#BREVFLET#

Vejledning til projektsamarbejde med Aalborg Kommune
Følgende er en vejledende guide i forbindelse med samarbejde med Aalborg Kommunes Sundheds- og
Kulturforvaltning. Guiden angiver nogle retningslinjer for, hvordan en henvendelse om projektsamarbejde med
Sundheds- og Kulturforvaltningen, herunder også Sundhedscenter Aalborg udformes. For en fyldestgørende
henvendelse anbefales det at tage udgangspunkt i denne vejledning i forbindelse med den indledende kontakt.

Kontaktpersoner i Sundheds- og Kulturforvaltningen
Hvis du er interesseret i at etablere et samarbejde med Sundheds- og Kulturforvaltningen bedes du rette
henvendelse til en af følgende to kontaktpersoner:
Mette Borup
Konsulent
Sundhedscenter Aalborg
Tlf. 9931 1913
E-mail: mette.borup@aalborg.dk

Jannie Claudius Jakobsen
Konsulent
Dokumentationsenheden
Tlf. 9931 1966
E-mail: jannie.jakobsen@aalborg.dk

Inden du henvender dig skal din vejleder være orienteret om henvendelsen, samt eventuelt også indholdet i din
henvendelse.

Henvendelsen
Når du henvender dig til en af ovenstående kontaktpersoner er det vigtigt, at henvendelsen indeholder de
nødvendige oplysninger, som det kræves for at tage stilling til, hvorvidt Sundheds- og Kulturforvaltningen er i
stand til at imødekomme dine behov og forventninger. Derfor bedes du på forhånd overveje følgende, og
præsentere dette i en skriftlig henvendelse:









Studie og semester
Rammerne/overskriften for semesteret
Projektbeskrivelse/problemformulering
Metodebeskrivelse
Datagrundlag, herunder hvilke data der ønskes fra Sundheds- og Kulturforvaltningen
Tidsramme for projektet og eventuelle deadlines
Forventninger til samarbejdet
Navn og kontaktoplysninger på den/de studerende, samt kontaktperson

Ovenstående er naturligvis ikke endelig fastlagt fra semesterstart, og der vil uundgåeligt komme løbende
justeringer undervejs, men det er vigtigt, at du kan præsentere nogle overvejelser, som kan danne grundlag for
en vurdering af, hvorvidt Sundheds- og Kulturforvaltningen kan imødekomme dine forventninger.
Som udgangspunkt vil samarbejdet begyndes med et indledende møde, hvor indholdet i ovenstående
henvendelse diskuteres, og gensidige forventninger kan afklares. Samtidig aftales eventuelle møder undervejs i
processen efter behov, samt hvordan samarbejdet afsluttes eventuelt med en præsentation af centrale
resultater fra projektet og udlevering af selve projektet.
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Samarbejdsaftale
Det er en forudsætning, at en kontrakt eller samarbejdsaftale underskrives af alle samarbejdsparterne, herunder
også vejleder, før et samarbejde kan indgås. I kontrakten er vilkårene i forhold til databehandling,
dataopbevaring, fortrolighed samt rettigheder og ansvarsforhold i forhold til projektets resultater specifikt
beskrevet.

Samtykkeerklæring
Hvis Sundheds- og Kulturforvaltningen skal hjælpe med at formidle kontakt til borgere eller andre medarbejdere i
kommunen er det tilsvarende en forudsætning, at der forinden formuleres en samtykkeerklæring, som de
eksterne parter skal underskrive, før der kan udleveres kontaktoplysninger. Samtykkeerklæringen skal godkendes
af Sundheds- og Kulturforvaltningen.
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