SAMMEN
STÅR VI STÆRKT

Efter erhvervsskolereformen i 2015 manglede en del studerende flere obligatoriske fag for at få en praktikplads eller for at komme i
gang med en EUD/EUX uddannelse. Silkeborg Business College og TH. LANGS HF & VUC tog derfor initiativ til at skabe et utraditionelt samarbejde, som hurtigt blev en stor succes.
Samarbejde mellem to ungdomsuddannelser
Således blev ’Fællesforløbet’ skabt –
et forløb, hvor elever og studerende
modtager undervisning i Dansk, Engelsk og
Samfundsfag på C niveau og Matematik på
E niveau, så de opfylder kravene for at få en
erhvervsuddannelse. Forløbet varer et halvt år
og har opstart to gange om året. Der er fire
undervisere tilknyttet forløbet, fordelt med
to lærere fra Silkeborg Business College og
to lærere fra TH. LANGS HF & VUC, men al
undervisning foregår på Silkeborg Business
College.
Arbejdsopgaver som studievejledning, kontaktlærerfunktion og opfølgning på fravær
håndteres af Silkeborg Business College.
Indmeldelse sker rent praktisk også på
Silkeborg Business College, mens registrering
foregår hos TH. LANGS HF & VUC, der
samtidig varetager opgaver omkring SU og
studiestøtteordninger. På den vis deles de to
campuspartnere også om de administrative
opgaver i forbindelse med ’Fællesforløbet’.
”Det var en lidt hård proces og fødsel, da
vi skulle gå på kompromis med vaner og

uddannelseskulturer. Ulemperne er selvfølgelig den lidt komplicerede administration,
forskellige regler og bekendtgørelser og SU.
Til gengæld har vi bl.a. lært rigtig meget
om hinandens arbejdskulturer, og på trods
af besværlighederne har vi fået skabt et
forløb, som giver flere elever til begge
campuspartnere og større overskuelighed
for deltagerne”, siger Peter Nymann Eriksen,
studievejleder på Silkeborg Business College.
Og på den anden side af vejen er man helt
enig: ”Samarbejdet har blandt andet budt
på et møde med anderledes elevtyper og
rent fagligt har lærerne tilføjet en merkantil
drejning til undervisningsforløbene, som
vi normalt ikke arbejder så meget med på
HF. Jeg sætter stor pris på den udveksling
af oplevelser og informationer, vi deler med
hinanden fra vores egne timer, da dette er
med til at give eleverne en form for tryghed
i undervisningen og ikke mindst en følelse af,
at forløbet ikke ’bare’ er et forsøgsprojekt eller
en overgangsfase”, siger Anita Belok Kaputu,
underviser på TH. LANGS HF & VUC.

’Fællesforløbet’ er en succes
I august 2015 startede to hold, og et hold mere
startede januar 2016. I 2017 er der tilmeldt 35 til
Dansk, 32 til Engelsk, 30 til Samfundsfag, 25 til
Tysk og 25 til Matematik. Hele 90% af deltagerne
fortsætter på en erhvervsuddannelse efter
forløbet, og det utraditionelle samarbejde
giver ikke underskud. Både det lokale UU
og Jobcenteret har vist stor interesse for
forløbet, så der måske potentiale til mere. ”Vi
er allerede, her anden gang vi kører forløbet,
blevet vigtige erfaringer rigere og dermed
meget bedre til det, hvilket kun kan styrke
samarbejdet fremover”, siger Anita Belok
Kaputu. HF-uddannelseschef på TH. LANGS
HF & VUC, Niels Holm Greibe tilføjer: ”Det
kunne da være spændende at vise forløbet
frem til andre skoler i Danmark, da reformen
og dermed ’hullet’ jo også gælder alle andre
indenfor samme område”.

Der er tale om store udfor”
dringer for studerende, som
ikke kommer direkte fra grundskolen, men som har været
væk fra skolebænken i mere
end ét år

”

Ruth Konnerup-Møller
Uddannelsesleder på Silkeborg Business
College

^ En glad Catia Palmisano med datteren
Carolina til dimission på Silkeborg Business
College. Catia startede på fællesforløbet og
blev i sommeren 2017 færdig med sin uddannelse på EUD. Nu søger hun elevplads inden
for indkøb og salg.
< Studievejleder Peter Nymann besigtiger
CampusHuset
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