11. april 2011

Samarbejdsaftale mellem UU i Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og
Tønder og specialskolerne i Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder kommune.
I henhold til LBK nr. 671 af. 21. juni 2010 – Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse og beskæftigelse m.v. har UU-centrene i Aabenraa,
Haderslev, Sønderborg og Tønder vejledningsansvaret i de respektive kommuner.
Formålet med samarbejdsaftalen er, at alle unge sikres en professionel vejledning i forbindelse
med deres overgang fra skole til ungdomsuddannelse eller anden foranstaltning.
Aftalen
 Beskriver samarbejdet mellem UU og skolerne
 Beskriver ansvars- og rollefordelingen
 Tager hensyn til specialskolernes metodik og didaktik
Den enkelte specialskole udpeger kontaktpersoner til varetagelse af de koordinerende funktioner i samarbejdet med UU-centrene. På tilsvarende vis knytter UU-centrene en eller flere UUvejledere, med særlig viden om og indsigt i specialskolernes målgruppe, til de enkelte skoler.
Skolen:
Den enkelte skole er ansvarlig for det obligatoriske emne Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering (UEA) samt dele af arbejdet med Uddannelsesplanen.
Skolen har ansvaret for forældremøderne, hvor UU deltager efter aftale.
Skolen har ansvar for tildeling af unilogin til eleverne, ansvar for administrativ adgang til optagelse.dk samt ajourføring af elevlister og karakteroverførsler i optagelse.dk.
Skolen har ansvar for etablering af praktikforløb og tilsyn under praktikforløb. Læreren kan
inddrage UU vejlederen mhp. råd om forløb og praktiksteder for den enkelte elev.
Skolen har ansvar for tilsyn under brobygningsforløb, mens UU vejleder sørger for information,
vejledning og tilmelding efter aftale med skolen.
UU har det overordnede ansvar for vejledningen – herunder uddannelsessamtaler, råd og vejledning til elev og forældre samt udarbejdelse af uddannelsesplanen.
Fælles møder omkring elevens fremtidsmuligheder sker altid i samarbejde mellem lærer og
UU-vejleder.
Særligt skal nævnes:
Skolekommunens UU-center
- Generel orientering om mulighederne efter undervisningspligtens ophør i et
samarbejde med specialskolen.
- Ressourceperson vedr. UEA-undervisning (UU-vejleder stiller sig til rådighed
som faglig sparringspartner for specialskolen)
- Elever, der er hjemmehørende uden for de 4 sønderjyske kommuner, vejledes
af skolekommunens UU-center (med mindre andet aftales med hjemkommunen).
Hjemkommunens (=betalingskommunens) UU-center
- For elever med hjemkommune (=betalingskommune) i de fire sønderjyske
kommuner varetages vejledningsforpligtigelsen af hjemkommunens UU.
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Beskrivelse af de enkelte klassetrin:
8. kl.
Arbejdet med den foreløbige uddannelsesplan igangsættes af skolen i løbet af 8. klasse, inden
det årlige statusmøde. Den foreløbige uddannelsesplan drøftes på statusmødet. UU-vejleder
samarbejder med klasselærer/kontaktperson og forældre om den enkelte elevs fremtidsmuligheder.
9. kl.
Arbejdet med uddannelsesplanen fortsætter og igangsættes af skolen. Skolen indkalder til udslusningsmøde, hvor UU-vejleder deltager. Her drøftes uddannelsesplanen samt evt. forslag til
praktikbesøg og lignende foranstaltninger – altid med deltagelse af kommunens sagsbehandler.
UU-vejleder deltager i formøder omkring særlig vejledningskrævende elever. UU-vejleder er
fast deltager omkring drøftelse af uddannelsesplanen. UU-vejleder har det endelige ansvar for
den endelige uddannelsesplan.
Udskoling efter 9. klasse
Møde omkring elevens fremtidsmuligheder efter skolens afslutning foregår med deltagelse af
eleven, forældre, skole, sagsbehandler og UU-vejleder.
Skolen indkalder de respektive parter, senest 30 dage før møderne afholdes.
Udskolingsmøderne afholdes inden udgangen af november det skoleår, hvor eleven går i 9. kl.
10.kl.
Arbejdet med uddannelsesplanen fortsætter og igangsættes af skolen. UU-vejleder har det
endelige ansvar for den endelige uddannelsesplan.
Praktik og virksomhedsbesøg fortsætter efter samme retningslinier som i 9. kl.
Udskoling efter 10. klasse
Møde omkring elevens fremtidsmuligheder efter skolens afslutning foregår med deltagelse af
eleven, forældre, skole, sagsbehandler og UU-vejleder.
Skolen indkalder de respektive parter, senest 30 dage før møderne afholdes.
Udskolingsmøderne afholdes inden udgangen af november det skoleår, hvor eleven går i 10.
klasse.
Revidering af aftalen
Aftalen er gældende indtil en af parterne ønsker at aftalen skal revideres. Varsling vedr. ændring af aftalen sker med min 2. mdr, medmindre evt. ny lovgivning kræver kortere varsel.

21.marts 2011
Aftalen tiltrædes af:
______________________________
UU-Aabenraa
Svend Otto Jensen

__________________________________
Fjordskolen i Aabenraa Kommune

______________________________
UU-Haderslev
Birgitte S. Clemmensen

__________________________________
Kløverskolen i Sønderborg Kommune
Else Tornbo

______________________________
UU-Sønderborg
Lennart Griberg

__________________________________
Møgeltønder Skole i Tønder Kommune
Helle Bonde-Petersen

______________________________
UU Tønder
John Møller

__________________________________
Skolen ved Stadion i Haderslev Kommune
Tine Poulsen

