Samarbejdsaftale
Der indgås hermed samarbejdsaftale mellem:

I Skolens navn
I Adresse/ Post Nr.

Hovedforløbsskole
Tech College
Øster Uttrup Vej 1 9000 Aalborg

Grundforløbsskole
Viden Djurs
N.P. Josiassens Vej 44

Om uddannelserne:
•
•

•

Lastvognsmekaniker
Industriteknikker

Samarbejdsaftalen vedrører
•

Optagelse af grundforløbselever på hovedforløbet i overensstemmelse med gældende regler mhp.,
at disse kan gennemføre deres uddannelse.
Aftalen gælder for så vidt elever, der ønsker at følge det normale EUD-hovedfortøb for unge.
Er der tale om grundforløbselever, der ønsker at fortsætte hovedforløbet i en Talentsporsaftale
kontaktes hovedforløbsskolen for at afklare, hvorvidt dette vil være muligt på hovedforløbsskolen.
Er der tale om grundforløbselever, der ønsker at fortsætte hovedforløbet i en EUX-aftale kontaktes
hovedforløbsskolen for at afklare, hvorvidt dette vil være muligt på hovedforløbsskolen eller evt. på en
anden hovedforløbsskole.
Er der tale om voksne over 2S år, hvor personen skal RKV afklares i forhold til EUVl og EUV2, inddrages
hovedforløbsskolen i fornødent omfang, og bistår evt. efter behov i forhold til kompetencevurderingen.

•

Koordinering af grundforløbsprøven, jf. §22 og §23 i BEK nr. 367 af 19/04/2016 (Bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser)

•

Samarbejde om det lokale uddannelsesudvalgs virke, jf. §23 i ovennævnte Lovbekendtgørelse,
herunder at grundforløbsskolen normalt deltager i møder og aktiviteter i de/ det lokale
uddannelsesudvalg og at det praktikpladsopsøgende arbejde koordineres.

Aftalen kan opsiges med 12 mdrs. varsel til 1. januar eller 1. juli, idet løbende uddannelsesforhold skal
gøres færdige.
Der tages forbehold for ændringer i udbud eller i forbindelse med lov- og bekendtgørelsesændringer.
Sådanne ændringer vil medføre dialog om evt. revision af aftalen.

Dato:

BEK nr. 367 af 19/04/2016 (Bekendtgørelse om erhvervsuddanne/ser):
§ 23. Udbyder skolen Ikke hovedforløb i uddannelser, som grundforløbets 2. del retter sig mod, skal skolen
samarbejde med skoler, der udbyder disse hovedforløb. Samarbejdet skal omfatte aftaler om lokale
uddannelsesudvalgs virksomhed og om gennemførelse af grundforløbsprøver, jf. § 22.

