Aftale om udlagt undervisning 2019
Aftalens parter:

Der indgas hermed aftale om udlagt undervisning mellem:

^GoclkencltjskQlei

Uftiolclelncletskole

Skolens navn

Hotel" og Restaurantskolen

SOSUH

Adresse

Vigerslev alle 18
2500 Valby
33 86 22 00

Skelba9kgade 1
1717K0benhavnV

Post nr.

Tlf.

7226 6000
Lokalafdeling:
H0rkser 22

2730 Herlev

CVR
EAN nr.
Skolenr.

11861571
579800553453
253

DS nummer.

5798 0005 60956
33284101
910
153408

Aftalens formal:
Formalet med udlagt undervisning er at sikre lokal og regional uddannelsesdaekning, sa
AMU er optimalt tilgsengelig for medarbejdere og virksomheder.
Formalet er endvidere at sikre en optimal udnyttelse af de samarbejdende institutioners kapacitet, herunder sikring af kvalitet i uddannelserne samt opretholdelse og udbygning af

fagligt og peedagogisk baeredygtige uddannelsesmiljoer.
Afholdende skole kan ikke udlasgge undervisning eller udlicitere til andre parter pa grundlag
af denne kontrakt.
Samarbejdet skal ske inden for rammerne af de til enhver tid gaeldende regler for udbud,
markedsforing og gennemfarelse af arbejdsmarkedsuddannelser samt andre relevante love
og regler pa omradet med saerlig reference til Undervisningsministeriets udbudsbrev af d, 4,
juni 2009-sags nr. 150.06C.031, UVM's brevaf21. august 2009 og MBU's vejledning af
februar2013.
Aftalen bygger pa "Code of Conduct for arbejdsmarkedsuddannelser".

Side 1 af 4 sider

Aftalen omfatter;
Deltagerne pa kurser, der afholdes pa grundlag af denne kontrakt, skal tilbydes vurdering af
basale fserdigheder.
Den afholdende skole kan ogsa gennemfore Individuel Kompetencevurdering for uddannelsesmalene i denne kontrakt
Afholdende skole kan som udlagt undervisning gennemfore f0lgende AMU kurser:
Kernemal i godkendte skoles dsskningsomrade:
:^Nrog;:titel.|giNr|og|tjtel||;ig|uiydannelies^

2286

47313

Hygiejne for fadevarehandtering under bagatel

01.05. 2019 til

grasnsen

31.10.2019

Samarbejde - hvem aor hvadl:
Den godkendte skole leverer f0lgende ydelser i samarbejdiet:
• Registrerer aftalen pa www.uddannelsesadministration.dk
• Sikrer at udlasgningen er synlig pa den godkendte skoles hjemmeside
• Sikrer at undervisningens indhold og faglige og paedagogiske kvalitet lever op til gaeldende normer, herunder lokaler og udstyr, laererkvalifikationer samt undervisningsplaner, opgaver og grundlaget for Issrerens bed0mmelse af kursisterne.
• Sikrer at undervisningen gennemfores i henhold til udbudspligten
• Farertilsyn med den afholdende skole via stikprovekontrollerjf. vejledning af 10.marts
2010.
• Indberetter antal arselever til Undervisningsministeriet og statistik til UNI-C
• Indsender revisorerklasringer til Undervisningsministeriet
• Afregner UVM-tilskud til den afholdende skole
• Sikrer at evalueringer fra "VisKvalitet.dk" er synlige pa godkendte skoles hjemmeside

Afholdende skole leverer f0lgende ydelser i samarbejdet:
• Offentligg0r uddannelsen eller kurset pa www.efteruddannelse.dk
• Offentligg0r kurset pa www.UG.dk
• Sikrer at udlasgningen er synlig pa afholdende skoles hjemmeside
• Vejleder og radgiver deltagerne om voksen- og efteruddannelsesgodtg0relse, samt forestar kommunikationen med A-kasser
• Handterer VEU-skemaer
• Sikrer oprettelse og administration af uddannelse og deltagere i EASY-A

• Administration aftilskud til befordring, kost og logi
• Udsteder AMU-bevis/enkeltfagsbevis
• Opkrsever deltagerbetaling samt rykker for rettidig betaling i forhold til indberetningen.
• Opkrsever afmeldegebyr og eventuel betaling for tompladser
• Opkrsever eventuel betaling for tilleegspriser i henhold til aftaie med godkendte skoles
retningslinjer

• Oplyser til godkendte skole, hvilken aktivitet der skal indberettes til UVM
• Stiller dokumentation til radighed for godkendte skoles revision

Side2af4sidei:

Evaluerer og indtaster, jf. de systemfaslles redskaber "VisKvalitet.dk"
Tilbyder screening af basale terdigheder og gennemf0rer IKV
Stiller dokumentation til radighed for godkendte skole ang. undervisningsmaterialer, opgaver, projekter samt en beskrivelse af grundlaget for Iserernes bedammelse af kursisterne. Inden der gennemf0res undervisning i det konkrete, udlagte uddannelsesmal,
skal ovennasvnte dokumentation, gerne I elektronisk form, vasre til tilgaengelig for godkendte skole indtil udlsegningsperiodens udl0b.

Markedsferinc}:
Den godkendte skole er ansvarlig for markedsf0ringen i udbudsgodkendelsens geografiske
omrade
Den afholdende skole gennemferer markedsf0ring af udlagt de af aftalen omfattede kurser.
Den godkendte skole godkender ved stikpr0vekontrol.
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0kQnomi:
Undervisningsministeriet udbetaler tilskud til godkendte skole. Den godkendte skole afregner med afhotdende skole saledes:

Biocjkincltelskote'

WKstei'm.iw

^Afholdendel
skolei

Tilk0bsydelser (tompladser og till%gspri-

100%
100%
100%
50%
100%
100%

ser)
0vrige takster

100%

Undervisningstakst

Deltagerbetaling
Pabegyndelsestaksameter
Fsellestilskudstaksameter
Bygningstaksameter

50%

EVE-rammemidler:
Den godkendte skole indberetter aktivitet og far tilskuddet udbetalt. Budgetmal til denne ud-

lasgning indgar i:

x

Godkendte skoles budget
Afholdende skoles budget og afholdende skole
overf0rer ramme til godkendte skole

Afregning:
Afregning aftaksametre sker inden 3 uger efter, at den godkendte skole har modtaget det
konkrete tilskud fra Undervisningsministeriet. Afholdende skole fakturerer godkendte skole
elektronisk og dokumenterer ved fremsendelse affremm0deregistreringslister.

Tvisterogmisligholdelse:
Tvister og/eller misligholdelser soges i st0rst muligt omfang l0st direkte mellem de involverede parter. F0rer dette ikke til bileeggelse af uoverensstemmelsen forelssgges tvisten for
Undervisningsministeriet.
Varighed og opsigelse:
Denne aftale om udlagt undervisning ergseldende for maj 2019 - oktober2019.
Aftalen Ran af begge parter opsiges med 3 maneders varsel.
Underskrift:
Original af aftalen opbevares hos den godkendte skole, mens afholdende skole opbevarer
en kopi.

Dato

u/^ - /?

Godkendtskole ±fl
Marian Preestegaard

Afholdende skole

AfcNingsleder
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Gitte Brodersen
Kursuschef
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