Aftaleparter
Mellem Herning Kommunes Byråd og Herningsholm Erhvervsskole er der i henhold til den til enhver tid
gældende lovgivning for folkeskoleområdet og den til enhver tid gældende lovgivning om tilsyn med området, indgået aftale om drift af 10. klasse i Herning Kommune for så vidt angår almenområdet.
Aftalen evalueres hvert andet år fra skoleåret 2019/2020.

Aftalegrundlag
Børne- og ungepolitikken i Herning Kommune sætter ramme og retning for udviklingen af livsduelige børn
og unge. Alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de udvikler kompetencer, der gør dem i stand til at
indgå i samfundet og fællesskabet. Se politikken på herning.dk
10. klasse er et tilbud om undervisning til de af kommunens elever, der efter opfyldelse af 9 års undervisningspligt fortsat har brug for at styrke deres faglige, sociale og personlige kvalifikationer. Målet er, at den
unge opnår større sikkerhed med hensyn til valg, opfyldelse af adgangskravene og gennemførelse af ungdomsuddannelse. 10. klassestilbuddet skal være kendetegnet af høj faglighed, udvikling af kompetencer og
færdigheder, som forbereder til videre uddannelse og afklaring gennem målrettet vejledning.
Der skal være en særlig opmærksomhed på et inkluderende fællesskab for unge med henblik på at styrke
de unges selvværd og dannelse som forudsætning for trivsel, udvikling og læring.
Herning Kommune og Herningsholm Erhvervsskole indgår i et tæt samarbejde med Herning kommune og
de andre ungdomsuddannelser i kommunen.

Lovgrundlag
Ifølge Folkeskolelovens § 19 henvender 10. klasse sig til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.
Herningsholm Erhvervsskole er bekendt med, at Herning Kommune er forpligtet til at stille et tilbud om 10.
klasse i folkeskolen til rådighed for eleverne, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 1. Kommunen kan evt. henvise
eleverne til et tilbud i en anden kommunes folkeskole.
Undervisningen i 10.klasse omfatter en obligatorisk del og en valgfri del.
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Den obligatoriske del af 10. klasse omfatter obligatoriske fag, brobygning eller kombinationer af brobygning
og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv, en selvvalgt opgave og arbejde med en uddannelsesplan,
herunder vejledning.
Den valgfri del af 10. klasse omfatter tilbudsfag, andre undervisningsaktiviteter og brobygning til Erhvervsrettet ungdomsuddannelse og ulønnet praktisk med et uddannelsesperspektiv.
I Herning Kommune har vi tilbud om STU og FGU, derfor vil der kun undtagelsesvis opstå et behov for ansøgning om det 11. skoleår. Hvis dette sker, står Herning kommune for visitationen.

Driftssted
Herningsholm Erhvervsskole, Lillelundvej 21, 7400 Herning. 10. klasse har base i Handelshuset.

Mål
10. klasses placering på Herningsholm Erhvervsskole forventes overordnet set at bidrage til at Herning
Kommunes uddannelsestal når den overordnede uddannelsespolitiske målsætning om at 25 % af afgangseleverne i 2020 (30% i 2015) går i gang med en erhvervsuddannelse efter grundskolen. Desuden skal 10. klasse på Herningsholm Erhvervsskole medvirke til at nå målet om, at mindst 60% af de unge fortsætter i en videregående uddannelse efter en ungdomsuddannelse.
Det forventes, at alle 10. klasses eleverne afslutter med en prøve, der vil i enkelte tilfælde kunne søges dispensation i enkelte prøver i samråd med Herningsholms Erhvervsskole. Målsætningen for uddannelsesparathed skal afspejle landsmålet. Der følges op på målene med afrapportering i Herning Kommune årligt.

