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Forhåndsgodkendelse til at deltage i forsøg med oprettelse af
grundforløbsafdelinger (satellitter)
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet forhåndsgodkender EUC Nordvest til forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne i områder med svag uddannelsesdækning, jf. vores indkaldelse af forsøgsansøgninger med brev af 3. juli 2017.
Forhåndsgodkendelsen omfatter oprettelse af grundforløbets 1. del inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport på Fiskeriskolen
EUC Nordvest, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn.
Styrelsen vil i tilknytning til den endelige godkendelse forestå oprettelsen
af en grundforløbsafdeling af EUC Nordvest på ovenstående adresse.
Institutionen vil med mail fra institutionsregistret blive informeret om
oprettelsen af det nye afdelingsnummer.
EUC Nordvest vil modtage et tilskud på kr. 301.000 til etablering af satellitafdelingen, når styrelsen har givet skolen den endelige godkendelse.
For at opnå endelig godkendelse til at deltage i forsøget skal skolen
skriftligt høre regionsrådet og de omkringliggende skoler om oprettelse
af satellitafdelingen, da etableringen af satellitten ikke må genere andre
godkendte udbydere i området. Ansøgerne skal altså lever op til eksisterende retningslinjer fra 9. december 2015 om høringer i forbindelse med
oprettelse af nye afdelinger, særligt afsnit 4 ”Procedure for udlægning af
undervisning og praktikcenteropgaver samt ændret stedlig placering”.
Retningslinjerne kan ses på vores hjemmeside om udbud i ansnittet om
udlægning af undervisning.
Skolen skal indsende høringssvarene samlet til styrelsen på e-mail adressen euteko@stukuvm.dk senest den 24. oktober 2017. Styrelsen vil
svare skolen senest den 31. oktober 2017, om skolen har modtaget en
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endelig godkendelse. Skolen kan begynde etableringen af satellitafdelingen efter godkendelsen.
Skolen er velkommen til at indsende høringssvarene tidligere og styrelsen
vil bestræbe sig på at give svar hurtigst muligt for at fremskynde etableringen af afdelingen.
Vilkår for at deltage i forsøget og administrative rammer vil fremgå af
godkendelsesbrevet. Vilkårene vil flugte med udmeldingen i afsnit 4 og 5
i vores brev af 3. juli om retningslinjer for deltagelse i forsøget, herunder
deltagelse i en evaluering.
Hvis der er spørgsmål til forsøget, herunder om høringsrunden, kan de
rettes til John T. Larsen på john.torben.larsen@stukuvm.dk eller telefon
3392 5418.
Med venlig hilsen
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