


Mission 

 

 

 Unge, der ønsker at tage en ungdomsuddannelse, 

sikres mulighed for at gennemføre ved hjælp af et 

tæt og koordineret samarbejde mellem 

uddannelsesinstitutionerne. 

 



Vision 

 

 Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, 

hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb. 

 

 Garantiskolen er en kendt og anerkendt mulighed 

internt på skolerne og eksternt i det omgivende 

samfund. 

 



Værdigrundlag 

 

 Eleven i centrum 

 

 Fleksibilitet og nytænkning 

 

 Samarbejde, engagement og handlekraft 

 



Hvem er med 

 

 Ungdomsuddannelserne 

 

 Produktionshøjskolen 

 

 VUC 

 

 Silkeborg Kommune (UU, jobcenter, familieafdelingen, 
ungdomsskolen) 

 



•Samarbejde med UU-vejleder 

• Produktionsskoleforløb 

•Kombinationsforløb EUD/SPH 

•Lærling produktionshøjskolen 

• EGU 

•Netværkssamarbejde om eleven 

• VUC- ordblindeundervisning 

•Ungdomsskolen 

• Ungecenteret 

• Sprogskole 

•STU 

• PUMAspringet 

SOSU 

Ungdomsuddannelserne i Silkeborg 

Folkeskolen  i Silkeborg 

80% fortsætter direkte til en 
ungdomsuddannelse 

UU 

UU 

Elever fra ungdomsuddannelserne som risikerer frafald ”fanges op” i 
Garantiskolens net og kommer videre til samme eller en anden 

ungdomsuddannelse. Så omvalg ikke bliver frafald. 

20 % fortsætter ikke direkte: kan komme 
videre igennem et eller flere tilbud i 

garantiskolen før en ungdomsuddannelse 



Grundlaget 

 Hvordan kom vi i gang. 

 FOU projekt i regionen om samarbejde mellem EUD og produktionsskoler 

 Hvad skal der til – opskriften 

•  Eleven i centrum 

•  Vejlederviden og ledelseskompetence 

•  Fællesskab, tillid –  og pengene gider vi ikke  tænke på  

•  Samarbejdsaftaler uden administrativt bøvl 



Det daglige samarbejde 

 Tilmeldt en ungdomsuddannelse, VUC eller SPH 

= elev i garantiskolen. 

 Hvis eleven undervejs i sin uddannelse er frafaldstruet 

eller ønsker omvalg, kan eleven støttes gennem 

garantiskoleaktiviteter.  

 Aktiviteterne aftales mellem undervisere, vejledere og 

andre aktører (UU, job-, misbrugs- eller ungecenter, familieafdeling ). 



 SPH’s rolle 

 SPH har en klar rolle i samarbejdet og er forpligtet på sin del af 
opgaven. 

 Vi siger ikke nej til en ung, som gerne vil have en uddannelse. 

  

  Elever der går på en  ungdomsuddannelse, men er frafaldstruede, 
er sikret en garantiskoleplads på SPH med henblik på et forløb, der 
skal medvirke til, at de fastholdes i uddannelse. 

 

 Der er udarbejdet samarbejdsaftaler med alle 
ungdomsuddannelsesinstitutioner i Silkeborg  

 

 Behovet for garantiskolepladser på SPH drøftes løbende og kræver 
stor fleksibilitet hos alle. 



Garantiskolens målsætning 

 Alle medarbejdere i Garantiskolen tager deres del af 
ansvaret for enhver garantiskoleelev. 

 

 Alle unge, forældre, lærere og vejledere tænker 
”Garantiskole”, når der er forhindringer på den lige vej 
gennem uddannelse. 

 

 Fra fragmenterede forløb med flere frafald til 
helhedstænkning og sammenhængende uddannelsesforløb!  

 

 Følelsen af at være på vej hele tiden!  

 Slut med nederlagsfølelser ved frafald! Frafald = omvalg!   
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Organisering 

 Der afholdes 4 årlige møder i Garantiskolen  

   

 I garantiskolesamarbejdet dannes de nødvendige netværk og 
arbejdsgrupper 

 

 Netværk dannes mellem institutioner i garantiskolen, som fortløbende har 
brug for at behandle og fordybe sig i særlige fælles problemstillinger. (eks. 
EUD netværk) 

  

 Arbejdsgrupper nedsættes på garantiskolemøderne til at arbejde med 
særlige indsatsområder og til at komme med oplæg til drøftelser og 
beslutninger på garantiskolemøderne. 
Arbejdsgrupper kan efter behov suppleres medpersoner/institutioner uden 
for Garantiskolen. 
Arbejdsgrupper har normalt et kommissorium. 

 



Samarbejdet vedrører eksempelvis 

 
 

 Uddannelsesparathedsvurdering 

 Udviklingsprojekter (psykisk sundhed, HOLD FAST, sundhed o.lign.)  

 Støtteforanstaltninger 

 Mentorordninger 

 Fælles psykologordning 

 SSP 

 Introduktions- og brobygningsforløb 

 Proerhverv 

 Kombinationsforløb 

 Vejlederkonference 

   
   

 



Samarbejdet vedrører eksempelvis 

 Synliggøre muligheder i garantiskolen internt og eksternt  

 Implementering af garantiskoletænkningen 

 Cases – konkrete eksempler 

 Udforske og udfordre lovgivning og institutionelle rammer 

 Styrkelse af underviser- og vejledernetværk (besøg og 
udveksling) 

 Gensidig inspiration og videndeling om fastholdelse 

 Målrettede indsatser i samarbejde med andre 
aktører/interessenter for målgruppen 

 Bidrag til Silkeborg Kommunes uddannelsespolitik 

 Initiativer taget i Silkeborg Uddannelsesforening 

 



Udfordringerne 

 

 Formidling og implementering 

 

 Succesen – at ville det hele i et samarbejdsforum med 
mange deltagere. 

 

 Holde fokus på opgaven 

 

 Lovgivning og økonomi 

 

 Evaluering og udvikling 