Økonomi
Herning Kommune finansierer 10. klasseforløbet, bortset fra perioder med brobygning, hvortil Herningsholm Erhvervsskole får statstakst. Økonomien tildeles fra Herning kommune til Herningsholm Erhvervsskole
efter en politisk vedtaget takst. Taksten fremgår af et takstblad bilagt nærværende driftsoverenskomst.
Herning Kommune overdrager læremidler til Herningsholm Erhvervsskole. Det påhviler herefter Erhvervsskolen at sikre de nødvendige læremidler.
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Herningsholm Erhvervsskole afholder inden for den tildelte økonomi alle udgifter til gennemførelse af 10.
klasses-tilbuddet til herboende elever.
Afregning
Der afregnes i forhold til de indskrevne elever pr. den 5. september i et år med den politiske vedtaget takst
kr. pr elev. Herningsholm Erhvervsskole forpligtes til at sende en opgørelse til Børn og Unge, Herning Kommune over de 10. klasses elever, som er tilmeldt med anførsel af navn og CPR-nummer for den enkelte
elev.

Årlig beretning, møder, evaluering og udvikling
Herningsholm Erhvervsskole skal senest den 1. september fremsende en årlig beretning. Første gang den 1.
september 2020.
Herningsholm Erhvervsskole har pligt til løbende at oplyse Herning Kommune om væsentlige forhold vedrørende undervisningen og eleverne, eksempelvis fravær.
Begge parter kan indkalde til et møde, såfremt der opstår tvivl eller er behov for oplysninger fra den anden
part.
Med henblik på at evaluere og videreudvikle 10. klasses undervisningen afholdes et årligt møde mellem
Herningsholm Erhvervsskole og Herning Kommune. Herning Kommune er initiativtager til mødet.
For så vidt angår tilgang af elever til de forskellige ungdomsuddannelser efter afsluttet 10. klasse afholdes
et årligt møde med de gymnasiale uddannelsesinstitutioner, Social- og sundhedsskolen og Produktionsskolen. Herning Kommune er initiativtager til mødet.

Pædagogisk tilsyn
Herning Kommune gennemfører 2 anmeldte pædagogiske tilsyn om året. Tilsynene gennemføres af en pædagogisk konsulent fra Center for Børn og Læring sammen med en skoleleder fra en overbygningsskole.
Herudover stiller Herningsholm Erhvervsskole sig til rådighed for en årlig orientering til Børne- og Familie
udvalget.
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Prøver, standpunktskarakter og eksamen
Prøver, standpunktskarakter og eksamen gennemføres af Herningsholm Erhvervsskole.
Herningsholm Erhvervsskole er ansvarlig for relevante indberetninger til Ministeriet for Børn, Undervisning
og Ligestilling.

Ansvar, orden og tilsyn
Herning Kommune har uddelegeret ansvaret til Herningsholm Erhvervsskole, således at Herningsholm Erhvervsskole overfor Herning Kommune er forpligtet til, at varetage det overordnede daglige pædagogiske
ansvar.
Herningsholm Erhvervsskole skal fastsætte ordensregler og fastsætte hvilke foranstaltninger, der anvendes,
hvis ikke ordensreglerne overholdes.
Herningsholm Erhvervsskole skal føre et fornødent tilsyn med eleverne i skoletiden. Ved vurderingen af tilsynets omfang og indhold anvendes bekendtgørelse nr. 703 af 23 juni 2014.

Indhentelse af oplysninger
Er der behov for, at indhente fortrolige oplysninger om en elev – f.eks. Elevplan, psykologudtalelse mv. skal
der foreligge samtykke fra forældrene/forældremyndighedsindehaveren og eleven.

Befordring
I forbindelse med 10 klasse-tilbuddet opnås der iflg. Folkeskoleloven fri transport, når skolevejen er længere end 9 kilometer.
Herning Kommune tilstræber, at opsamlingsstedet er så tæt på hjemmet som muligt, men kan være op til
halvdelen af afstanden af de 9 kilometer.
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10. klasses ledelsesstruktur og organisering
10. klasse vil blive organiseret med selvstændig leder med selvstændigt budget og refererer til uddannelseschefen.

Lærerkvalifikationer
Herningsholm Erhvervsskole sikrer relevant pædagogiske og didaktiske kvalifikationer hos de folkeskolelærere, der varetager undervisningen. De nationale målsætninger for linjefagsdækning skal overholdes af Herningsholm Erhvervsskole.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
PPR betjener 10. klassestilbuddet på lige fod med øvrige folkeskolers elever i Herning Kommune.

