Skabelon: Samarbejdsaftale for det forpligtende samarbejde
xx skole og xx skole og xx skole
Se oversigt over de forpligtende samarbejder på
http://skolestyrelse.silkeborgkommune.dk/Bilag/Bilag-2-Skolestruktur/2-04Forpligtende-samarbejder

Børne-og Ungeudvalgets vision:
Børne- og Ungeudvalget har et ønske om, at alle børn får en god start i tilværelsen med
oplevelse af livskvalitet, og at alle børn og unge sikres gode muligheder i uddannelsesforløbet,
så de er godt rustede til det senere voksenliv.

Mål
Formålet med at skolerne forpligtes til at etablere samarbejder på henholdsvis ledelses-,
medarbejder- og elevniveau er dels at understøtte det sammenhængende skolevæsen og dels
at sikre en struktur, der skaber de bedst mulige betingelser for realiseringen af Børne- og
Ungeudvalgets vision for udviklingen af kvaliteten af skolerne i Silkeborg Kommune 2021

Succeskriterier
For





samarbejde om udskoling gælder følgende overordnede succeskriterier:
95 % af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse
Udskolingen skal understøtte de unges forsatte lyst til at lære
Udskolingen skal kvalificere elevernes valg af ungdomsuddannelser igennem specialisering
af udskolingens fagrække
Undervisningen i udskolingen skal være anvendelsesorienteret og erhvervsrettet

For




samarbejde om 0.-6. årgang gælder følgende overordnede succeskriterier:
Andelen af svage læsere skal reduceres
Samarbejdet om overgang mellem børnehave og skole skal styrkes
Forskellen i piger og drenges præstationer skal reduceres

Principper og samarbejdsaftale
Skolerne i de forpligtende samarbejder udarbejder principper for samarbejdet, og hvert 4. år
udarbejdes en samarbejdsaftale med beskrivelse af mål og handleplan.

Princip for det forpligtende samarbejde
XXXXX-Her indsættes princippet for det forpligtende samarbejde

Skabelon for samarbejdsaftale i forpligtende samarbejder

Mål og handleplan – SMTTE
2017-2021

Sammenhæng/status
Beskrivelse af baggrunden for, at der er særlig fokus på området
xxx

Mål
Beskrivelse af mål for den indsats, der iværksættes
xxx

Delmål
Beskrivelse af delmål for perioden
Xxx

Tiltag
Indsatser og initiativer der iværksættes for at opfylde målene
xxx

Tegn
Hvilke tegn/milepæle forventes på vej mod målet?
xxx

Evaluering
Hvordan foretages evalueringen af den samlede indsats og de enkelte milepæle/aktiviteter på
vej mod målet?
xxx

Samarbejdsaftalen er indgået juni 2017
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