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Kommissorium – Samarbejdsaftale – drop-out-truede elever
For at styrke indsatsen omkring elever med bekymrende fravær (drop-out-truede elever) ønsker
Skoleforvaltningen og Familie- og Socialforvaltningen at udarbejde en samarbejdsaftale, der beskriver klare retningslinjer for folkeskolernes indsats overfor bekymrende fravær (drop-out-truede
elever); herunder hvorledes skoler, familiegrupper, PPR, Ungdommens Uddannelsesvejledning
m.fl. samarbejder og koordinerer denne indsats.
Det forventes, at samarbejdsaftalen meget tydeligt beskriver en køreplan for, hvornår og hvordan
der handles, hvis en elev er drop-out-truet.
Samarbejdsaftalen skal henvende sig til alle ledere og medarbejdere, der er involveret i forhold til
elevfravær; herunder bl.a. medarbejdere på skoler og i familiegruppen.
Ud over samarbejdsaftalen forventes der foretaget en vurdering af, om Aalborg Kommune på nuværende tidspunkt har de tilbud, der er behov for i forhold til at håndtere udfordringerne med
drop-out-truede elever.
I forhold til løsning af opgaven kan der hentes inspiration bl.a. fra Københavns Kommune og Århus Kommune, som har udarbejdet tilsvarende samarbejdsaftaler.
Forankring
Opgaven forankres i det allerede nedsatte samarbejdsudvalg i forhold til drop-out-truede elever.
Samarbejdsudvalget består af to teamledere fra familiegruppen, PPRs drop-out-team, afdelingsleder i PPR, leder i UU Aalborg, leder af Ung AUC samt en konsulent fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og en fra Skoleforvaltningen. Specialafsnittet for Børn- og Unge tilknyttes
adhoc.
Tidsplan
Der er aftalt to møder; et i juni og et i slutningen af august. Det forventes, at opgaven vil kunne
færdiggøres umiddelbart efter mødet i august.
Kommunikation
Som et led i opgaven skal der laves et forslag til en kommunikationsplan, der beskriver, hvordan
samarbejdsaftalen implementeres decentralt. I den forbindelse kan det overvejes at afholde en
temaeftermiddag for alle medlemmer i skolernes trivselsfora. Øvrigt indhold på temaeftermiddagen kunne være Udviklingstrategien for børn, unge og familier med særlige behov.
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