Samarbejdsaftale
mellem efterskolerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning
Etablering af samarbejdet mellem UU-Århus og Rønde Efterskole, Unge Hjems
Efterskole og Efterskolen Ådalen.
Med virkning for skoleåret 2005-06 og evalures hvert år i marts. Mødet indkaldes af
kontaktpersonen til UU-Århus.
Udmøntning af samarbejdet
1.

Den enkelte efterskole varetager vejledningsfunktionen i forhold til loven om
vejledning og valg af ungdomsuddannelse og erhverv. Efterskolen ansætter selv
vejledere og har ansvaret for uddannelse af vedkommende.

2.

I det omfang UU Århus udbyder kurser, aktiviteter for lærere og vejledere, vil efterskolernes medarbejdere også blive tilbudt deltagelse i det omfang, det er relevant.

3.

Efterskolevejledere har mulighed for i et vist omfang at kontakte UU-Århus i
forbindelse med konkrete spørgsmål.

4.

UU-Århus har et ønske om en tidlig kontakt fra efterskolene, hvis en elev i
specielle tilfælde ikke er afklaret om fremtidig uddannelse eller i begreb med at
afbryde efterskoleophold.

5.

Efterskolerne har en kontaktperson til UU-Århus. Kontaktpersonen indkalder til 2-3
netværksmøder mellem efterskolerne.

Kvalitetssikring og evaluering
Mulige samarbejdsområder
1. Hvis det aftales mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og den enkelte
efterskole, kan UU organisere erhvervspraktikken for efterskolens elever.
Erhvervspraktikken etableres i forhold til den enkelte elevs uddannelsesplan og
efter efterskolevejlederens godkendelse.

2. Ungdommens Uddannelsesvejledning organiserer brobygning for efterskolens
elever.
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3. Efterskolerne står selv for at organisere eventuelle præsentationsforløb og
uddannelsesaftner med ungdomsuddannelserne.
4. Skal yderligere opgaver løses af Ungdommens Uddannelsesvejledning sker det
efter aftale.

Mål for vejledning om valg af uddannelse og erhverv
Efterskolen forpligter sig til at varetage en vejledning, der tager udgangspunkt i loven om
valg af ungdomsuddannelse og erhverv. Der henvises nærmere til lovens målbeskrivelse.

§ 1. Vejledning om valg af uddannelse og erhverv skal bidrage til, at valg af
uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gave for den enkelte og for
samfundet.
Stk. 2. Vejledningen skal i særlig grad målrettes unge med særlige behov for
vejledning om valg af uddannelse og erhverv.
Stk. 3. Vejledningen skal inddrage såvel den enkeltes interesser og personlige
forudsætninger, herunder uformelle kompetencer og hidtidige uddannelses- og
beskæftigelsesforløb, som det forventede behov for uddannet arbejdskraft og
selvstændige erhvervsdrivende.
Stk. 4. Vejledningen skal bidrage til, at frafald fra og omvalg i uddannelserne
begrænses mest muligt.
Stk. 5. Vejledningen skal endvidere bidrage til, at den enkelte selv kan søge og
anvende informationer, herunder it-baserede informations- og vejledningstilbud,
om valg af uddannelse, uddannelsesinstitution og fremtidig beskæftigelse.

_____________________________
UU-Århus

___________________________
Rønde Efterskole

_____________________________
Unge Hjems Efterskole

___________________________
Efterskolen Ådalen
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