionsskolen. Ved anmodning fra produktionsskolen vil UU desuden sende en kopi.
• En ung, der vurderes at være uden for produktionsskolernes målgruppe, har krav på en fornyet
vurdering efter 6 måneder eller i særlige tilfælde tidligere, hvis den unges situation ændres.
Optagelsessamtale på Produktionshøjskolen
• Produktionsskolen foretager en samtale med den unge for at vurdere om han/hun skal optages
på produktionsskolen. Det er produktionsskolens ret at afvise en ung, selvom den unge er
blevet vurderet af UU som tilhørende målgruppen, i den forbindelse orienteres UU.
• Produktionsskolen orienterer UU, efter de af ministeriet udstukne retningslinjer, om
indmeldelsen.
Gennemførelsesvejledning
• Mens den unge går på produktionsskole foretager vejlederen på produktionsskolen
gennemførselsvejledningen.
• Der er gensidig informationspligt, hvis man bliver opmærksom på, at der er problemer med den
unge, som kan udvikle sig til udmeldelse i utide.
• Der afholdes møder mellem UU og produktionsskolerne efter behov.

• UU-vejlederen kan ved henvendelse til produktionsskolen orientere sig om, hvordan det går
med den unge. Vejlederen kan bidrage med råd og vejledning til den unges uddannelsesplan,
hvis der er behov for det.
Udslusning
• Når den unge udskrives, overtager UU vejledningsforpligtelsen
• Udslusningen af den unge fra produktionsskolen sker i tæt samarbejde med UU-vejlederen.
• Hvis produktionsskolen vurderer, at der ved udslusning til uddannelse eller arbejde, er
oplysninger som UU-vejlederen bør have, tages der direkte kontakt til UU-vejlederen.
• Før udskrivning til andet end uddannelse indkalder produktionsskolens vejleder UU til fælles
vejledningssamtale med den unge. I tilfælde hvor mødet ikke kan afholdes bliver den unges
kontaktoplysninger viderebragt til UU.
• Produktionsskolen orienterer UU, efter de af ministeriet udstukne retningslinjer, om
udmeldelsen.
Aftalen er gældende fra den 1. oktober 2010. Aftalen er gældende, indtil en af parterne ønsker, at
aftalen skal revideres.

Underskrifter:

______________________________
UU-Aabenraa
Svend Otto Jensen

________________________________
EFA Syd Produktionshøjskolen
Jørgen Jensen

______________________________
UU-Haderslev
Birgitte Clemmensen

________________________________
Haderslev Produktionsskole
Dorte Lundorff

______________________________
UU-Sønderborg
Lennart Griberg

________________________________
Profilen - Bov Produktionshøjskole
Conny Petersen

______________________________
UU Tønder
John Møller

________________________________
Produktionsskolen Vejen
Oluf Brandt

________________________________
Sønderborg Produktionshøjskole
Kirsten Marie Andreasen

