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Med henblik på at sikre et tæt og forpligtende samarbejde til fælles gavn for parterne og for 
samfundet som helhed indgår Sorø Kommuneog Professionshøjskolen Absalon 
hermed en partnerskabsaftale om aktiviteter inden for områderne: 
 

A) Forskning og udvikling 
B) Uddannelses- og praktikforløb 

 
1. Samarbejde 
Indledningsvist udmøntes samarbejdet gennem et særligt fokus på udvikling af indsatser og 
aktiviteter i tilknytning til tema 1 ”Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle” i 
kommunens vision og planstrategi 2022. 
Samarbejdet vil derfor centrere sig omkring at: 
 

• Styrke sundheden på væsentlige områder gennem styrket faglighed og fokus på 
sundhed og forebyggelse i kommunale institutioner 

• Gøre det sunde valg til det nemme valg for alle borgere i Sorø Kommune 
• Arbejde målrettet og tværgående med at etablere og styrke fælleskaber mellem 

mennesker for at understøtte sund levevis og det gode liv for alle borgere 
 
Samarbejdet kan udvides til at omfatte planstrategiens andre temaer ved behov. 
 

A) Forskning og udvikling  
Parterne er enige om at samarbejde om en række forsknings- og udviklingsaktivite-
ter i relation til tema 1 ”Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle” i 
kommunens vision og planstrategi for 2022. 
Der arbejdes særligt med henblik på igangsætning af aktiviteter inden for fokusom-
råderne:  

• Styrket sundhedsindsats med afsæt i de kommunale rammer 
• Kvalitetsudvikling af det kommunale forebyggelsesarbejde 
• Sundhed og forebyggelse som en integreret og tværgående indsats i det 

daglige arbejde med og omkring borgerne 
• Løfte borgernes sundhed og trivsel, hvor behovet er størst 
• Etablere, styrke og skabe grobund for fællesskaber  

 
Samarbejdet bæres gennem aktiviteter som:  

• Udvikling og gennemførelse af fælles forsknings- og udviklingsprojekter 
• Brug af hinanden som sparringspartnere i konkrete aktiviteter, herunder 

forsknings- og udviklingsprojekter 
• At gensidigt holde hinanden ajour på relevant ny faglig viden herunder 

forskningsresultater  
 
Samarbejdet om forskning og udvikling kan udvides til at omfatte konkrete 
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aktiviteter mv. jf. pkt. 5 samt planstrategiens andre temaer ved behov. 
 

B) Uddannelses- og praktikforløb  
Studerende fra uddannelser i Professionshøjskolen Absalon vil kunne indgå i aktivi-
teter i tilknytning til aktiviteter i Sorø Kommune. 
Aktiviteterne koordineres og støttes fagligt samt uddannelsesmæssigt via faste 
kontaktpersoner i Professionshøjskolen Absalon. 
 
Aktiviteterne kan gennemføres som:  

• Cases fra Sorø Kommune i undervisningen på uddannelsesinstitutionen 
• Projektaktiviteter, som en integreret del af et undervisningsforløb 
• Bachelorprojekter 
• Studenterinvolverende projektaktiviteter i tilknytning til større forsknings- 

og udviklingsprojekter igangsat af partnerne jf. del A  
• Del af de studerendes praktikforløb, herunder tværprofessionelle praktik-

forløb 
 

2. Implementering af partnerskabsaftalen 
Med denne partnerskabsaftale forpligter Sorø Kommune og Professionshøjskolen Absalon 
sig på at arbejde for at fremme målene som beskrevet i aftalen og i det hele taget være i 
kontakt om emner af fælles interesse. 
 
3. Organisering 
Der nedsættes en styregruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra Sorø Kommune og 
Professionshøjskolen Absalon. Styregruppen varetager den overordnede ledelse og styring 
af de aktiviteter, der udfoldes inde for rammerne af aftalen. 
Til understøttelse af aftalen kan efter behov nedsættes arbejdsgrupper inden for de enkelte 
områder. 
 
4. Kommunikation og presse 
Hvis Sorø Kommune og Professionshøjskolen Absalon ønsker at kommunikere, at der findes 
et samarbejde mellem de to organisationer, skal begge parter godkende eventuelle 
udtalelser. 
Hvis presse, journalister eller andre retter henvendelse til henholdsvis Sorø Kommune eller 
Professionshøjskolen Absalon angående samarbejdet, skal begge organisationer godkende 
eventuelle udtalelser. 
 
5. Økonomi 
Sorø Kommune og Professionshøjskolen Absalon har separate budgetter.  
Indgåelse af denne rammeaftale om samarbejdet mellem Sorø Kommune og 
Professionshøjskolen Absalon forudsætter ingen økonomiske transaktioner.  
Professionshøjskolen Absalon bidrager til aktiviteter i regi af Sorø Kommune i det omfang, 
det er kompatibelt med eksisterende uddannelses-, forsknings- og udviklingsaktiviteter. 
Sorø Kommune bidrager til aktiviteter i det omfang det er kompatibelt med eksisterende 
aktiviteter, drift og borgernes tarv. Ved opstart af konkrete aktiviteter udarbejdes delaftaler, 
hvorunder ressourcer afklares og aftales. En fælles fundraisingindsats til særlige projekter 
kan evt. aftales. 
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6. Tidsperiode 
Samarbejdsaftalen træder i kraft ved underskrivelse og løber til og med 2022, hvor 
partnerskabsaftalen evalueres og forlænges ved begge parters tiltræden. Styregruppen kan 
til enhver tid revidere indholdet af aftalen. På samme måde kan styregruppen beslutte at 
opsige aftalen, hvis den ene part eller begge parter ønsker det, dog under behørig 
hensyntagen til igangværende aktiviteter, herunder de studerende og 
borgere/medarbejdere i Sorø Kommune, der er i gang med et forløb/samarbejde. 
 
7. Underskrifter 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ ____________________________________ 
Søren Wollesen  Daniel Schwartz Bøjsen 
Social og Sundhedschef  Direktør for Sundhed, Social & Engineering 
Sorø Kommune   Professionshøjskolen Absalon 
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