Samarbejdsaftale Praktikcenter
Der Indgås hermed samarbejdsaftale mellem:
I Skolens navn
I Adresse/ Post Nr.

Praktikcenter på Erhvervsskole
Tech College
Øster Uttrup Vej 1 9000 Aalborg

Erhvervsskole/ grundforløbsskole
Viden Djurs
N.P. Jossiassensvej 44

Vedrørende uddannelserne:
•

•
•

Lastvognsmekaniker

Praktikcenteret
•

Informerer og vejleder elever, som ikke har opnået uddannelsesaftale ved grundforløbets slutning,
mhp., at disse opnår uddannelsesaftale eller optages i skolepraktik, i henhold til gældende regler.
Målet er højest mulig overgangsfrekvens.
De konkrete ansvar og opgaver for Praktikcenteret hhv. Grundforløbsskolen i forhold til eleverne
aftales i særskilt bilag.

•

Forestår praktikpladsopsøgende arbejde mhp. at flest mulig elever opnår uddannelsesaftale, herunder
opsøgende arbejde I de bopælsområder, hvor eleverne er hjemmehørende.
Det opsøgende arbejde koordineres bl.a. i LUU. Målet er, at der fremskaffes praktikpladser til eleverne;
at virksomheder i hele geografien tilbydes elever, og at der uddannes faglærte i hele geografien.

Aftalen kan opsiges med 12 mdrs. varsel. Der tages forbehold for ændringer i udbud eller lov-, bekendt
gørelses- eller andre regelændringer Sådanne ændringer vil medføre dialog om evt. revision af aftalen.
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Ministeriets 'Vejledning til praktikcentre· of 20. dec. 2013, s 4:
• Erhvervsskolerne hor ansvaret for, at deres elever, som kan være berettiget til at blive optoget til
skolepraktik, får tilbud herom fra en skole, der er godkendt til ot udbyde skolepraktik i et praktikcenter,
jf. § 66 b, stk. 2 og 5, i lov om erhvervsuddannelser. Dette aktualiserer altid i de tilfælde, hvor en
grundforløbsskole ikke udbyder et relevant hovedforløb.
•

Ansvaret løftes gennem en samarbejdsaftale mellem grundforløbsskolen og skolen med praktikcentret,
normalt i forlængelse of allerede eksisterende somarbejdsoftoler, som er et vilkår for
udbudsgodkendelsen of grundforløbsskolen. Det er grundforløbsskolen, som forventes ot tage initiativ
til, at en sådan aftale er indgået, mens en erhvervsskole, der er godkendt til at etablere praktikcentre, er
forpligtet til at samarbejde med de skoler, der ikke er godkendt, således at alle skoler kan tilbyde deres
elever optagelse tf/ skolepraktik i et praktikcenter.

