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SAMARBEJDSAFTALE - UDKAST  
 
Udkast til samarbejdsaftale forventes forelagt til godkendelse i Hedensted byråd d. 28. januar 
2015 og Horsens Byråd d. 27. januar 2015. Forudgående forventes sagen behandlet i 
Udvalget for Læring og Udvalget for Beskæftigelse, Hedensted Kommune, d. 12. januar 2015, 
og i Børne- og Skoleudvalget, Horsens Kommune, d. 12. januar 2015. 
 
 
Overskrift 
 

Samarbejdsaftale om uddannelse og uddannelsesvejledning 
mellem Hedensted og Horsens kommuner 

 
 

1. Formål 
Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre et tæt og forpligtende samarbejde mellem 
Hedensted og Horsens kommuner om uddannelse og uddannelsesvejledning på alle niveauer, 
herunder: 
 

 Samarbejdet mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning i henholdsvis Hedensted 
og Horsens kommune 

 Samarbejdet mellem kommunerne og ungdomsuddannelserne i de to kommuner, 
hvoraf de fleste af uddannelsesinstitutionerne er fysisk beliggende i Horsens 
Kommune.  

 Samarbejdet mellem ungdomsuddannelserne i de to kommuner.  

 Samarbejdet om uddannelsespolitik i de to kommuner. 
 
Det overordnede formål med samarbejdet er at skabe sammenhæng, kontinuitet og perspektiv 
i uddannelse for den enkelte unge og kommunernes unge generelt både inden for og på tværs 
af de organisatoriske rammer, herunder kommunegrænserne. 
 
 

2. Samarbejde om uddannelsesvejledning 
Samarbejdet om uddannelsesvejledning omfatter samarbejde om: 

 UUs understøttelse af grundskolernes undervisning i Uddannelse og Job, herunder 
samarbejde om kvalitets- og kompetenceudvikling i forhold til opgaven 

 Koordinering af relevante uddannelsesvejledningsaktiviteter, fx dialogmøder og andre 
samarbejdsaktiviteter med uddannelsesinstitutioner og virksomheder i de to kommuner 

 Afholdelse af årlig fælles uddannelsesmesse 

 Andre fælles aktiviteter knyttet til uddannelsesvejledning (fx Skills) 
 
 

3. Samarbejde om uddannelse 
Samarbejdet om uddannelse omfatter samarbejde om: 

 Økonomi og Administration 
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 Step 10 – Horsens Kommunes 10. klassetilbud, der varetages af Learnmark Horsens 

 EUD 10 - erhvervsrettet 10. klasse, varetages af Learnmark Horsens 

 EGU - erhvervsgrunduddannelse 

 KUU – Kombineret Ungdomsuddannelse, tovholderfunktion varetages af Learnmark 
Horsens 

 Garantiskole 
 
Der er indgået særskilte samarbejdsaftaler om Step 10, EUD 10 og garantiskolesamarbejdet.  
 
I forhold til Kombineret Ungdomsuddannelse indgår Hedensted og Horsens kommuner i et 
fælles udbudsområde sammen med Skanderborg og Odder kommuner, hvilket der er indgået 
særskilt aftale om. 
 
 

4. Organisering  
Ungdommens Uddannelsesvejledning i henholdsvis Hedensted og Horsens kommuner 
forpligtes til at arbejde tæt sammen om uddannelsesvejledningsopgaven i de to kommuner. 
 
Det brede uddannelsessamarbejde i Horsens er organiseret i en politisk del i Horsens 
Uddannelsesråd og en operationel del i Uddannelse Horsens, herunder Lederforum. 
Organiseringen er beskrevet i ”Uddannelse Horsens – organisation 2014” (bilag). 
 
Horsens Uddannelsesråd består af de øverste ledere af uddannelsesinstitutionerne, 
borgmester, udvalgsformand og enkelte kommunale chefer.  I kraft af nærværende 
samarbejdsaftale inviteres følgende uddannelsesinteressenter i Hedensted til at deltage i 
Horsens Uddannelsesråd: 

 Borgmester 

 1 politisk repræsentant/udvalgsformand 

 1 kommunal chef 

 Rektor for Tørring Gymnasium 
 
Uddannelse Horsens’ Lederforum består af ledere af uddannelsesinstitutioner og kommunale 
uddannelsesinteressenter. I kraft af nærværende samarbejdsaftale inviteres følgende 
uddannelsesinteressenter i Hedensted til at deltage i Uddannelse Horsens’ Lederforum: 

 Rektor for Tørring Gymnasium 

 Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning/ungeenheden i Hedensted Kommune 

 Leder af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse i Hedensted Kommune 

 Leder af Ungdomsskolen Hedensted 

 Evt. 1 kommunal chef 
 
 

5. Økonomi 
Samarbejdsaftalen omfatter ikke aftaler om økonomi Hedensted og Horsens kommune 
imellem. Aftaler om eventuel betaling mellem kommunerne indgås i forbindelse med konkrete 
aktiviteter. 
 
Hvis Tørring Gymnasium vælger at indgå i Uddannelse Horsens’ fælles aktiviteter, indgås 
bilateral aftale mellem Tørring Gymnasium og Uddannelse Horsens om Tørring Gymnasiums 
økonomiske bidrag til samarbejdet, ligesom det er sket med de øvrige ikke-kommunale 
uddannelsesinstitutioner i Uddannelse Horsens. 
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6. Ikrafttrædelse 
Aftalen træder i kraft den 1. august 2015 og erstatter tidligere samarbejdsaftale om 
Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted mellem Hedensted og Horsens 
kommuner. 
 
 

7. Opsigelse 
Samarbejdsaftalen er en frivillig aftale mellem Hedensted og Horsens kommuner og kan 
opsiges med 12 måneders varsel til udløb pr. en 1. januar. 


