Skabelon til aftale om udlagt AMU undervisning

Aftale om udlagt undervisning, 2017
Aftalens parter:
Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem:
Godkendte skole
Institutionsnummer 851402
Skolens navn
Aalborg Handelsskole
Adresse/postnr.

Langagervej 16
9920 Aalborg Øst

Afholdende skole
813402
Colearning,
Frederikshavn Handelsskolen
Kirkegade 9
Boks 718
9900 Frederikshavn
Chanette Westergaard
chaw@fhavnhs.dk

Aftalens formål:
Med ref. til Undervisningsministeriets udbudsbrev af d. 4. juni 2009 – sagsnr.: 150.06C.031,
UVM’s brev af 23. september 2009, Vejledning til uddannelsesinstitutioner af 10. marts
2010 – sagsnr.: 146.47C.021, samt øvrige regler på området er formålet, at sikre et
kundebaseret udbud i det geografiske område, hvortil udbudsskole har FKB godkendelse.
Formålet 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 pædagogisk bæredygtige uddannelsesmiljøer.

Aftalen omfatter:
Afholdende skole kan som udlagt undervisning gennemføre følgende AMU kurser:
Nr. og titel FKB
2623 Ledelse

Fag (Mål) nr. og titel
40593 Lederens projektplanlægning
40594 Projektledelse
43572 Ledelse af forandringsprocesser
43575 Lederens forhandlingsteknik
47750 Medarbejderinvolvering i ledelse
47751 Kommunikation som ledelsesværktøj
47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige
Samtaler
47753 Ledelse og samarbejde
47754 Mødeledelse
47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse
44568 Lederens ressourceoptimering

Startdato
01.01.17
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Nr. og titel FKB
2265 Detail

Fag (Mål) nr. og titel
40001 Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet
40002 Markedsføringsplanen i detail- og
handelserhvervet
40995 Nye kunder via viral markedsføring
45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen
45924 Salgsstyring i detailhandlen
46473 Styring af butikkens nøgletal
47341 Sociale medier som kommunikationskanal
i detail
47342 Markedsføring med sociale medier
i detailhandlen
47343 Kundeloyalitet med sociale medier
i detailhandlen

Startdato
01.01.17

Nr. og titel FKB
2796 IKT –
administration og
vedligeholdelse

Fag (Mål) nr. og titel
40342 Design af hjemmesider med CMS
45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside
46503 Medvirken til virksomhedens webstrategi
48404 Opbygning af virksomhedens website

Startdato
01.01.17

Nr. og titel FKB
2285 Adminstrative
funktioner i HR

Fag (Mål) nr. og titel
40388 De svære samtaler - procedurer og værktøjer

Startdato
01.01.17

Nr. og titel FKB
2798 Viden- og
forretningsservice

Fag (Mål) nr. og titel
47560 Segmentering og målgruppevalg i
markedsføring
47562 Valg af markedsføringskanal

Startdato
01.01.17

