SAMARBEJDSAFTALE
Samarbejdets
parter:

Dagtilbud, folkeskoler og Ungdomsskolen i Gribskov Kommune.

Baggrund:

Ifølge Folkeskolereformen har folkeskoler og musikskoler en
gensidig forpligtigelse til at samarbejde. Samarbejdet skal
bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for
folkeskolens fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen
fastsætter mål og rammer for folkeskolernes samarbejde.
Gribskov Kommunes fokus på et sammenhængende 0-18 års
område har medført et bredere perspektiv. Læring finder sted i
alle aldre og ikke alene i skolen, men også i dagtilbud og
fritidstilbud.
Samarbejdet har fokus på øget trivsel og læring for børn og
unge i alderen 0-18 år. Udover nationale mål tager
samarbejdet også afsæt i kommunale mål for dagtilbuds- og
skoleområdet.
Samarbejdet skal bidrage til opfyldelsen af de kommunale mål.

Tidsramme:

Samarbejdsaftalen er gældende fra juli 2016 og frem.

Lovgrundlag:

Lov om folkeskolen
Lov om ændring af lov om folkeskolen og andre love.
Lov om Ungdomsskoler (§2. Stk. 3)

Skolebestyrelsens,
forældrebestyrelsens
skoleledelsens og
dagtilbudsledelsens
rolle i samarbejdet:

Skolebestyrelsens rolle i samarbejdet er at fastsætte principper
for samarbejdet med Ungdomsskolen med afsæt i de
kommunale mål, samt mål og rammer for samarbejdsaftalen.
Forældrebestyrelses rolle i samarbejdet er at fastsætte
principper for samarbejdet med Ungdomsskolen med afsæt i de
kommunale mål, samt mål og rammer for samarbejdsaftalen.
Skoleledelsens rolle i samarbejdet er, med afsæt i de
kommunale mål samt principper vedtaget af bestyrelsen, at
beslutte under hvilke nærmere omstændigheder skolen skal
indgå samarbejde, herunder udarbejde en plan for evaluering.
Dagtilbudsledelsens rolle i samarbejdet er, med afsæt i de
kommunale mål samt principper vedtaget af
forældrebestyrelsen, at beslutte under hvilke nærmere
omstændigheder dagtilbuddet skal indgå samarbejde, herunder
udarbejde en plan for evaluering.

Formål:

Formålet med samarbejdet er:
•

at kombinere Ungdomsskolens, folkeskolers og
dagtilbuds ressourcer og kompetencer med henblik
på øget trivsel og læring for børn og unge.

Mål:

Indsatser:

•

at skabe et forpligtende samarbejde mellem
folkeskolen og Ungdomsskolen om mulige fælles
projekter indenfor folkeskolens fag og den
understøttende undervisning, hvor Ungdomsskolen kan
supplere folkeskolen, ved at tilbyde de ældste
folkeskoleelever fag inden for folkeskolens fag og
understøttende undervisning.

•

at skoler og dagtilbud inddrager Ungdomsskolen og
deltager aktivt i udviklingen af nye
samarbejdsprojekter indenfor både de
specialiserede og almene tilbud.

•

at videreudvikle nye samarbejdsprojekter, der
gør kommunens fritidstilbud attraktive for børn og
unge.

•

at understøtte elevdemokratiet gennem et styrket
samarbejde mellem Ungdomsskolen og folkeskolen,
med henblik på, at de unge får erfaring med at
indgå i demokratiske beslutningsprocesser.

•

at styrke den forebyggende indsats i forhold til
ungdomskriminalitet og misbrug mv. gennem
samarbejdsprojekter om aktiviteter for de unge.

•

at børn og unge lærer mere, trives bedre, og
profiterer af samarbejderne

•

at børn, unge, deres forældre og medarbejdere i
dagtilbud og folkeskolen har et bredt kendskab til
Ungdomsskolens tilbud og virke

•

at opnå en bedre udnyttelse af kommunens
samlede faciliteter

•

at Ungdomsskolen inddrages som
samarbejdspartner i både dagtilbud og folkeskoler,
når det gavner børn og unge.

•

at dialog med Ungdomsskolen indtænkes i
skolernes årsplanlægning

•

at dialog med Ungdomsskolen indtænkes i
planlægningen af arbejdet med læring og trivsel i
dagtilbuddene

•

at samarbejdet medfører, at der afprøves og
gennemføres kortere og længere forløb i
samarbejdet med skolerne og dagtilbud

•

at Ungdomsskolen indtænkes som en del af 'den
åbne skole' med både gratis indsatser og andre
indsatser, der kan tilkøbes

•

at Ungdomsskolen udarbejder et idekatalog

•

at Ungdomsskolen understøtter folkeskolens
arbejde med socialt udsatte unge gennem særlige
forløb.

Økonomi:
Årlig status:

Centerchefen tager initiativ til én gang årligt at gøre status på
samarbejdet sammen med aftalens parter.
Årlig status gennemføres med henblik på eventuelle justeringer
og forbedringer i samarbejdet.

