Aftale om udlagt undervisning for skolesamarbejdet i Region Sjælland

Aftale om udlagt undervisning, 2018
Nærværende forslag bygger på en forudsætning om tilpasning af IT-systemerne, som
understøtter arbejdsdelingen som er beskrevet nedenfor
Aftalens parter:
Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem:
Godkendte skole
Skolens navn
Roskilde Tekniske Skole
Adresse/post nr. Pulsen 10
4000 Roskilde

Afholdende skole
Juul Gruppen A/S
Abildgårdsvej 14
4000 Roskilde

Aftalens formål:
Med ref. til Undervisningsministeriets udbudsbrev af d. 4. juni 2009 – sags nr. 150.06C.031,
UVM’s brev af 23. september 2009 samt øvrige regler på området er formålet, at sikre et
kundebaseret udbud i det geografiske område, hvortil udbudsskole har FKB godkendelse.
Formålet er endvidere at sikre en optimal udnyttelse af de samarbejdende institutioners
kapacitet, herunder sikring af kvalitet i uddannelserne samt opretholdelse og udbygning af
fagligt og pædagogisk bæredygtige uddannelsesmiljøer.
Skolerne i skolesamarbejdet i Region Sjælland forpligter sig hermed til at udlåne
skolegodkendelser til hinanden indenfor skolesamarbejdet.
Aftalen omfatter:
Afholdende skole kan som udlagt undervisning gennemføre følgende AMU kurser
Nr. og titel FKB
Fag (Mål) nr. og titel
2666
47136 Vejen som arbejdsplads - certifikat

Samarbejdet skal ske inden for rammerne af de til enhver tid gældende regler for udbud,
markedsføring og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser samt andre relevante love og
regler på området.
Aftalen bygger på ”Code of Conduct for arbejdsmarkedsuddannelser”.
Samarbejde - hvem gør hvad:

Den godkendte skole leverer følgende ydelser i samarbejdet:


Registrerer aftalen på www.uddannelsesadministration.dk
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Sikrer at udlægningen er synlig på den godkendte skoles hjemmeside.
Sikrer at undervisningens indhold samt faglige og pædagogiske kvalitet lever op til
gældende normer.
Revisorerklæring.

Afholdende skole leverer følgende ydelser i samarbejdet:













Sikrer at udlægningen er synlig på afholdende skoles hjemmeside.
Vejleder og rådgiver deltagerne om voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse, samt
forestår kommunikationen med A-kasser/kommuner.
Sikrer oprettelse og administration af uddannelse og deltagere i EASY-A,
herunder tilskud til befordring, kost og logi samt udstedelse af AMUbevis/enkeltsagsbevis (frem til 2011, se brev fra UVM af 23.09.09)
Evaluerer, jf. de systemfælles redskaber ”viskvalitet.dk”.
Offentliggører kurset på www.UG.dk
Offentliggører uddannelsen eller kurset på www.efteruddannelse.dk
Indberetter antal årselever til UVM og statistik til UNI-C.
Opkræver deltagerbetaling.
Oplyser til godkendte skole, hvilken aktivitet der er indberettet på dennes vegne.
Håndtering af VEU-skemaer.
Leverer EVE-ramme træk til den godkendte skole, således at udlånet ikke belaster
godkendte skoles ramme
Dokumenterer relevante kompetence for underviserne, lokaler og udstyr efter
nærmere aftale med godkendte skole.

Markedsføring:
Godkendte skole er ansvarlig for markedsføringen i udbudsgodkendelsens geografiske område.
Afholdende skole kan efter aftale med godkendte skole gennemføre markedsføring af udlagt
undervisning med markedsføringsmateriale og metode godkendt af udbudsinstitutionen.
Økonomi:
Undervisningsministeriet afregner med godkendte skole.
Godkendte skole afregner med afholdende skole på baggrund af opgørelser udarbejdet af den
afholdende skole inden 3 uger efter modtagelse af tilskud fra Undervisningsministeriet således:
Takster m.m.
Undervisningstakst excl. deltagergebyr
Deltagerbetaling
Påbegyndelsestaksameter
Fællestilskudstaksameter
Bygningstaksameter
Tilkøbsydelser
Øvrige takster

Godkendte skole

50%

Afholdende skole
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
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Varighed og opsigelse:
Denne aftale om udlagt undervisning er gældende i perioden 01.01.2017 til og med 31.12.2017.
Aftale kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel.
Underskrift:
Denne aftale underskrives i to eksemplarer, hvor den godkendte skole opbevarer det ene
eksemplar, mens afholdende skole opbevarer det andet.
Dato: 10/1 2018
Godkendte skole

Afholdende skole

-----------------------------------

----------------------------------Claus Egede Cornelius
Daglig leder AMU/Vilvorde
Roskilde Tekniske Skole

