Samarbejdsaftale mellem UU i Aabenraa, Haderslev,
Sønderborg og Tønder og specialskolerne i Aabenraa,
Haderslev, Sønderborg og Tønder kommune.
I henhold til lov nr. 770 om valg af uddannelse og erhverv har UU-centrene i
Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder vejledningsansvaret i forhold til
overgangsvejledning for alle unge der er bosiddende i de fire ovennævnte kommuner.
Vejledningen påbegyndes i 6. kl. og kan fortsætte til det 25. år efter særligt
beskrevne retningslinier.
Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre alle unge 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
Skolerne udpeger kontaktpersoner til varetagelse af en række koordinerende
funktioner. UU- centrene knytter en eller flere UU-vejledere, med særlig viden om og
indsigt i specialskolernes målgruppe, til de enkelte skoler.
Den enkelte skole er ansvarlig for UEA undervisningen (et timeløst fag, der integreres
i undervisningen) samt dele af arbejdet med Uddannelsesbogen. Skolen har ansvaret
for forældremøderne, hvor UU deltager efter aftale.
UU har det overordnede ansvar for vejledningen – herunder uddannelsessamtaler og
udarbejdelse af uddannelsesplanen.
6. – 8. kl.
Arbejdet med Uddannelsesbogen igangsættes i løbet af 6. klasse og er skolens
ansvar. UU- vejleder samarbejder med klasselærer/kontaktperson og den enkelte
elevs fremtidsmuligheder drøftes.
9. kl.
Arbejdet med Uddannelsesbogen fortsætter. Skolen indkalder til udslusningsmøde,
hvor UU- vejleder deltager. Her drøftes ofte forslag til praktikbesøg og lignende
foranstaltninger – altid med deltagelse af kommunens sagsbehandler.
Aftaler vedr. praktik træffes i et samarbejde mellem elevens
klasselærer/kontaktperson og UU- vejleder. UU vejleder deltager i formøder omkring
særlig vejledningskrævende elever. UU- vejleder er fast deltager omkring drøftelse
uddannelsesplanen.
10.kl.
Arbejdet med Uddannelsesbogen afsluttes. UU-vejleder har det endelige ansvar for
den færdige uddannelsesplan.
Praktik og virksomhedsbesøg fortsætter efter samme retningslinier som i 9. kl. UUvejleder har – i samarbejde med skolen – ansvar for etablering af skolepraktik på
uddannelsessteder.

Udskoling
Møde omkring elevens fremtidsmuligheder efter skolens afslutning foregår med
deltagelse af eleven, forældre, skole, sagsbehandler og UU-vejleder fra elevens
hjemkommune.
Aftalen er gældende indtil en af parterne ønsker at aftalen skal revideres. Varsling
vedr. ændring af aftalen sker med min 2. mdr.
Tønder den 25. oktober 2007.

Aftalen tiltrædes af:

______________________________
UU-Aabenraa
Svend Otto Jensen

__________________________________
Fjordskolen i Aabenraa Kommune
John Patrick Olsen

______________________________
UU-Haderslev
Lars Sparsø Thygesen

__________________________________
Møgeltønder Skole i Tønder Kommune
Peter Skaanild

______________________________
UU-Sønderborg
Lennart Griberg

__________________________________
Skolen ved Stadion i Haderslev Kommune
Jørgen Krogh-Christensen

______________________________
UU Tønder
John Møller

__________________________________
Tansbjergskolen i Sønderborg Kommune
Skoleleder

