SAMARBEJDSAFTALE MELLEM
LÆR FOR LIVET OG UNIVERSITY COLLEGE
SJÆLLAND
–––––––––––
Denne samarbejdsaftale er indgået mellem
University College Sjælland
Slagelsevej 7
4180 Sorø
CVR. 30874323
(herefter kaldet “University College Sjælland” eller “UCSJ”)
og
Lær for livet
Rosenvængets Allé 25
2100 København Ø
CVR. 35422544
(herefter kaldet “Lær for Livet” eller “LFL”)

RAMME FOR SAMARBEJDET
Med denne aftale ønsker Lær for Livet og UCSJ at samarbejde om at styrke
anbragte børns læring. Lær for Livet og UCSJ deler et syn på børn og læring,
som tager udgangspunkt i barnets resurser. Vi ønsker med samarbejdet at
bidrage til, at anbragte børn får øget selvværd, oplever faglig succes og opnår
bedre trivsel. Det er endvidere en målsætning, at samarbejdet skal bidrage
positivt til anbragte børns inklusion i folkeskolen.
Det sekundære mål for samarbejdet er at styrke UCSJs studerendes
praksiserfaringer og skabe rum for faglig refleksion og udvikling på baggrund af
disse.
Lær for Livet og UCSJ har ligeledes en fælles ambition om at producere ny viden
om udsatte børns læring, pædagogik, didatik mv. Vi ønsker endvidere at
samarbejde om udbredelsen af denne viden i relevante fagmiljøer.
Denne samarbejdsaftale er en rammeaftale, og den vil derfor løbende skulle
udmøntes i konkrete samarbejder, som igangsættes.

ANBRAGTE BØRNS LÆRING
Lær for Livet og UCSJ ønsker at samarbejde om at styrke anbragte børns læring.
Denne del af samarbejdet tager udgangspunkt i Lær for Livets program og har
Lær for Livets Learning Camps, mentorordning og videnproduktion som
omdrejningspunkt.
Lær for Livet og UCSJ ønsker i denne forbindelse at samarbejde om at:

-

Sikre højt fagligt niveau blandt underviserne på Lær for Livets Learning
Camps. Lær for Livet og UCSJ ønsker herunder at samarbejde om
rekruttering og uddannelse af de pågældende undervisere. Denne del af
samarbejdet kan på sigt udvikle sig til et egentligt efteruddannelsesforløb
for folkeskolelærere og pædagoger.

-

Sikre høj kvalitet af mentorerne i Lær for Livets mentorordning. Lær for
Livet og UCSJ ønsker herunder at samarbejde om rekruttering,
uddannelse og supervision af Lær for Livets mentorer. Rekrutteringen
kan både ske blandt UCSJs fuldtids- og deltidsstuderende, blandt UCSJs
medarbejdere samt gennem UCSJs aftagerpanel og yderligere netværk.
Understøttelsen af uddannelse og supervision af mentorer kan fx ske
gennem brug af UCSJs fysiske faciliteter og ved at gøre brug af UCSJs
viden og undervisere.

-

Samproduktion af viden om udsatte børns læring, samt formidling og
forankring af denne viden. Videnproduktion kan tage udgangspunkt i Lær
for Livets erfaringer og indsamlede data.

PRAKSISERFARING I UDDANNELSE
Lær for Livet og UCSJ ønsker at samarbejde om at styrke praksiserfaringerne
yderligere for UCSJs studerende og skabe rum for faglig refleksion og udvikling.
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Lær for Livet og UCSJ ønsker i denne forbindelse at samarbejde om at:
-

-

-

Formulere udviklingsprojekter med udgangspunkt i Lær for Livets
program, som kan indgå i UCSJs studerendes uddannelse, herunder
professionsbacheloropgaver. Denne del af samarbejdet kan løbende
skaleres og udvikles til en egentlig projektbank rettet mod både
studerende og undervisere.
Integrere arbejdet som mentor i en eller flere af UCSJs uddannelser, med
henblik på at skabe synergi mellem teori og de studerendes møde med
praksis. Dette kan fx etableres gennem oprettelse af mentorforløb i
UCSJs uddannelser
Udvikle efteruddannelsesforløb for folkeskolelærere, der indeholder en
kombination af praksiserfaringer og teori samt strategier til forankring af
ny viden i folkeskolen.

