Samarbejdsaftale indgået mellem

EUC Syd
og
Produktionsskolen Vejen

Aftalen indgås i henhold til:
Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 5. juli 2010, med de
ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1616 af 22. december 2010.
§ 2 a. Produktionsskoler skal samarbejde med institutioner godkendt efter lov om institutioner for
erhvervsrettet uddannelse. Samarbejdet skal bygge på en skriftlig aftale mellem
produktionsskolen og den institution, som produktionsskolen udsluser eller forventer at udsluse
flest elever til. En produktionsskole kan indgå aftaler med flere institutioner. Produktionsskoler
kan gennemføre dele af erhvervsuddannelsernes grundforløb, hvis det indgår i en
samarbejdsaftale.
Aftalen indgås endvidere i henhold til brev fra Institutionsstyrelsen af 7. juli 2008 – vedlagt som
bilag 1, vedr. Retningslinjer for udlagt undervisning inden for erhvervsuddannelsesområdet.
Undervisningen gennemføres på vegne af EUC Syd og EUC Syd har tilsynspligten.
Det påhviler EUC Syd at anmelde undervisningen til Undervisningsministeriet.
Det påhviler begge skoler at samarbejde om undervisningen er synlig på begge skoleren
hjemmesider.
Aftalen indgås for de elever, som er oplistet i bilag 2.
Der foreligger en individuel plan for hver af eleverne, som beskriver hvilke dele af grundforløbet,
som gennemføres på hhv. produktionsskolen Vejen og EUC Syd samt fordeling af dagene i
forløbet.
Eleverne registreres og undervises efter Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser samt
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser på lige fod med andre grundforløbselever
EUC Syd registrerer eleverne på grundforløbet i EASY-A og tager tilskud hjem for hele forløbet.
Produktionsskolen Vejen sørger for hver uge at sende fraværsprotokoller til elevadministrationen
på EUC Syd som dokumentation for udbetaling af tilskud.

Modtager EUC Syd ikke protokoller, er EUC Syd ikke berettiget til at hjemtage tilskud og kan derfor
ikke afregne for de pågældende dage/uger med produktionsskolen.
Produktionsskolen Vejen sender regning på det antal dage, eleverne modtager undervisning på
produktionsskolen. Satsen der afregnes efter, er den til enhver tid gældende undervisningstakst
for grundforløbet, som pr. 4.okt. 2011 udgør 63.300 kr. pr. årselev, hvilket svarer til 316,50 kr. pr.
dag pr. elev.
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Retningslinjer for udlagt undervisning inden for erhvervsuddannelsesområdet
pr. 1. juli 2008
Ny ændret udgave af retningslinjer for udlagt undervisning, som erstatter
tidligere udgave af 1. juli 2008.
Det fremgår af ministeriets brev af 10. januar 2008 - Principperne for
udbudsplacering af erhvervsuddannelser (EUD udbudsrunden 2007) - at
institutionerne generelt forudsættes at samarbejde om dækningen af udbud,
og at institutionerne indgår samarbejdsaftaler om udbuddet.
Som en del af samarbejdet kan det blive aktuelt med udlagt undervisning.
Herved forstås, at en institution for erhvervsrettet uddannelse, som af
ministeriet er godkendt til at udbyde en bestemt indgang eller et hovedforløb
(udbudsinstitution), ved aftale med en anden institution for erhvervsrettet
uddannelse, som ikke er godkendt til den pågældende uddannelse,
aftaler, at den ikke godkendte institution (afholdende institution)
gennemfører en indgang eller hovedforløb på udbudsinstitutionens
vegne.
Det kan aftales, at den afholdende institution kun gennemfører dele af et
undervisningsforløb.
Udlagt undervisning gennemføres altid på udbudsinstitutionens vegne,
under dennes ansvar, opsyn og tilsyn.
Det er således altid udbudsinstitutionen, der har ansvaret for kvaliteten
på den udlagte uddannelsesaktivitet.
Formålet med udlagt undervisning er at sikre eleverne en rimelig lokal og
regional uddannelsesdækning, så erhvervsuddannelserne er optimalt tilgængelige
for de unge. Endvidere er formålet med udlagt undervisning at
understøtte, at uddannelsesbehovet også dækkes de steder i landet, hvor
der ikke er uddannelsesinstitutioner, der opfylder forudsætningerne for at
få en godkendelse til en fælles indgang eller et hovedforløb på en erhvervsuddannelse.

