GARANTISKOLEN
Samarbejdsaftale

GARANTISKOLEN
G a r a nt i s k o l e n e r e n f æ l l e s , f o r p l i g t e n d e i n d s a t s f or at i n g e n u n g e st å r u d e n
u d d a n n e l s e s t i l b u d , h v i s d e n u n g e v i l g ør e s i t b e d st e o g e r åb e n f or n y e
muligheder.

Langt de fleste unge i Danmark klarer sig godt og gennemfører en ungdomsuddannelse, men der
er stadig unge, som ikke kommer i mål og får en uddannelse.
Alle unge skal blive så dygtige, som de kan, og samtidig fortjener alle lige muligheder for
uddannelse. Frafald i uddannelse øger risikoen for et liv på kanten af arbejdsmarkedet med
økonomiske, sociale og sundhedsmæssige udfordringer. Derfor skal unge på kanten af
uddannelse have en hjælpende hånd med at gennemføre.
Garantiskolen har den stærke ambition, at ingen unge tabes mellem eller ender på kanten af
uddannelse. Alle unge skal have lige muligheder for uddannelse, finde det rette uddannelsesforløb
og få den rette hjælp til at komme i mål.
Garantiskolen er et forpligtende samarbejde for flere unge i uddannelse, og handlingerne strækker
sig fra grundskolen til ungdomsuddannelse med ambitionerne om, at:

Alle unge skal træffe kvalificerede uddannelsesvalg
Alle unge skal have hjælp til at blive uddannelsesparate
Alle unge, som påbegynder uddannelse, skal gennemføre
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Alle unge skal træffe kvalificerede uddannelsesvalg. Det betyder, at:


Grundskolen, ungdomsuddannelserne og uddannelsesvejledningen samarbejder om
afklarende brobygning. Indholdet i brobygningen skal udfordre eleverne på
uddannelsesvalget



Grundskolen samarbejder med uddannelsesvejledningen, ungdomsuddannelserne og
erhvervslivet om styrkelse af Uddannelse & Job i grundskolen



Grundskolen og uddannelsesvejledningen involverer forældre i vejledningen af unges
uddannelsesvalg

Alle unge skal have hjælp til at blive uddannelsesparate. Det betyder, at:


Unge, som ikke er uddannelsesparate, skal tilbydes opkvalificering. Det centrale fokus skal
være fagligt, socialt og personligt kompetenceløft



Frafald på ungdomsuddannelse skal betyde start på ny uddannelse. Der skal være en smidig
overgang fra frafald til aktiviteter, der forbereder til næste uddannelse



Alle unge, som ikke er uddannelsesparate, skal have en plan for, hvordan de kan blive
parate. Uddannelsesvejledningen udarbejder og godkender planen sammen med den unge.
Derudover er uddannelsesvejledningen er ansvarlig for, at en ny tilrettet plan sættes i gang,
hvis der er behov for justeringer

Alle unge, som påbegynder en uddannelse, skal gennemføre. Det betyder, at:


Alle uddannelsesinstitutioner er forpligtede på en tidlig indsats over for frafaldstruede elever.
Uddannelsesinstitutionerne vurderer jævnligt og systematisk elevernes potentiale for at
gennemføre uddannelsen, og undervejs inddrages kommunernes fremskudte indsatser og
uddannelsesvejledningen



Kommunernes fremskudte indsatser er indgangen til det kommunale uddannelsesberedskab



Alle institutioner er forpligtede på overlevering til kommunernes fremskudte indsatser og
uddannelsesvejledningen før udskrivning af elever. Ingen elever udskrives uden overlevering,
og kommunernes fremskudte indsatser og uddannelsesvejledningen er forpligtet på at følge
op på overgangen til andet forløb eller uddannelse
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Ovenstående aftale underskrives af alle samarbejdsparter og er gældende fra 18. september 2017.

