Bilag til forretningsorden
Økonomiske fordelingsnøgle - bilag til §6 i forretningsordenen
Den økonomiske fordelingsnøgle ved campus arrangementer er baseret på institutionernes elevtal og kan
genforhandles ved skoleårets start på skoleårets første Campus råds- eller driftsmøde. Fordelingsnøglen er
gældende fra august 2019:
•
•
•
•
•
•
•

8% til FGU (Elever: 105)
4% til Campus U10 (Elever: 50)
4% til SOSU H (Elever: 30)
4% til TEC (Elever: 20)
8% til Trekløverskolen, Marienlystafdelingen (Elever 8.-9. klasse: 100)
36% til U/NORD (Elever: 425)
36% til Frederikssund Gymnasium (Elever: 435)

Til elevarrangementer leverer institutionerne det antal lærere, som svarer til antal deltagende stamklasser.

Campus garantiskolen - Bilag til §2 i forretningsordenen
Formål med Campus Frederikssund garantiskole
Garantiskolen er ikke en fysisk skole, men et samarbejde mellem Frederikssund Campus aktørerne, hvor
der et tæt samarbejde mellem vejledere, repræsentanter for uddannelsesinstitutionernes ledelse og UU
Frederikssund. I samarbejdet indgår:
•
•
•
•
•
•

Campus U10, Frederikssund
FGU
Frederikssund Gymnasium
SOSU H
TEC
U/NORD Frederikssund (tekniskskole, handelsskole, handelsgymnasium)

Det er garantiskolens formål at fastholde eleven i ungdomsuddannelsessystemet, mindske frafald og sikre,
at unge gennemfører en ungdomsuddannelse.
Garantiskolen skal fremme de unges muligheder for at bevæge sig på tværs af ungdomsuddannelserne, hvis
de i første omgang ikke har valgt den rigtige ungdomsuddannelse.

Arbejdet med garantiskoleelever
En elev som ikke trives på en af ovenstående uddannelsesinstitutioner, vil være frafaldstruet.
Studievejlederen på uddannelsesinstitutionen afholder en samtale med eleven om mulighederne for et
andet uddannelsesvalg og evt. afprøve den ønskede uddannelse inden det endelige valg træffes. Ønsker
eleven at afprøve en anden uddannelse tager studievejlederen kontakt til studievejlederen på den ønskede
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skole. Er eleven under 18 år skal forældrenes tilladelse indhentes. UU Frederikssund kan inddrages i
processen, hvis det er relevant.
I slutningen af den periode, hvor eleven har afprøvet ønskeuddannelsen, afholder vejlederen på
oprindelige uddannelsen en samtale med eleven. Her afklares det om eleven ønsker at fortsætte på den
besøgende uddannelse eller blive på sin oprindelige uddannelse. Ved en overflytning er det eleven, der
sammen med vejlederne/sekretærerne på de involverede skoler, sørger for at overflytningen sker korrekt
og at der gives info til UU-Vest. Er eleven under 18 år skal forældrenes tilladelse indhentes. Eleven kan dog
kun starte på uddannelser, hvor det faglige niveau er identisk eller lavere ift. oprindelige uddannelse.
Mellem STX og HHX er det kun muligt at skifte uddannelses det første ½ år.

Styregruppe
Garantiskolen Campus Frederikssund styres overordnet af repræsentanter fra de deltagende skolers ledelse
og repræsentanter fra UU Frederikssund.

Økonomi:
Der er ingen økonomiske mellemregninger mellem garantiskolerne. Skolerne afholder selv deres udgifter.

En del af et større garantiskole samarbejde
U/NORD Frederikssund og Frederikssund Gymnasium er medlem af Garantiskolen Nordsjælland.

Opdateret d. 2. september 2019

2

