Aftale om varetagelse af uddannelsesvejledningen i grundskolen
med virkning fra 1. august 2019
om

uddannelsesvejledningen i grundskolen i Solrød Kommune/KUI
indsatsen mellem
Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge (herefter benævnt driftsansvarlig kommune)
og
Solrød kommune
Solrød Center 1
2680 Solrød
Nedenstående er en fortsættelse af aftale indgået pr. 1.1.2007 mellem Køge kommune og Solrød
kommune, revideret 1.8.2012 og revideret i forhold til
aktuel lovgivning, der træder i kraft 2019 i forbindelse med vedtagelse af Forberedende
Grunduddannelse (FGU) og KUI - Den kommunale Ungeindsats. Aftalen omfatter den sektor og
institutionsuafhængige grundskolevejledningsindsats i Solrød Kommune. Aftalen er gældende fra
den 1.8.2019.
§ 1
Den driftsansvarlige kommune påtager sig med virkning fra 1. august 2019 at gennemføre
uddannelses- og erhvervsvejledningen i grundskolen, som kommunerne er forpligtet til at udføre
i henhold til Lov om kommunal indsats for unge under 25 år [lov nr. 746 af 08.06.2018] med
tilhørende bestemmelser, samt lov om folkeskolen.
Udførelsen afgrundskolevejledningen og samarbejdet med Solrød kommune herom er nærmere
beskrevet i vedlagte bilag 1.

§ 2

Vejledere, ledelse og sekretariat ansættes i den driftsansvarlige kommune og tilknyttes
vejledningsindsatsen i Køge kommune.
§ 3
KUI-vejledningsindsatsen er beliggende centralt i Køge.

§4
Grundskolevejledningen for elever der benytter grundskole/ privatskole/ 10. klasse udføres tæt
på de unge - henholdsvis på kommunens skoler, privatskoler og uddannelsessteder.

§ 5
Vejledningsindsatsen er ansvarlig forvejledning, udvikling af vejledning, administration,
praktik, brobygningsaktiviteter og "åben" vejledning for unge i grundskoleområdet.
Grundskolevejledningen i Solrød koordineres med den samlede ungeindsats i kommunen på
tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. I opgaveporteføljen for

grundskolevejledningen indgår bl.a. ansvaret, herunder kompetence til at målgruppevurdere til
den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU), samt den unges uddannelsesplan.
Grundskolevejledningens funktioner videreføres og tager afsæt i UUV's opgaveportefølje fra
tidligere samarbejdsaftale indgået 2012. Den varetages af personer, der har en uddannelses- og
erhvervsvejlederuddannelse, som er godkendt af Undervisningsministeriet, eller som kan
dokumentere et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau. Aftalen sikrer, at Solrød
kommune opretholder en fagprofessionel uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen, der
er uafhængig af sektor- og institutionsinteresser, men som indgår i Solrød kommunes
Kommunale Ungeindsats (KUI)
Der skal sikres et tæt tværfagligt samspil mellem den kommunale ungeindsats og
institutionerne/skolerne om den enkelte unge.

§ 6

Parterne er forpligtet til indbyrdes at sikre overholdelse af de i loven fastsatte krav.
Der tilknyttes en ledelsesperson fra den driftsansvarlige kommune til Solrød kommune som
sikrer grundskolesamarbejdet ind i KUI indsatsen, den løbende kompetenceudvikling af
grundskolevejledningen og samarbejdet ind i kommunen og ud til de samarbejdende
uddanne!sesaktiviteter/-tilbud.

§ 7

I samarbejdet indgår, at der etableres samarbejde på ledelses- og vejledningsniveau med
områdets uddannelsesinstitutioner.
§ 8

Værdien af etableringsaktiverne, der består af overført "udstyr" m.m. fra UUV Køge Bugt og
fremtidige tilkøb straksafskrives.
§ 9

Det løbende samarbejde mellem Solrød Kommune, Solrøds ungeindsats og den tilkøbte
grundskolevejledning og den kommunale ungeindsats aftales løbende mellem
vejledningsindsatsens ledelseskontakt til Solrød og ledelsen af KUI indsatsen i Solrød Kommune.
Der indgås parallelt med denne aftale en databehandleraftale mellem Solrød og Køge kommune,
med Køge kommune som databehandler. Solrød kommune er dataansvarlig.
Aftalen omfatter ligeledes serviceabonnement på softwareplatformen UNOUNG 14 - 25 / 29 år.
§ 10

Stk. 1
For udførelsen af opgaverne i § 1 betaler Solrød kommune et grundtilskud svarende til beløbet i
driftsberegningsskemaet (beregning ud fra kommunernes andel af elevtal og ungetal)
multipliceret med nogle faktorbeløb, jfr. modellen i bilag 2.
Stk. 2
Betalingen erlægges Viårsvis forud - første gang den 1. august 2019.
Stk. 3
Grundtilskud og faktorbeløb i bilag 2 prisreguleres hvert år den 1. januar i henhold til
Kommunernes Landsforenings PL-indeks. Udvidelse eller indskrænkning af den sektor- og
institutionsuafhængige vejledning reguleres jf. DUT.
Stk. 4

Aftalens økonomi mellem Solrød Kommune og den driftsansvarlige kommune udarbejdes på
baggrund af objektive kriterier (elevtal og ungetal i bilag 2) korrigeres ligeledes hvert år pr.
september i henhold til de klassedannelsesplaner (elevtal på årgange) og befolkningstal fra
dst.dk (Danmarks Statistik).
Stk. 5
Den driftsansvarlige kommune udarbejder for hvert betalingsår et regnskab for de afholdte
udgifter til opgaverne i § 1 og foretager på dette grundlag senest den 1. august i det følgende år
en orientering til Solrød kommune.
Vejledningsindsatsens budget og regnskab følger reglerne i den driftsansvarlige kommune. Evt.
overskud/ underskud overføres til det efterfølgende år.
Stk. 6
Vejledningsindsatsens ledelse præsenterer det beregnede driftstilskud for det kommende år i maj
for en aftalt ledelsesgruppe i Solrød Kommune.

§ 11

Aftalen kan herefter opsiges af hver af parterne med minimum 12 måneders varsel til den
31.7.20xx

For Køge som driftsansvarlig kom

Dato:

For Soln

