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Formål

Formalet med aftalen erj. Undervisnlngsministehet udbudsbrev af 4.
juni 2009 (sags nr. 15006C.031), samt brev at 23. september 2009
samt øvrige rammer og regler for amu-amrdet at sikre udbud og
behovsopfyldelse for aftagere og brugere I det geografiske område
afholdende skole dækker.

Aftalen omfatter

Afholdende skole kan som udlagt undervisning
amu-uddann&ser
Fagnr. og titel
FKB-nr. og titel
2223 Socialpsykiatd
40599:
og fyslslq’psyklsk
Arbejde med
sindslldende med
handIcap
misbrug

Rammer

gennemføre følgende
Periode
13.05.19

—

07.06.19

Der planlægges med
afvlkllng af 2 hold i
perioden.

Udbud og gennemførsel skal ske inden for rammerne af de til enhver
tid gældende regler for udbud, markedsføring og gennemførelse af
amu-uddannelser samt andre relevante love og regler p området.
Den afholdende skole er ansvarlig for at disse samt
undervisningsministeriets nul-tolerance princip overholdes.
Aftalen bygger endvidere på Code of conducr-aftalen for
arbejdsmarkedsuddannelser indgået mellem Skoleforeningerne.
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SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN
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Sidve

Samarbejde
•
•
•
•
•

Registrerer aftalen p.å uddannelsesadministration.dk
Sikrer at udlægningen er synlig på den godkendte skoles
hjemmeside
Sikrer at undervisningens indhold samt faglige og pædagogiske
kvalitet lever op til gæidende regler og normer
Sikrer at undervisningen gennemføres i henhold til
udbudspllgten.
Indgk aftaler og afregner med rekvirenten ved aktiviteter i
henhold til betalingsloven, Jf. UVM’s brev af 23.09.09

•

Revlsorerkiæhng

•
•

Afregner UVM-tllskud til den affioldende skole
Indberetter antal årselever til UVM og statistik til UNI-C

Affioldende skoie
• Dokumenterer relevante kompetencer for undervisere, udstyr
og iokaler efter nærmere aftale med godkendte skole
• Sikrer at udlægningen er synlig på afholdende skoles
hjemm esid e
• Oftentiiggor uddannelse/kursus på www.ug.dk
• Offentliggør uddanneise/kursus på www.efteruddanneise,dk
• Vejleder og rådgiver deltagerne om voksen- og
efteruddannelsesgodtgøreise samt forestår kommunikation
med A-kasser/kommune
• Sikrer oprettelse og administration af uddannelsen og deitagere
EASY-A, herunder tilskud til befordring, kost og logi samt
udstedeise af AMU-bevls/enkeitfagsbews (gælder rrem th 2011)
• Evaluerer i det fæiies systemevaluerlngsredskab viskvaiitet.dk
• Opkræver evt. deitagerbetaiing, evt. tillægspris til normprisen
• Opkræver evt. afmeidegebyr
• Indgår evt, aftale med arbejdsgiver om betaling for hoidopfyld
henhold til MBU’s regler
• Oplyser godkendte skole, hvilken aktivitet, der er Indbereftet
på dennes vegne
• Er ansvarlig for at sikre at udlægningen sker rettidigt og er
dækkende for den periode, hvori uddannelsen gennemføres
• Meddeler den godkendte skoles ønske om udlægning så tidligt
på året som muligt af hensyn til eve-ramme 09 budget
• Leverer eve-ramme th den godkendte skole, således at udlånet
Ikke udgør en belastning for den godkendte skoles eve-ramme.

Markedsføring

Den godkendte skole er ansvarlig for markedsføringen i udbuds

godkendeisens geografiske område, og skal derfor orienteres om evt.
markedsføring af uddanneisen, som afholdende skole foretager.
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Affioldende skole kan efter aftale med godkendte skole gennemføre
markedsføring af udlagt undervisning med markedsføring og metode
godkendt af udbudsinstitutionen.
økonomi

MBU afregner med godkendte skole. Godkendte
afholdende skole ud fra nedenstående princip:
Takster
Godkendte skole
Undervisnlnpstakst
Deltager-betaling
Pbegyndelsestaxa.
Fællestaxameter
50 %
Bygnlngstaxameter
Tilkøbsydelser
øvrige takster

skole afregner med
Afholdende skole
100 %
100 %
100 %
50 %
100 %
100 O/
100 %

Afregning

Afregning af taxametre sker senest 14 dage efter, at den godkendte
skole har modtaget det konkrete tilskud fra Undervisningsministeriet.

Varighed og
opsigelse

Denne aftale gælder fra 13.05.19
opsiges med 3 måneders varsel

Underskrift

Aftalen skal underskrives I to eksemplarer, hvoraf godkendte skole
opbevarer det ene eksemplar og afholdende skole det andet
eksemplar.

—

07.06.19 og kan af begge parter

Skive, den 22. februar 2019

Underskrift
Social- og Sundhedsskolen 5W
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