Det Blå Gymnasium,
Carsten Hogrefe, rektor

Nyborg Gymnasium,
Henrik Vestergaard Stokholm, rektor

Fugleviglund Produktionsskole,
Inger Poulsen, forstander

Østfyns Produktionsskole,
Karsten Holm Jensen, forstander

Vestfyns Gymnasium,
Ole Toft Hansen, rektor

Dalum Landbrugsskole,
Jens Munk Kruse, forstander

Nordfyns Gymnasium,
Kurt René Eriksen, rektor

Elsesminde Produktionsskole,
Vibeke Nørby Mouridsen, forstander

Otterup Produktionsskole,
Per Nielsen, forstander

HF & VUC FYN,
Stig Holmelund Jarbøl, rektor

Søndersø Produktionsskole,
Dorte Lundorff, forstander

Kold College,
Gitte Bargholt, direktør
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Ovenstående aftale underskrives af alle samarbejdsparter og er gældende fra 18. september 2017.

Mulernes Legatskole,
Torben Jakobsen, rektor

Tornbjerg Gymnasium,
Carsten Claussen, rektor

Odense Katedralskole,
Lone Bjørndal Thomsen, rektor

Assens Kommune, Lars Kristian Pedersen,
formand for Børne– og Uddannelsesudvalget

Sct. Knuds Gymnasium,
Susan Mose, rektor

Nordfyns Kommune, Jens Otto Dalhøj,
formand for Børne– og Ungeudvalget

Social– og Sundhedsskolen Fyn,
Mogens Andersen, direktør

Nyborg Kommune, Anja Kongdal,
næstformand for Skole– og Dagtilbudsudvalget

Syddansk Erhvervsskole,
Lars Bregnehøj, direktør

Kerteminde Kommune, Kasper Ejsing Olesen,
formand for Børn– og Skoleudvalget

Tietgen,
Annette Vilhelmsen, direktør

Odense Kommune, Steen Møller,
formand for Beskæftigelses– og Socialudvalget
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BILAG 1
Garantiskolens organisering og kommunikation

Styregruppen:
Styregruppen er ansvarlig for de overordnede visioner og en forankring af Garantiskolen i
kommunerne, på uddannelsesinstitutionerne og øvrige institutioner. Styregruppen består af:
- 1 repræsentanter for hver kommune
- 1 direktørrepræsentant for erhvervsuddannelserne
- 1 rektorrepræsentant for gymnasierne
- 1 ledelsesrepræsentant for de uddannelsesforberedende forløb
- 1 ledelsesrepræsentant for uddannelsesvejledningen
- 1 konsulent – sekretær for styregruppen

Ledernetværket:
Ledernetværket er ansvarlig for udmøntning af samarbejdsaftalen og består af
ledelsesrepræsentanter fra alle institutioner og kommuner i Garantiskolen.

Arbejdsfællesskaber:
Arbejdsfællesskaberne er de lokale samarbejdsfora om konkrete elevers gennemførelse af
uddannelse.
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Kommunikation
Informationer om uddannelsesforløb deles i ledernetværket. Ledernetværkets medlemmer er ansvarlig for videreformidling i eget bagland.
Uddannelsesinstitutionerne udarbejder og opdaterer lettilgængelig information om uddannelsesstart, opkvalificerende forløb og andre tiltag.

Opfølgning på samarbejdsaftalen
Der afholdes årligt statusmøde mellem kommunerne og uddannelsesinstitutionerne, hvor der følges op på samarbejdet.
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BILAG 2
Institutions- og kommuneliste
1. Dalum Landbrugsskole
2. Det Blå Gymnasium
3. Elsesminde Produktionsskole
4. Fugleviglund Produktionsskole
5. Fyns HF-kursus
6. HF & VUC FYN - Odense
7. HF & VUC FYN - Viften
8. Kold College EUD
9. Kold College HTX
10. Mulernes Legatskole
11. Nordfyns Gymnasium
12. Nyborg Gymnasium
13. Odense Katedralskole
14. Odense Tekniske Gymnasium
15. Otterup Produktionsskole
16. Sct. Knuds Gymnasium

17. Social- og Sundhedsskolen Fyn
18. Syddansk Erhvervsskole EUD
19. Søndersø Produktionsskole
20. Tietgen Business
21. Tietgen HHX
22. Tornbjerg Gymnasium
23. Vestfyns Gymnasium
24. Østfyns Produktionsskole
25. Assens Kommune
26. Kerteminde Kommune
27. Nordfyns Kommune
28. Nyborg Kommune
29. Odense Kommune
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