
 

  

SkolenavnXXX 



Formål  
Denne partnerskabsaftale fastlægger rammerne for samarbejdet i ”Partnerskab om bedre 

trivsel og sundhed blandt unge”. Det fælles mål er, at flest muligt unge fastholdes i og 

gennemfører en ungdomsuddannelse. 

 

Partnerskabsaftalen er et vigtigt skridt i realiseringen af Københavns Kommunes 

sundhedspolitik ”Nyd livet, københavner” (2015-2025), som har fokus på at styrke unges 

mentale sundhed, fremme bevægelse og fysisk aktivitet samt støtte unge i at drikke mindre 

alkohol, og forebygge at unge begynder at ryge eller bruge rusmidler. 

 

 

Partnerskabsaftalens parter: 
Københavns Kommune 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 

Center for Sundhed og Forebyggelse 

Sjællandsgade 40 

2200 København N 

 

og 

 

Uddannelsens navn  

Uddannelsens adresse  

 

 

Derfor samarbejder vi 
Københavns Kommune indgår partnerskabsaftaler med gymnasier, erhvervsskoler, de 

Forberedende Grunduddannelser og ungdomsskoler, der geografisk er placeret i Københavns 

Kommune. 

 

Københavns Kommune har en almennyttig interesse i at understøtte unge i at gennemføre en 

ungdomsuddannelse gennem øget trivsel og sundhed. Derfor tilbyder Københavns Kommune 

ungdomsuddannelserne en række trivsels- og sundhedsfremmende tilbud, bl.a. efter 

Sundhedslovens § 119. 

 

 

Organisering af samarbejdet 
Samarbejdet mellem Københavns Kommune og ungdomsuddannelsen organiseres i en 

partnerskabsgruppe. 

 

Partnerskabsgruppen består af: 

• Repræsentant fra ledelsen af Uddannelsens navn  

• Kontaktperson/medarbejdere fra Uddannelsens navn med ansvar for opfølgning og 

implementering på lokal handleplan  

• Repræsentant fra ledelsen ved Københavns Kommune, Center for Sundhed og 

Forebyggelse 

• Kontaktperson fra Københavns Kommune, Sundhed og Forebyggelse, med ansvar for 

udvikling og opfølgning på lokal handleplan. 

 

 

 



Kontaktpersoner 
Københavns Kommune: KK-medarbejder 

Uddannelsens repræsentanter: Skolens medarbejder/leder  

 

Partnerskabsgruppen er ansvarlig for at udarbejde, godkende og følge op på de årlige 

handleplaner. Kontaktpersonen fra Københavns Kommune driver samarbejdet i tæt dialog med 

uddannelsen.   

 

Partnerskabsgruppen mødes mindst en gang årligt for i fællesskab at sikre prioritering, 

udvikling og fælles retning for det kommende skoleår. Med udgangspunkt i uddannelsens 

lokale ungeprofilundersøgelse prioriteres fokusområder og mål for det kommende skoleår, og 

på baggrund heraf aftaler partnerskabsgruppen en handleplan for hvert skoleår.  

Uddannelsen er ansvarlig for implementering af handleplanen med støtte fra medarbejdere fra 

Københavns Kommune.  

 

 

Gensidige forpligtelser 
Partnerne forpligter sig gensidigt til at sikre det ejerskab og det organisatoriske samarbejde, 

som er forudsætningen for at opnå den fælles målsætning om bedre trivsel og sundhed blandt 

unge, så flest muligt fastholdes i og gennemfører en ungdomsuddannelse.  

 

Partnerne forpligter sig desuden til at sikre erfarings- og dataindsamling for at følge 

udviklingen i de unges trivsel, samarbejdet og effekten af de indsatser, der igangsættes i 

partnerskabet. Dataindsamlingen skal etablere et grundlag for viden, som skal sikre de rette 

ressourcer og indsatser i partnerskabet.  

 

For at sikre overstående vil vi;  

- Gennemføre den nationale ungeprofilundersøgelse hvert år for at afdække elevernes 

behov og udfordringer på den enkelte skole og i kommunen generelt. Data fra 

ungeprofilen anvendes til at prioritere indsatsområder i partnerskabet lokalt og samlet. 

Desuden anvendes data til at følge effekten af partnerskabet. 

 

- Kvalificere organiseringen og udviklingen af partnerskabet ved at repræsentanter fra 

den enkelte uddannelse årligt besvarer et spørgeskema, og at repræsentanter fra hver 

uddannelsestype hvert andet år bliver inviteret til at deltage i et kvalitativt interview. 

 

Dele af monitoreringsarbejdet indebærer udveksling af personoplysninger, og der vil derfor 

blive indgået særskilte aftaler om databehandling.  

 

Partnerne forpligter sig endvidere til at indgå i det netværkssamarbejde, som Københavns 

Kommune har etableret i partnerskabet mellem Københavns Kommune og 

ungdomsuddannelserne i København. 

 

Der følger ingen yderligere ressourcer med partnerskabsaftalen. Partnerne er i enhver 

henseende uafhængige parter. Ingen af partnerne har fuldmagt eller på anden måde ret til at 

skabe forpligtelser for de øvrige partnere, medmindre der foreligger en særskilt skriftlig aftale 

herom.  

 

 

 



Aftalens ikrafttræden og ophør  
Partnerskabsaftalen træder i kraft pr. 1/8 2021 og ophører uden varsel ved skoleårets afslutning 

i 2025. 

 

 

Opsigelse 
Enhver af parterne kan i hele aftalens løbetid opsige denne med 30 dages varsel, såfremt der er 

saglig grund hertil. 

 

 

Underskrifter 
Partnerskabsaftalen underskrives i to eksemplarer, hvoraf parterne hver modtager et eksemplar. 

 

 

Dato:   Dato:  

 

For Uddannelsens navn  For Københavns Komme  

 

 

  

   

  

 Sisse Marie Welling 

 Sundheds- og omsorgsborgmester 

 


