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1) Godkendelse af dagsorden
Udvalgsmødet den 25. februar 2014 blev aflyst. Derfor ikke noget referat til
godkendelse.
Forrige udvalgsmøde den 26. november 2013 blev godkendt på det ekstraordinære udvalgsmøde den 3. januar.
Siden er referater fra de ekstraordinære PASS-udvalgsmøder vedr. stævningen blevet godkendt i en særskilt rækkefølge forbeholdt møder om
stævningen.
Med disse bemærkninger blev forslag til dagsorden godkendt.
2) Konstituering
Aktuel medlemsoversigt og forslag til konstituering blev godkendt. For den
kommende to års periode er Nanna Højlund, FOA, formand og Ursula
Dybmose, KL, næstformand for PASS.

3) Aktivitetsplan
Sekretariatet gennemgik aktivitetsplanen med særlig vægt på, hvad der var
sket siden sidste møde i november.
Helle Stang bemærkede, at de udsendte spørgsmål til lokale uddannelsesudvalg vedr. udviklingsredegørelsen pegede på nogle emner, som LUU ikke
havde beskæftiget sig særlig meget med, men spørgsmålene havde øget
udvalgets interesse for emnerne.
Helle Stang foreslog endvidere, at den planlagte lærerkonference til efteråret ud over at tage fat på emner fra revisionen af SOSU-uddannelsen, også kunne inddrage emner fra reformen (fx praksisnærhed).
Udvalget tilsluttede sig forslaget.

4) Erhvervsuddannelsesreformen
Udvalget drøftede de overordnede intentioner med reformforslaget og formandskabets forslag til målsætninger for PASS’ arbejde med reformen.
Både KL og Danske Regioner understregede behovet for, at reformarbejdet
også skal løse problemet med manglende somatiske (og psykiatriske) praktikpladser til social- og sundhedselever.
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FOA anerkendte behovet, men understregede, at løsningen ikke måtte ændre på retten til autorisation eller adgangen til videreuddannelse.
Med disse bemærkninger blev målsætningerne godkendt.
5) Plan for arbejdet med EUD-reformen
Sekretariatet fremlagde en overordnet tidsplan for reformarbejdet. Mere
præcis tidsplan afventer udspil fra undervisningsministeriet.
Det forventes, at arbejdet med flytning af 7 uger fra hovedforløb til grundforløb samt bestemmelse af adgangskrav til hovedforløb skal afsluttes før
sommerferien.
Sideløbende udarbejdes rammer for farmakologiprøven og målsætninger
for PAU-revision.
Efter sommerferien skal udvalget fastsætte rammer og indhold for hovedforløbene samt for standardgodskrivninger og voksenspor (EUV) for både
SOSU og PAU.
Regler for en evt. EUX-model skal bestemmes efter sommerferien. Ministeriet udarbejder modeller, som den enkelte uddannelses EUX-model skal tage udgangspunkt i.
Hele reformarbejdet i udvalget forventes at skulle være afsluttet inden jul.
Herefter forestår endelig godkendelse i ministeriet, høringer på skolerne og
teknisk færdiggørelse i ministeriets administrative systemer.
Udvalget drøftede reformens indhold, og der blev især udvist interesse for,
at
- ministeriet har udtrykt forståelse for, at PASS har særlige udfordringer
med reformen pga. flytning af fag fra hovedforløb til grundforløb. Der forventes behov for flere møder med ministeriet undervejs.
- FOA forventede, at det fortrinsvist ville blive grundfag, der skulle flyttes til
grundforløbet, men der afventer præcise retningslinjer.
- parterne udtrykte stort ønske om, at både adgangsprøven og afsluttende
prøve kan blive praksisbaseret. SOSU Randers har erfaringer med praktisk
prøve, og det aftaltes, at rapport herfra vil blive udsendt til udvalget.
- det forventes, at social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og
sundhedsassistentuddannelsen i højere grad vil få selvstændige profiler.
- Helle Stang ønskede, at realkompetencevurderinger for voksne, der søger
EUV, kan blive praksisbaserede og henviste til nye metoder udviklet af
SOPU.
- Helle Stang så frem til revisionen af den pædagogiske assistentuddannelse og udtrykte forventning om, at uddannelsen kunne blive mere praksisoriSide 3 af 5

enteret.
- der fremover bliver nogle nye produkter (adgangsprøver, EUD, EUV og
EUX), som skal gøres tydelige i uddannelsesverdenen.
Reformarbejdet vil løbende blive drøftet i udvalget, men på grund af den
stramme tidsplan vil skriftlige høringer kunne blive nødvendige. Udvalget
accepterede, at formandskabet i enkelte tilfælde kan blive nødt til at træffe
beslutninger uden formel godkendelse i PASS-udvalget.
Formanden understregede, at også lokale uddannelsesudvalg vil blive holdt
orienteret om reformarbejdet i PASS-udvalget. Det vil sende et signal til
skolerne om, at PASS arbejder med fx at formulere adgangskrav til hovedforløbet.

6) Tilmelding til DM i SOSU 2015
Formanden orienterede om, at social- og sundhedsuddannelsen tilmeldes
DM i Skills 2015. DM i Skills 2015 gennemføres i Bella Centeret i København den 8. - 10. januar.
Formanden orienterede om, at Torben K. Hollmann, FOA er udpeget som
PASS’ repræsentant i SkillsDenmarks bestyrelse, og KL har udpeget Helle
Stang til at styregruppen for DM i SOSU.
Det forventes fremadrettet, at DM i SOSU vil blive drøftet på PASSudvalgsmøde en gang om året. På det første møde efter gennemførelsen af
DM vil udvalget få mulighed for at drøfte evaluering af det gennemført mesterskab og fremføre ønsker til fremtidig udvikling.
Gitte Vind udtrykte ønsker om, at uddannelsen præsenteres tydeligere næste år, fx med præsentation af kompetencemål og krav i uddannelsen på
bagvæggen eller på roll-ups.
Der kunne også fra scenen gennemføres interviews med dommere og elever om, hvad der er særligt udfordrende for eleverne.
Formanden udtrykte ønsker om, at faget bliver mere synligt på de sociale
medier, Twitter mfl. under konkurrencen og på PASS’ hjemmeside for at blive mere synlig i de unges verden.
7) Godkendelse af regnskab 2013
Sekretariatet fremlagde regnskabet for 2013. Regnskabet udviser et akkumuleret underskud på ca. 76.000 kr. primært pga udgifter til Easy og formandskabets studierejse.
Der er indgået en aftale mellem parterne om, hvordan der tilføres flere midler til PASS, så PASS kan tilbagebetale underskuddet til SEVU.
Sekretariatet oplyste, at udgifterne til Easy er reduceret i forhold til tidligere,
men da Easy betales pr. indgået uddannelsesaftale, vil PASS grundet uddannelsernes størrelse nødvendigvis skulle betale et stort beløb.
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Med disse bemærkninger godkendtes regnskabet.

8) Nyhedsbrev til LUU
Sekretariat fremlagde forslag til temaer i nyhedsbrevet til LUU.
Udvalget drøftede emnerne og godkendte forslaget.
9) Meddelelser
Helle Stang orientrede om, at Københavns Kommune er ved at indgå aftale
med en privat leverandør om at forestå praktikoplæring af et større antal
elever. Disse erfaringer vil evt. kunne inddrages, når PASS skal bestemme
retningslinjer for godkendelse af private praktikvirksomheder.
Øvrige meddelelser blev taget til efterretning.
10) Eventuelt.
Der var ingen bemærkninger under punktet.
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