
Samarbejdsaftale Skoleoplæringscenter

Der indgås hermed jf. bilag 2, samarbejdsaftale mellem:

Skoleoplæringscenter Erhvervsskole/grundforløbsskole
Skolens navn Skive College AARHUS TECH

Adresse/post nr. H. C. Ørstedsvej 30, 7800 Skive Halmstadgade 6, 8200 Aarhus N

Vedrørende uddannelsen: 
d Maskinsnedker 
□ Bygningssnedker 
a Møbel- og orgelbygger

Skoleoplæringscenteret:
n Informerer og vejleder elever, som ikke har opnået u
o Uddannelsesaftale ved grundforløbets slutning, mhp., at disse opnår uddannelsesaf

tale eller optages i skoleoplæring, i henhold til gældende regler.

Målet er højest mulige overgangsfrekvens.
De konkrete ansvar og opgaver for Skoleoplæringscenteret hhv. Grundforløbsskolen i for
hold til eleverne aftales særskilt bilag 1.

(j Forestår lærepladsopsøgende arbejde mhp. at flest mulige elever opnår uddannelses
aftale, herunder opsøgende arbejde i de bopælskommuner, hvor eleverne er hjemme
hørende

Det opsøgende arbejde koordineres bl.a. i LUU. Måler er, at der fremskaffes lærepladser 
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-, og bekendtgørelse, eller andre regelændringer. Sådanne ændringer vil medføre dia
log om evt. revision af aftalen.

Skoleoplæringsskole Grundforløbsskole ~ "lalmstedQ&da tf
Skive College AARHUS TECH M

Annette E. Lauridsen
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Bilag 1:

Ansøgnings- og optagelsesprocedure:

Samarbejdsskolen har ansvar for at: 

h afholde informationsmøder

□ Informere Skive College om hvor mange elever, der har sagt ja tak til skoleoplæring 

Skive College:

□ afholde optagelsessamtaler til skoleoplæring efter afsluttet grundforløb jf. BEK nr. 367 
§ 116 stk. 1 samt LBK 271 § 66 a stk. 1

b Indbyder eleven til uddannelse i skoleoplæringscenteret

q Indgår en skoleaftale med eleven

Ovenstående udføres i overensstemmelse med bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 
Bek nr. 367 kapitel 16 samt bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser LBK nr. 271 
kapitel 7a.
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Bilag 2:

Uddrag fra Ministeriets ’’Håndbog om praktikcentre, skoiepraktikordningen og skolepraktik
elevers retsstilling" af juli 2018. (afventer ny version med den nye terminologi)

2.5 Optagelse af elever fra skoler, der Ikke er godkendt til at udbyde skoleoplæring i 
en given uddannelse
Erhvervsskolerne har ansvaret for, at de af deres elever, som kan være berettiget til at 
blive optaget til skoleoplæring, får tilbud herom fra en skole, der er godkendt til at udbyde 
skolepraktik i et praktikcenter, jf. § 66 b, stk. 2 og 5, i lov om erhvervsuddannelser. Dette 
er aktuelt i de tilfælde, hvor en grundforløbsskole ikke udbyder et relevant hovedforløb el
ler en skole er godkendt til at udbyde hoved forløb i uddannelser, som skolen ikke er god
kendt til at være oplæringscenter for.

Ansvaret løftes gennem en samarbejdsaftale mellem grundforløbsskolen/hovedforløbs
skolen og skolen med oplæringscentret. Det er grundforløbsskolen/hovedforløbsskolen, 
som forventes at tage initiativ til, at en sådan aftale er indgået. En erhvervsskole, der er 
godkendt til at etablere oplæringscentre, er forpligtet til at samarbejde med de skoler, der 
ikke er godkendt, således at alle skoler kan tilbyde deres elever optagelse til skoleoplæ
ring i et oplæringscentercenter, uanset om den pågældende skole er godkendt til udbud af 
skoleoplæring i et skoleoplæringscenter eller ej.

Selve ansøgnings- og optagelsesproceduren forestås af skolen med skoleoplæringscen
tret på baggrund af samarbejdsaftalen med elevens oprindelige skole (den undervisende 
skole/den registrerende skole).

Elever, som er omfattet af en samarbejdsaftale, skal snarest muligt og senest ved optagel
sen gøres bekendt med samarbejdsaftalens betydning for eleverne med hensyn til, om det 
er oplæringscentret eller skolen, der efter optagelsen har eleven registreret som lære
pladssøgende, indkalder eleven til skolepraktik, meddeler eleven den skoleundervisning, 
der veksler med skoleoplæring, træffer afgørelse om elevens fortsatte opfyldelse af eg- 
nethedskravene og kravene i lovens § 66 i, stk. 2, og i øvrigt er ansvarlig for elevens ud
dannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser.

Der henvises til reglerne om ansøgnings- og optagelsesproceduren i §§ 120-122 i be
kendtgørelse om erhvervsuddannelser.
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