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Samarbejdsaftale mellem erhvervsskoler i ESØ om  

Opfyldelse af efterspørgslen efter VEU 

Baggrund 

Gennem denne samarbejdsaftale ønsker ESØ at rammesætte et fortsat samarbejde om VEU, 

som tidligere blev faciliteret af VEU-centrene. 

Vision 

Med henblik på give virksomheder adgang til en kompetent, fleksibel og forandringsrobust ar-

bejdsstyrke vil skolerne samarbejde om at sikre et dækkende og tilstrækkeligt udbud af vok-

senuddannelser. Samtidig er hensigten at fastholde og udvikle skolernes position som stærke 

og foretrukne leverandører af VEU blandt virksomheder, jobcentre og kursister. 

Denne aftale sætter de overordnede rammer for samarbejdet. 

Med tiltrædelse af aftalen forpligter de deltagende skoler sig til at allokere de aftalte / nødven-

dige ressourcer til at udvikle og implementere indsatserne. 

Samarbejdets indhold 

• Koordinering af kursusudbuddet  

mellem skoler regionalt og nationalt for at sikre et bredt udbud - både fagligt og geogra-

fisk. Samarbejdet vil øge muligheden for udbud af garantikurser, specielt til gavn for de 

smalle uddannelsesområder. 

• Samarbejde om opfyldelse af virksomhedernes behov 

gennem styrkelse af netværk mellem skolernes virksomhedskonsulenter. Kvalificeret dialog 

og sparring med virksomhederne skal sætte virksomheden i centrum og medvirke til at af-

dække og opfylde af deres samlede uddannelsesbehov. 

Virksomheder skal opleve en enkelt og let adgang til og administration af efteruddannelse 

(fx udvikling af IT system til planlægning, håndtering og registrering af en virksomheds 

samlede uddannelsesaktivitet). 

• Fælles procedurer 

skal medvirke til ensartethed, kvalitet og forenkling i samarbejdet mellem skolerne (fx ud-

lægning af undervisning, udlån af lærere og lån af lokaler). 

• Fælles markedsføring 

skal skabe både visuel og indholdsmæssigt nem og overskuelig adgangen til skolerne og 

deres uddannelsestilbud. 

• Nye uddannelsestilbud 

udvikles og deles mellem skolerne – både materialer, metoder, form og indhold  

• Fælles projekter 

identificeres og søges 

Samarbejdets organisering 

Indsatser besluttes af ESØ direktørgruppen, ligesom gruppen drøfter og evaluerer de opnåede 

resultater. Dette indgår som minimum på ESØ-direktørgruppens sidste årlige møde.  

De samarbejdende skoler er på skift sekretariat for samarbejdet. Aarhus Tech og Mercantec 

varetager i fællesskab sekretariatsopgaven frem til udgangen af 2020.  

Sekretariatet udarbejder mål og handleplaner for indsatserne og faciliterer og følger op på 

samarbejdet. Sekretariatet laver årlig evaluering af samarbejdets resultater. 
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Arbejdsgrupper og netværk etableres på tværs af skolerne til at udvikle og gennemføre de be-

sluttede indsatser. Afhængig af indsats vil de være funktions- eller brancherettede.  

Ved aftalens indgåelse etableres arbejdsgrupper/netværk indenfor: 

• Brancherettet udbudskoordinering af AMU-udbuddet 

• Konsulentnetværk 

• Fælles procedurer 

• Fælles systemer 

• Markedsføring 

• Fjernundervisning 

• Projektdeltagelse 

Skoler i samarbejdet 

• College 360 • Skanderborg-Odder Center for Uddannelse 

• Den Jydske Haandværkerskole • SOSU Østjylland 

• Handelsfagskolen • Tradium 

• Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus • Viden Djurs 

• Learnmark Horsens • Aarhus Business College 

• Mercantec • Aarhus Tech 

• Randers Social- og Sundhedsskole  

Aftalens ikrafttræden 

Aftalen træder i kraft ved underskrivelse og kan løbende revideres af partnerne. Den er bin-

dende indtil den evt. opsiges. Opsigelse kan ske til udløbet af et kalenderår. 

Aftalen er ikke eksklusiv og partnerne kan frit indgå andre samarbejder med skoler og aktører. 

ESØ direktørernes godkendelse af aftalen fremgår af vedhæftede bilag:  

College 360 Bilag 1 

Den Jydske Haandværkerskole Bilag 2 

Handelsfagskolen Bilag 3 

Jordbrugets UddannelsesCenter Bilag 4 

Learnmark Horsens Bilag 5 

Mercantec Bilag 6 

Randers Social- og Sundhedsskole Bilag 7 

Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Bilag 8 

SOSU Østjylland Bilag 9 

Tradium Bilag 10 

Viden Djurs Bilag 11 

Aarhus Business College Bilag 12 

Aarhus Tech Bilag 13 
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Bilag 6  
Samarbejdsaftale mellem erhvervsskoler i ESØ om  

Opfyldelse af efterspørgslen efter VEU 

 

Mercantec bekræfter herved sin deltagelse i Samarbejdsaftale mellem erhvervsskoler i ESØ 

om Opfyldelse af efterspørgslen efter VEU. 

 

 

Dato 

 

 

Kirsten Holmgaard, Direktør 

 

 

 

 

Skolens stempel 
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Bilag 12  
Samarbejdsaftale mellem erhvervsskoler i ESØ om  

Opfyldelse af efterspørgslen efter VEU 

 

Aarhus Business College bekræfter herved sin deltagelse i Samarbejdsaftale mellem er-

hvervsskoler i ESØ om Opfyldelse af efterspørgslen efter VEU. 

 

 

Dato 

 

 

Skolens stempel 
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