Samarbejdskontrakt mellem Køgevejens Ungdomshus,
Bredalsparkens Fritids Center og Risbjergskolen for
skoleåret 16/17
Projektets ramme
Folkeskolereformen betyder, at pædagoger fra klubber indgår i undervisningen fra 5. til
9. klassetrin. De to selvstændige institutioner, skolen og klubben, indgår i et
forpligtende samarbejde omkring dele af skolens undervisning.

Formål

Dette er en kontrakt, der er indgået mellem skolens leder og lederne af de tilknyttede
klubber.
Kontrakten har til formål at synliggøre det samarbejde, der finder sted institutionerne
imellem.
Kontrakten har samtidig til formål at tydeliggøre ledelsesansvaret i forhold til de
opgaver, der løses i samarbejdet mellem skolen og klubben.

Varighed

Kontrakten er gældende for et skoleår og fornyes inden skoleårets start hvert år.

Parter
Kontrakten er en aftale mellem

- Bredalsparkens Fritidscenter
- Køgevejens Ungdomshus
- Risbjergskolen

Principper og retningslinjer
Beskrivelser af principper og
retningslinjer
Handleplaner
Aftaler

Det tilstræbes, at lektionerne tilrettelægges med 2 årlige
fleksible skemaperioder og lektionerne fordeles jævnt
over året. Ændringer i grundskema aftales internt i teamet
mellem lærer og pædagoger.
Lektionerne kan lægges dobbelt. Lektionerne er fordelt
som dobbeltressource, transport, pæd. arrangement og
som forberedelse samt temamøder.
De enkelte årgangsteam tilrettelægger selv deres
forberedelse, teammøder og anden virksomhed med
udgangspunkt i det bedst mulige udbytte af den
understøttende undervisning.
Lektionerne afvikles ikke nødvendigvis på skolens
matrikel. De kan også lægges på ture, og i klubberne.
Såfremt USU lektioner ikke afvikles på skolen, skal dette
meddeles skolen. Der laves tur seddel på kontoret samt
opslag til forældrene.
Skolen skal så snart der er besluttet ændringer i
skoletiden, sørge for at klubberne får besked, såfremt de
skal ændre åbningstiden.

Samarbejdskontrakt
Lektionerne afvikles sammenhængende i
overensstemmelse med klubbernes åbningstid.
Ledelseskompetence
Aftale om fordeling af
ledelseskompetencen
Praksisbeskrivelse

Skolelederen har det daglige overordnede ansvar for
struktur og indhold ift. arbejdets udførelse i skolen.
I tjenstlige spørgsmål har klublederen
ledelseskompetencen i forhold til eget personale, ligesom
skolelederen har det i forhold til sit personale. De
sammenfaldende berøringspunkter i sådanne spørgsmål
drøftes og besluttes i fællesskab.

Placering af pædagogernes deltagelse i undervisning
Aftaler for pædagogernes deltagelse i
undervisningen

Pædagoger kan som udgangspunkt ikke skemalægges
længere end til kl. 13.45. Det tilstræbes 2 årlige fleksible
skemaperioder ud fra grundskematanken. Skemaerne
ligger klar 4 uger før start. Der tages hensyn til 1. maj
børn. Pædagogerne skal skemalægges. Det aftales i de
forskellige teams, hvor det giver mest mening at timerne
afvikles.
For KUH kan lektioner ikke planlægges om torsdagen.
For BFC kan lektioner ikke planlægges om fredagen.

Tilsyn med elever i pauser
Aftale om hvorledes lærere og
pædagoger uuddannede klubassistenter
indgår i det almindelige tilsyn med
eleverne

Økonomi

Hvis pædagogerne skal være tilstede i spisepausen eller
andre pauser tages denne tid fra det samlede time
regnskab.
Det alm. tilsyn med eleverne foretages af både lærere og
pædagoger.
Mistrivsel hos en elev eller klassen, meddeles
klasselæreren og tages op på teammøder
Ikke begrundet fravær, rapporteres til klasselæreren.
Gentaget ikke begrundet fravær, tages op i teamet.
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Lokale aftaler vedrørende
– vikardækning (sygdom, kurser m.m.)
– fælles finansiering af drift
– andet

Vikardækningen følger det til enhver tid gældende
administrationsgrundlag.
Pædagogerne følger skolens politik omkring sygemelding.
Skolerelaterede kurser der er planlagt af og med skolen,
betales af skolen.
Aftalte skolerelaterede udgifter i forbindelse med
undervisningen betales af skolen.

Møder for ledelserne
Aftale om ledelsernes samarbejde hyppighed og dagsorden

En repræsentant fra skoleledelsen og klubledelsen mødes
10 gange årligt. Skoleleder og den øvrige skoleledelse
mødes med klubledelsen efter behov.

Placering af samarbejdstid
Aftaler om placering af teams
samarbejds - tid

Samarbejdstiden skal fortrinsvis lægges inden kl. 14.00 og
aftales i de forskellige teams.
Den sidste uge af skolernes sommerferie bruges til koloni i
klubberne og kan derfor ikke skemalægges til bl.a. kursus
og samarbejde.

Fælles kursusvirksomhed
Aftale om kurser, hvilke er aftalt afviklet
og med hvilket indhold?

Alle seminarer og kurser der vedr. pædagoger og lærere,
aftales mellem klubbens og skolens ledelse. Kurserne har
indhold om: Pædagogik, læring, dannelse og samarbejde.
Skolen kommer med oplæg til temaer som drøftes med
klubberne

Møde- og arrangementsvirksomhed
Lokale aftaler om anvendelse af
forberedelsestid i skoletiden?

Se det fælles udarbejdet administrationsgrundlag.
Klubledelsen planlægger hvor pædagogernes forberedelse
foregår.

Andre aftaler
Omlagte dage:

D. 14.10.16 – motionsdag
kl. 8:15-13:00
D. 21.12.16 - Juleferien
kl. 8:15-12:00
D. 22.06.17 – Grøn dag
kl. 8:15-13:00
D. 23.06.17 – Sidste skoledag kl. 8:15-12:00
Feature uge, uge 11 d.20.3.-24.3.17 kl.8:15-13:00
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Underskrifter
Kontrakten underskrives af lederne.
Dato:
Navn:

Navn:

Skole:

Klub:

Navn:
Klub:
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