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Harhus HF ß VUC

Samarbejdsaftale mellem

FGU Aarhus og Aarhus HF & VUC

Med underskriften på denne aftale erklærer FGU Aarhus og Aarhus HF & VUC, at vi ønsker at styrke 

samarbejdet mellem de to institutioner. Formålet med at styrke samarbejdet er at:

• etablere formelt samarbejde om FGU - HF kombinationsforløb, som skal bygge bro mellem 

skoleformerne og skabe glidende og individuelt tilrettelagt overgang til de gymnasiale 

uddannelser og/eller afklaring, jf. bilag med beskrivelse af former for kombinationsforløb

• tydeliggøre uddannelsesvejene på Aarhus HF & VUC for FGU Aarhus’ elever (AVU og HF)

• etablere et tæt samarbejde mellem vejledere og ledere på de to skoler

Der er ved samarbejdets start aftalt indsatser, som fremgår af bilag 1 til denne aftale.

Samarbejdets karakter kan til enhver tid ændres efter aftale mellem parterne. For at sikre kontinuerlig 

fremdrift i samarbejdet er det aftalt, at der hvert år i april afholdes et statusmøde på ledelsesniveau, 

hvor samarbejdet drøftes. Første statusmøde afholdes april 2021 på Aarhus HF & VUC.

For at sikre det tætte samarbejde afholdes kvartalsmøder på mellemlederniveau. Første møde afholdes 

november 2020 på FGU Aarhus.

Begge institutioner kan på deres hjemmeside og i informationsmateriale mv. orientere om, at der 

samarbejdes mellem institutionerne, samt på hvilken måde samarbejdet foregår.



Bilag 1:

Elementer i samarbejdet aftalt ved underskrift på samarbejdsaftalen

Mødestruktur

Ressource- og kontaktpersoner 

Uddannelsesorientering 

Kombinationsforløb som afklaring 

Kombinationsforløb i bestemte fag 

Kombinationsforløb som overgang

Beskrivelse af kombinationsforløb:

FGU-lovgivningen giver mulighed for tilrettelæggelse af kombinationsforløb for elever i op til 5 uger af 

opholdet. Undtagelsesvist i op til 10 uger. Kombinationsforløb er undervisningsforløb, der skal 

indeholde elementer af kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Kombinationsforløb som afklaring:

Forløb for elev, der har brug for afklaring af, om HF er en relevant ungdomsuddannelse, herunder 

niveau, faglige krav og skolemiljø. Forløbet varer typisk 14 dage, men kan vare længere.

Kombinationsforløb i bestemte fag:

Forløb for elever, der i forhold til uddannelsesplan og forløbsplan på FGU kan have gavn af et bestemt 

fag, som ikke udbydes på FGU eller på et højere niveau end D. Kombinationsforløb er maksimalt 5 uger, 

dvs. 26 timer (som er minimumstimetallet på FGU) x 5 uger. Dvs. i alt 145 timer. Der er mulighed for 

forlængelse i op til 10 uger, hvis det undtagelsesvist skønnes en elev har særligt gavn af det, altså 290 

timer.

Kombinationsforløb som overgang:

Forløb for elever på vej til ungdomsuddannelse, men hvor der er tvivl om, hvorvidt eleven er helt klar. 

Eleven vil formelt set være indskrevet på FGU, tilmeldt et kombi-forløb som overgang, men praktisk 

starte på ungdomsuddannelse sammen med alle andre nystartede elever dér. Hvis det går godt 

udskrives eleven fra FGU efter endt kombinationsforløb og indskrives formelt på ungdomsuddannelse. 

Hvis det ikke går efter planen, kommer eleven tilbage på FGU og har ikke haft afbrud fra 

ungdomsuddannelse.


