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Grafisklekniker: Samarbejdsaftale om udIgning

Aftalens parter:

TECHCOLLEGE

	

Roskilde Tekniske Skole
Øster Uttrup Vej 1.

	

Pulsen 10
9000 Aalborg

	

4000 Roskide
- herefter benvnt RTS

Baggrund og formal:

Nrvrende samarbejdsaftale beskrive samarbejdets indhold og omfang og er retrtingsgivende for
den lobende regulering afsamarbejdet.

Form5let er at rekruttere flere elever til uddannelsen som Grafsk Tekniker ved at tilbyde en md-
gang for potentielle elever i det ostlige Danmark, hvor der er placeret et stort antal virksomheder
som efterspørger kompetencerne.

UdIgningsaftaIen medfører, at TECHCOLLEGE ud1gger udbudsgodkendelsen til RTS, og dermed
kan RTS starte GF2 for grafisk tekniker pr. 1. anuar 2020.
Aftalen godkendes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Aftalens genstarid:

Aftalen omfatter grundforløb 2 for grafisk tekniker.
Undervisning p RTS gennemføres i henhold til Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr
570 af 07/05 2019) samt Bekendtgorelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker (BEK nr. 410
af 10/4 2019).

De tre uger af grundforløbet pa RTS afvikles pa TECHCDLLEGE.

Ledelse og ansvar:

TECHCOLLEGE har som godkendt udbudssted ciet overordnede ansvar for uddannelsen og dermed
tilsynsforpligtelse. Det dagige ansvar i forhold til planlgning, lrerressourcer og fysiske rammer
overgârtil RTS.

Samarbejdsaftalen forpligter parterne til en positiv dialog og samarbejde om uddannelsens faglige
indhcld sâvel som konkrete elevers uddannelsesforlOb, herunder eventuel overfØrsel af elever.
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Administration:

A11e administrative opgaver I forbindelse med optagelse og den løbende elevhándtering, herunder
aktivitetsiridberetning varetages af RTS.

I de fØrste to àr af aftalen fakturerer TECHCOLLEGE ikke de tre ugers undervisning scm er anført I
nrvrende aftale under afsnttet cm AftiIens genstand, og scm afvikles p TECHCOLLEGE.

Økonomi:

Undervisnings-, fFIes , frdiggorelses og bygningstaxameter er málrettet den praktiske gennem
førelse af uddannelsen og tilfalder RTS.

Udstyr og fysiske forhold:

RTS sikrer, at de fysisice rammer har det krvede niveau og leverer udstyr, der modsvarer bekendt-
gørelsesmssige krav cm kvalitet og pdagogiske mâL

Arbejdsmilj og kvalitet:

RTS sikrer, at gIdende krav td arbejdsmiljø overholdes. TECHCOLLEGE kan til enhver tid anmode
om indsigt i relevante kvalitetsindikatorer, herunder resultater fra elevtiIfredshedsmlinger og ka-
rakterniveauer.

Mødestruktur

RIS deltager ito àrlige LLU møder, hvor af det ene afholdes i Valby og det andet pa TECHCOLLEGE

Pa strategiske niveau afholdes der de forste to ar halvârlige statusmøder, hvor der er deltagelse fra
den overordnede ledelse fra begge skoler. Pa statusmØderne fremlgges relevant information og
Igges op til drøftelse af muligheder for kontinuerlig kvalitetsudvikling af uddannelsen og samarbej-
det.

Der skal afhcldes to arlige seminardage for underviserne, en dag i Valby og en dag pa TECHCOL
LEGE.

Aftalens omfang:

Aftalen er gldende fra 01.01, 2020 med første GF2 opstart i januar 2020. Der skal dog vre 8 ele-
ver tilmeldt en uge før opstart.

Status for samarbejdet drøftes Iøbende, og begge parter har initiativpligt i denne forbindelse.
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Sarnrbejdet kan opsiges af begge parter. Skal varsies inden den 01,06. eller 01.12 og er gIdende
efter 7 rndr.

Dato:

Søren Samuelsen

	

V ' Jesperøstr
TECHCOLLEGE

	

Roskilde Tekniske Skole


