Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Rybners Tekniske Skole og
Varde Kommune
Partnerskabet
Parterne bag denne aftale ønsker at videreføre og fremme et samarbejde, der skal bidrage til, at
flere unge fra Varde Kommune, der påbegynder en uddannelse inden for bygge- og anlægsfagene,
finder en elevplads. Ligeledes ønsker parterne at fremme kendskabet til erhvervsuddannelserne
hos Varde Kommunes folkeskoleelever.
Med to store reformer af folkeskolen og erhvervsuddannelserne skal der findes nye måder at
samarbejde på og partnerskabsaftalens aktører kan bidrage til udvikling af nye tiltag og nye måder
at bruge hinandens ressourcer og evner på.
Aftaleparterne
Aftaleparterne har hver især kontakt med de unge og har forskellige opgaver i forbindelse med at
få de unge i Varde Kommune i gang med en uddannelse, herunder det at finde en elevplads.






Varde Kommune har til opgave at forberede folkeskoleelever til at søge videre i
uddannelsessystemet og for at de unge, der har evnerne til at gennemføre en uddannelse,
også kommer i uddannelse. Det sker primært gennem tre aktører:
* Folkeskoleområdet/Skoleforvaltningen har gennem grundskolerne i kommunen forpligtelse til at vejlede eleverne til fremtidige job- og uddannelsesmuligheder, herunder de
erhvervsfaglige uddannelser
* Jobcenter Varde varetager vejledning og aktivering af unge ledige i forbindelse med
beskæftigelse og uddannelse
* UU har ansvaret for vejledning af unge i forbindelse med deres valg af uddannelse
Rybners Tekniske Skole har opgaven med at uddanne unge, der har valgt en teknisk
erhvervsfaglig uddannelse.
En del af denne opgave er at bistå eleverne med at finde praktikpladser via
praktikpladscentret.
Dansk Byggeri´s medlemsvirksomheder har til opgave at stille elevpladser til rådighed
således at fremtidens arbejdsstyrke inden for bygge og anlægsfagene sikres.

Baggrund
Som landets øvrige kommuner skal Varde Kommune nå det nationale mål om, at 95% af en
ungdomsårgang i 2015 skal være i gang med eller have gennemført en ungdomsuddannelse.
For at nå regeringens målsætning arbejder Varde Kommune målrettet med at styrke indsatsen på
området. Midlerne hertil er arbejdet med at etablere et tættere samarbejde mellem kommunen,
uddannelsesinstitutioner og erhvervsorganisationer. Samarbejdet etableres for at styrke de unges
vej gennem ungdomsuddannelserne.
Mange unge i Varde Kommune vælger at starte på en erhvervsuddannelse på Rybners Tekniske
Skole. En del af de unge, der er på et uddannelsesforløb, har problemer med at finde en elevplads.
Dermed øges risikoen for frafald fra uddannelsen. Dansk Byggeri, der organiserer virksomheder
inden for bygge- og anlægsbranchen har 70 medlemsvirksomheder i Varde Kommune. Det er
blandt andet disse virksomheder, der stiller elevpladser til rådighed. Hensigten med
partnerskabsaftalen er, at få flere virksomheder til at indgå flere uddannelsesaftaler med henblik
på at sikre at flere unge, der begynder uddannelse inden for byggefagene, finder en elevplads og
dermed færdiggør deres uddannelse.
Partnerskabsaftalens formål
 Sikre flere elevpladser i de lokale virksomheder til unge i Varde Kommune, der tager en
uddannelse inden for bygge- og anlægsfagene på Rybners Tekniske Skole
 Sikre understøtning af de elever, som mindst er i gang med grundforløbet og som har det
svært, hjælp og motivation til at gennemføre uddannelsen (mindske frafald)
 Styrke samarbejdet og kontakten mellem skoleforvaltning, UU, Jobcenter Varde og Rybners
Tekniske Skole gennem en koordineret indsats der øger de unges kendskab til og
motivation for at vælge en erhvervsuddannelse
Indsatsområder
Der udarbejdes en indsatsliste, som kan justeres og revurderes efter behov. Foreløbige forslag til
indsatsområder:






Målrettet opfordring til virksomhederne om at skabe flere elevpladser via brev fra Varde
Kommunes borgmester og regionsformand fra Dansk Byggeri
Virksomhedsbesøg i et koordineret samarbejde mellem Jobcenter Varde og Rybners
Tekniske Skole med informationsmateriale målrettet behov og muligheder
Klæde grundforløbselever grundigt på til at søge praktikpladser
samarbejde på tværs af kommunegrænser for at øge antallet af elevpladser
Fokus på at unge ufaglærte ledige påbegynder en uddannelse inden for området




Samarbejde/dialog med skoleområdet for at få planlagt initiativer, der fremmer
kendskabet og motivationen blandt de unge til erhvervsuddannelserne
Systematik i data og opfølgninger samt resultatmål på indsatserne

Organisering
Der oprettes en styregruppe med repræsentanter fra:
 Jobcenter Varde
 Skoleafdelingen
 Dansk Byggeri
 Rybners
 Varde Turist- og Erhvervsråd (NU PRO Varde)
Styregruppen tager initiativ til at gennemføre de beskrevne indsatser.
Jobcenter Varde er sekretariat for styregruppen, indkalder til styregruppemøde og udarbejder
dagsorden og referat.
Styregruppen nedsætter arbejdsgrupper for hvert indsatsområde. Arbejdsgrupperne mødes i det
nødvendige omfang og rapporterer til styregruppen.
Styregruppen mødes minimum 2 gange årligt, hvor der gøres status over samarbejdet og
resultaterne.
Partnerskabsaftalens løbetid/justering m.v.
Opstart 1. november 2014. Vedvarende aftale med en opsigelsesfrist for de deltagende parter på 3
måneder.