Markedsføring
Herningsholm Erhvervsskole er ansvarlig for markedsføring af 10. klassestilbuddet.
Herning Kommune understøtter markedsføringen, og der aftales et årligt møde hvor kommunikationsstrategien for 10. klassestilbuddet afstemmes med Herning Kommune, hvilket drøftes på det årlige møde med
Herningsholms Erhvervsskole.

Kvalitetskrav og indsatsområder
Målet med 10. klasse er, at eleverne bliver fagligt opkvalificeret samt socialt og personligt afklaret således,
at de bliver motiveret til at tage en ungdomsuddannelse og er i stand til at gennemføre den.
De unge søges gjort uddannelsesparate blandt andet i mødes med en bred vifte af ungdomsuddannelser,
hvilket der arbejdes blandet andet på gennem brobygning, ungdomsuddannelsesvejledning, den obligatoriske selvvalgte opgave, inddragelse af virksomheder i undervisningen og evt. praktik forløb.
Unge med særlige behov indgår som særligt fokus område, således at tilbuddet tilrettelægges målrettet de
unges behov og konkrete udfordringer. Tilbuddet omfatter ikke specialklasseelever.
De forskellige studieretninger i 10. klasse har samarbejde med eksterne aktører, så eleverne herigennem
opnår indsigt og afklaring i forhold til ungdomsuddannelse og uddannelsesvalget. Herningsholm Erhvervsskole skal være opmærksom på at samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner i forhold til eksempelvis
brobygning og praktik, så eleverne i løbet af 10. klasse bliver afklaret i forhold til deres videre uddannelsesforløb, hvad end det skal være på en erhvervsskole, en social- og sundhedsskole, et alment gymnasium, et
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HF-tilbud, en HHX eller HTX eller landbrugsskole. Hertil skal Herningsholm Erhvervsskole søge støtte og
sparring hos eksisterende kommunale 10. klasses miljøer og 10. klasses tilbud, der indgår i samarbejdet
med erhvervsskoler.
Dette sker blandt andet ved følgende:


Ved skolestart laves en forventningsafstemning med forældre og elever, hvor en skriftlig aftale udfærdiges.



10. klasse skal leve op til politiske målsætning og opfylde de obligatoriske krav for drift af 10. klasse



10. klasse skal give eleverne mulighed for at gå til prøve på FS10- eller FS9-niveau.



Undervisningen varetages som udgangspunkt af lærere med linjefag/undervisningsfag



Høj grad af læringsmålstyret undervisning



I arbejdet omkring elevernes uddannelsesparathed og valgkompetencer gennem et bredt samarbejde med forskellige aktører omkring elevernes personlige og sociale kompetencer.

Aktører
10. klasse drives i tæt samarbejde med en rækkes aktører som for eksempel:


Tæt samarbejde med forældre og elever omkring elevernes fremmøde, trivsels og uddannelsesparathed. Dette ansvar påhviler i første omgang elevernes kontaktlærer.



Tæt samarbejde mellem Herningsholm Erhvervsskole og SSP



Samarbejde med læsevejleder i forbindelse med elever som anvender læse- og skrive teknologi.



Tæt samarbejde med familieafdelingen, socialrådgivere og ungevejledere



Tæt samarbejde med PPR



Tæt samarbejde med Ungdomsuddannelsesvejledningen omkring uddannelsesparathedsvurdering,
optagelse.dk og uddannelsesplaner.



Samarbejde med Herning Kommune omkring censoropgaven mht. prøver m.m.



Samarbejde med VIA – Læreruddannelsen i Silkeborg – omkring praktikforløb for lærerstuderende.

Skole/hjem samarbejde
Forældrene vil løbende blive holdt orienteret om undervisningen og dagligdagen. Derudover vil forældrene
blive inviteret til skolehjem-samtale i løbet af skoleåret. I tilfælde af fravær, personlige, sociale eller faglige
problemer vil forældrene naturligvis også blive kontaktet, ligesom forældrene kan kontakte klassens kontaktlærer ved behov.
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Eventuelle forældreklager håndteres af Herningsholm Erhvervsskole og Herning Kommune orienteres.