VIDENPRODUKTION OG FORMIDLING
Lær for Livet og UCSJ ønsker at samarbejde om produktion af viden om udsatte
børns læring, pædagogik, didatik og tilgrænsende temaer, som ligger inden for
begge organisationers arbejdsområde. Lær for Livet og UCSJ ønsker endvidere
at samarbejde om udbredelse og forankring af denne viden i relevante fagmiljøer.
Samarbejdet er baseret på gensidig udveksling af viden og data.
Lær for Livet og UCSJ ønsker i denne forbindelse at samarbejde om at:
-

-

-

-

Produktion af viden om anbragte børns læring, intensive læringsforløb,
mentorordninger mv. Dette kan fx ske gennem samarbejde om og
udvidelse af det allerede eksisterende forskningsarbejde, der sker i Lær
for Livets program
Udvikle og udbyde efteruddannelse af lærere, socialpædagoger, AKTvejledere, mv. med henblik på at forankre den viden, der skabes i Lær for
Livet samt øvrig ny forskning inden for området
Udvikle og udbyde uddannelse af plejefamilier med henblik på at sprede
viden og på denne måde bidrage til at flere anbragte børn klare sig bedre
i skolen.
Samproduktion af artikler og konferencer med henblik på at sprede viden
i relevante fagmiljøer.

KOMMUNIKATION OG PRESSE
Hvis Lær for Livet eller UCSJ ønsker at kommunikere, at der findes et
samarbejde mellem de to organisationer, skal begge organisationer godkende
eventuelle udtalelser eller formulering.
Hvis presse, journalister eller andre retter henvendelse til henholdsvis Lær for
Livet eller UCSJ ang. samarbejdet skal begge organisationer godkende
eventuelle udtalelser.
Det præciseres, at kun Lær for Livet skal stå som arrangør af Lær for Livets
Learning Camps og mentorordning i såvel alt skriftlig og mundtlig kommunikation.
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Alt materiale, som informerer om Lær for Livets program, herunder Learning
Camps og mentorordning skal godkendes af Lær for Livet, inden det går i
produktion. Alt materiale skal ligeledes indeholde Lær for Livets og Egmont
Fondens logo.
På samme måde skal alt materiale, der omhandler projekter og tiltag i hvilke
UCSJ indgår, indeholde UCSJ’s logo.

Økonomi
Lær for Livet og UCSJ har separate budgetter. Indgåelse af denne rammeaftale
om samarbejdet mellem Lær for Livet og UCSJ forudsætter ingen økonomiske
transaktioner. Ved opstart af konkrete samarbejder udarbejdes der delaftaler som
bl.a. forholder sig til økonomi.

Tavshedspligt
UCSJ, deres studerende og medarbejdere skal iagttage ubetinget tavshed
overfor uvedkommende tredjemand med hensyn til oplysninger vedrørende
børnenes eller andres forhold som kommer UCSJ til kendskab i forbindelse med
afholdelse og deltagelse i Lær for Livets aktiviteter.
UCSJ og Lær for Livet har pligt til at pålægge alle, der bistår partnerne med
opgaver under samarbejdsaftalen, tilsvarende forpligtelser. Tavshedspligten er
tillige gældende efter samarbejdsaftalens ophør, uanset årsagen til ophøret.

_____________________________________
Ulla Koch, Rektor
University College Sjælland

_____________________________________
Illa Westrup Stephensen, Direktør
Lær for Livet
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