Samarbejdsaftale
mellem de fire UU-er og ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderjylland
februar 2011

Generelt om samarbejde og kommunikation mellem UU og ungdomsuddannelserne.
Formålet med samarbejdet mellem UU og ungdomsuddannelserne i Sønderjylland er, at de unge får
en vejledning, der sætter dem i stand til at vælge uddannelse på et kvalificeret grundlag.
Et af midlerne hertil er et tæt samarbejde mellem UU og de enkelte ungdomsuddannelser.
UU har ansvaret for overgangsvejledningen, og ungdomsuddannelserne har ansvaret for
fastholdelse.
Det er vigtigt, at der udveksles grundig og løbende information mellem UU og de enkelte
ungdomsuddannelser. Generelle og specifikke informationer om UU's mål, prioriteringer, de
respektive indsatsområder og årsplaner samt øvrige nyheder synliggøres på UU's hjemmesider samt
i relevante info-fora.
Privat-/efterskolerne indgår i denne aftale, i den udstrækning vejledningen varetages af UU.
Institutioner, som udbyder ungdomsuddannelser, skal underrette Ungdommens Uddannelsesvejledning om de unges forudsætninger for at få udbytte af undervisningen i det første år efter
optagelsen. Underretningen skal ske på møder arrangeret af Ungdommens Uddannelsesvejledning
for repræsentanter fra alle ungdomsuddannelsesinstitutioner, grundskoler og udbydere af 10.
klasseundervisning.

Generel information om ungdomsuddannelsernes udbud af uddannelser.
UU og E-vejledning har ansvaret for den generelle information om ungdomsuddannelserne i
tilknytning til uddannelsesvalget ved afslutningen af grundskolen eller efter grundskolen til
ungdomsuddannelserne. UU er institutions- og sektoruafhængigt og skal sikre, at den enkelte unge
får den fornødne information til at kunne træffe sit uddannelsesvalg.
Den nationale vejledningsportal vil på overordnet niveau indeholde informationer om alle
ungdomsuddannelser i Danmark. Regionalt findes oplysninger på ungdomsuddannelsernes
hjemmesider.
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Introduktionskurser og brobygning.
Uddannelsesinstitutionerne har ansvar for gennemførelse af introduktionskurser og brobygning (jf.
Vejledningslov og Bekendtgørelse om brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne).
Uddannelsesinstitutionerne videreudvikler dette område i samarbejde med hinanden og UU.
Der aftales en overordnet plan for brobygning, introduktionskurser.
UU står for overordnet koordinering af disse aktiviteter.
Ungdomsuddannelsesinstitutionerne og UU samarbejder om unge, der har afsluttet
undervisningspligten, men som har behov for/ønsker at deltage i et brobygningsforløb.
Såvel UU som ungdomsuddannelser udpeger kontaktpersoner vedr. ”styringsværktøjet”
Brobygning.net.

Indberetning og vejledning af unge, der er i overhængende risiko for at afbryde eller netop
har afbrudt en ungdomsuddannelse.
Vurderer en uddannelsesinstitution, at der er en risiko for, at en elev eller en studerende afbryder et
uddannelsesforløb, skal institutionen tilbyde eleven eller den studerende en individuel vejledningssamtale.
Uddannelsesinstitutionerne underretter Ungdommens Uddannelsesvejledning, når en ung under 25
år, der har opfyldt undervisningspligten, ikke starter på eller afbryder et skole- eller uddannelsesforløb, som den unge er indskrevet til, samt når institutionen vurderer, at der er overhængende
risiko for, at den unge vil afbryde forløbet.
Underretningen skal tilgå UU i den kommune, hvor den unge er tilmeldt folkeregisteret, og skal ske
snarest muligt og uden unødigt ophold.

Samarbejde om unge med særlige behov for vejledning og anden støtte.
UU og ungdomsuddannelserne samarbejder tæt om unge med særlige behov for vejledning og
anden støtte. I relation til den enkelte unge med særlige behov knyttes kontakt mellem UU og
vejlederen på ungdomsuddannelsen, således at den unge støttes bedst muligt inden for de givne
ressourcer og rammer.
UU har et særligt overblik og en særlig ekspertise vedr. andre støttemuligheder og kan være
bindeled til disse. Det kan f.eks. være socialforvaltningen, PPR, Børne- og Familieafdelinger og
andre rådgivere.
UU kan etablere mentorordninger i 9. og 10. klasse, som støtter elever med særlige behov i
overgangen til ungdomsuddannelser. Det tilstræbes ved behov at etablerede mentoraftaler
videreføres på ungdomsuddannelsesinstitutionerne.
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Vejledere fra Ungdomsuddannelsesinstitutionerne i relation til UU.
Forældre- og elevarrangementer samt klasselærerarrangementer tilrettelagt af UU med deltagelse af
ungdomsuddannelsesinstitutionerne aftales med hvert enkelt UU.

Kontaktpersoner og vejledere på ungdomsuddannelserne.
Ungdomsuddannelsesinstitutionerne udpeger kontaktpersoner på de respektive ungdomsuddannelser. Disse forventes at have et overblik over vejledningen på uddannelsen og har kontakt
til de øvrige vejledere på institutionen. Kontaktpersonen sikrer, at relevante informationer om
uddannelsen tilgår til de relevante vejledernetværk. Navn på kontaktpersonen oplyses til de 4 UU´er
senest 1. september hvert år.

Ny aftale.
Samarbejdsaftalen er gældende fra august 2011 indtil en af parterne ønsker, at aftalen skal revideres
eller ophæves. Varsling vedr. ændring eller ophævelse af aftalen er minimum 4 måneder inden et
skoleårs begyndelse eller kortere frist, hvis ny lovgivning gør det påkrævet.

Lovgrundlag.
Samarbejdsaftalen bygger på følgende love og bekendtgørelser:
Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. samt
tilhørende bekendtgørelser.
Lov om erhvervsuddannelser.
Love om gymnasiale uddannelser.
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Aftalens indgåelse bekræftes hermed:
Dato:
_________________________________
UU Aabenraa

_________________________________
EUC Syd

_________________________________
UU Sønderborg

_________________________________
Gråsten Landbrugsskole

_________________________________
UU Haderslev

_________________________________
Social- og sundhedsskolen Syd

_________________________________
UU Tønder

_________________________________
Aabenraa Statsskole
_________________________________
IBC Aabenraa
_________________________________
Alssundgymnasiet i Sønderborg
_________________________________
Sønderborg Statsskole
_________________________________
BCS
_________________________________
Haderslev Katedralskole
_________________________________
Haderslev Handelsskole
_________________________________
Tønder Gymnasium og HF

_________________________________
Tønder Handelsskole
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