Styregruppe
I fælles bestræbelserne på at videreudvikle indholdet og samarbejdet nedsættes i 2019 og 2020 en styregruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra Herningsholms Erhvervsskole og fra Børn- og Unge. Styregruppen mødes mindst 2 gange årligt. Herningsholms Erhvervsskole varetager ansvaret for styregruppen.
Herning Kommune og Herningsholm Erhvervsskole kan løbende og efter gensidig aftale nedsætte projektgrupper, hvis det vurderes hensigtsmæssigt.

Forebyggende indsatser på 10. årgang - SSP-samarbejdet
SSP-samarbejdet i Herning Kommune arbejder i et sundhedsfremmende perspektiv gennem forebyggende
indsatser med mål om at højne de unges trivsel. Dette gøres gennem netværk og samarbejder mellem aktører på området og forældre.
Mål for SSP-samarbejdet i 10. kl. er:
 At sikre bedst mulig trivsel og livsvilkår for de unge i et godt netværk uden kriminalitet, mistrivsel
og misbrug.
 At skabe lokale netværk, der har en kriminalpræventiv indvirkning på de unges dagligdag.
Herningsholm Erhvervsskole skal have en SSP-vejleder som søger at skabe øget fokus på børn og unge, der
ikke trives - og forebygge dette.
Ud over vejledernetværket for alle folkeskoler deltager 10. klasse også i +Team:
+Teamet er et samarbejdsforum, hvor målet er at forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel blandt unge
i alderen 16-25 år.

Undervisningens temaer og indhold
Der nedsættes en projektgruppe, som udarbejder en plan for driften af 10. klasses centret på Herningsholm
Erhvervsskole, herunder beskrives undervisningen med udgangspunkt i folkeskolelovens § 19 og bekendtgørelsen om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelser, om varetagelse af 10. klasseundervisning samt om 10.-klassesordningen EUD10.
10. klassestilbuddet på Herningsholm Erhvervsskole tilrettelægges med forskellige linjer, som er målrettet
de unges behov og skaber motivation. Disse linjer kunne være Innovation, Mennesker, Activ-i10, Science,
Skills eller Business. Gældende for alle forløb er, at de gør eleverne klar til eller afklarer eleverne ift. opstart
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på en gymnasial uddannelse (STX; HF; HTX; HHX; EUX) eller erhvervsuddannelse, og der er fokus på social
trivsel, faglighed og arbejdet med at skabe gode studievaner.

Virksomhedsoverdragelse
Ved indgåelse af denne overenskomst om overførsel af undervisning i 10. klasse i Herning Kommune til Herningsholm Erhvervsskole, sker der en virksomhedsoverdragelse af undervisningsopgaven i 10. klasse.
Med overenskomsten indtræder Herningsholm Erhvervsskole i de rettigheder og forpligtelser, som består
på overdragelsestidspunktet i henhold til kollektiv overenskomst og aftale, bestemmelser og løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed og individuel aftale om løn og arbejdsforhold jf. lov om virksomhedsoverdragelse § 2.
Der udarbejdes en liste over medarbejdere, som kan vælge at blive virksomhedsoverdraget med oplysninger om overenskomst, lokale aftaler, anciennitet og løn.
Ved genudbud af aftalen kan det derfor ikke udelukkes, at virksomhedsoverdragelsesloven vil finde anvendelse. Leverandører vil derfor være forpligtede til, at stille de nødvendige oplysninger om anciennitet, lønforhold, pension, overenskomst og cv´er om nuværende berørte medarbejdere til rådighed i anonymiseret
form for Herning Kommune på anmodning og løbende opdatere disse forhold i udbudsperioden.

Ikrafttræden
Driftsoverenskomsten træder i kraft fra skoleåret 2019/2020 pr. 1. august 2019.

Opsigelse
Denne overenskomst kan af hver af parterne opsiges med min 12 måneders varsel med virkning fra det
førstkommende hele skoleår efter varslets afgivelse.
Parterne er enige om, at antallet af elever kan tilpasses uden at opsigelse af driftsoverenskomsten herved
er nødvendig.

Misligholdelse
Dansk rets almindelige regler om misligholdelse i kontraktforhold finder anvendelse på denne driftsoverenskomst.
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For Herning Kommune
Borgmester

For Herningsholm Erhvervsskole
Bestyrelsesformand

_________________________________

_________________________________

Dato og underskrift

Dato og underskrift
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