En godkendelse til at udbyde en erhvervsuddannelse gives i henhold til §
18 i erhvervsuddannelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober
2007. Ministeriets udbudsgodkendelser gives som enkeltgodkendelser
og de er konkret begrundede og afgrænsede. Det afgrænsede gælder
ikke blot med hensyn til hvilke uddannelser, der er tale om, men også
med hensyn til den geografiske placering af udbuddet.
Som et element i udbudsdækningen inden for en udbudsinstitutions naturlige
geografiske område kan der være behov for, at udbudsinstitutionen
udlægger undervisningen til en anden (afholdende) institution for
erhvervsrettet uddannelse inden for udbudsinstitutionens naturlige geografiske
område.
En afgørende forudsætning for udlægning er, at udlægningen ikke generer
andre godkendte udbydere i området.
Der må ikke etableres udlagt undervisning inden udbudsinstitutionen via
skriftlige høringer på forhånd har sikret sig, at den konkrete udlægning
ikke er til gene for andre godkendte udbydere i området.
Det er altid de berørte institutioner i området, som afgør, om en given
udlægning er til gene for dem.
Ministeriet kan i særlige tilfælde give tilladelse til etablering af den af institutionen
påtænkte udlagte undervisning, uanset indsigelser fra berørte
institutioner i området.
Udlagt undervisning forudsætter, at udbudsinstitutionen ved skriftlig
aftale med den afholdende institution fastlægger forholdene omkring den
udlagte undervisning. Det kan i den forbindelse aftales, at lærere ansat
hos den afholdende institution kan gennemføre hele eller dele af undervisningen.
Indberetning af aktivitet for udlagt undervisning og udbetaling af tilskud
sker alene i forhold til udbudsinstitutionen.
Anmeldelse om brug af udlagt undervisning
Som noget nyt – og med virkning fra den 1. juli 2008 - skal Undervisningsministeriet
ikke længere godkende udlagt undervisning inden for
erhvervsuddannelsesområdet. Derimod er udbudsinstitutionen forpligtet
til at registrere alle aftaler om udlægning. Når funktionaliteten er udviklet
skal udbudsinstitutionen bl.a. registrere udlagt undervisning på hjemmesiden
www.eud-adm.dk, men indtil denne funktionalitet er udviklet, skal
udbudsinstitutionen sende kopi af aftalen om udlægning til UVM – attention:
Dorthe Ingvorsen.
Det er et vilkår for etablering af udlagt undervisning, at udlægningen er
synlig på såvel udbudsinstitutionens som den afholdende institutions
hjemmeside, idet udlægningen skal være synlig for omverdenen. Det vil

sige, at den samlede udlagte undervisning - eksisterende og kommende skal fremgå af institutionernes hjemmesider.
Registreringen om udlagt undervisning på institutionernes hjemmesider
skal indeholde følgende oplysninger:
• Uddannelsesnummer og navn på den udlagte uddannelse.
• Navn og adresse på udbudsinstitution og afholdende institution
samt oplysninger om stedet, hvor den udlagte undervisning gennemføres.
• Periode for den aftalte udlægning.
Vilkår for udlagt undervisning
Efterfølgende betingelser skal være opfyldt inden udlagt undervisning
kan gennemføres:
• Der skal være tale om en udlægning inden for udbudsinstitutionens
naturlige geografiske område for den pågældende indgang
eller hovedforløb.
• Der skal være indgået en skriftlig aftale mellem udbudsinstitutionen
og den afholdende institution om den udlagte aktivitet.
• Der skal på forhånd være gennemført en høring af alle berørte
institutioner i området med henblik på at sikre, at udlægningen
ikke er til gene for andre udbydere, og der kan således ikke etableres
udlagt undervisning, som vil være til gene for andre godkendte
udbydere i området.
• Den udlagte aktivitet skal på forhånd være registreret på såvel
udbudsinstitutionens som den afholdende institutions hjemmeside
med oplysninger, som anført tidligere, og ministeriet skal på
forhånd - indtil videre - have modtaget kopi af den aftalte udlægning.
Hvis disse vilkår ikke er opfyldt, kan udlægningen blive tilbagekaldt af
ministeriet.
Tidligere godkendelser af udlagt undervisning
Den nye praksis indebærer, at alle tidligere givne godkendelser til udlagt
undervisning tilbagekaldes med henblik på, at udlægninger, der ønskes
videreført, bliver omfattet af nærværende retningslinjer for etablering af
udlagt undervisning og anmeldelse af aftaler herom. Reglerne om høring
af berørte institutioner skal dog ikke følges, hvis der er tale om en videreførelse
af en tidligere godkendt udlægning, som har været i anvendelse i
2007-2008.
Bente Ørum
Lokal tlf.: 25162
Institutionskontor 2

Bilag 2
Cpr. nr.

Elevens for- og efternavn

