Referat
Udvalg:

PASS

Dato:

Tirsdag den 15. september 2015 kl. 10.00 til 12.00

Emne:

Referat fra mødet

_________________________________________________________________
Tilstede
Nanna Højlund, FOA, formand
Ursula Dybmose, KL, næstformand
Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner
Mogens Bech Madsen, FOA
Gitte Vind, FOA
Torben Klitmøller Hollmann, FOA
Birgitte Rasmussen, FOA
Afbud:
Jette Hovedskov, Danske regioner
Helle Stang Traasdahl, KL
Jesper Lykke Christensen, KL
Susanne Wind, 3F
Pernille Parknov, elevrepræsentant
Lotte Røhder, KL
Marianne Jensen, Danske Regioner
Lotte Meilstrup, FOA
Ettie Trier Petersen, FOA
Martin B. Mikkelsen, elevrepræsentant
Forslag til dagsordenen:

1) Godkendelse af dagsorden
2) Godkendelse af referat fra sidste møde
3) Aktivitetsplan
4) Nye ansøgningsskemaer til praktikpladsgodkendelse
5) Nye praktikerklæringer
6) Information om reformen på passinfo.dk
7) Udviklingsredegørelser

8) Udbudsrunde på vej
9) Lærerkonference
10) Nyhedsbrev til LUU
11) Meddelelser
12) Evt.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet fra den 16. juni 2015 blev godkendt.
3. Aktivitetsplan
Udvalget tog sekretariatets orientering til efterretning.
4. Nye ansøgningsskemaer til praktikpladsgodkendelse
Udvalget har på flere møder drøftet afgrænsningen mellem de koncerngodkendte praktikvirksomheder og de praktikvirksomheder, der skal godkendes af PASS, samt hvilke
kriterier der skal gælde for virksomheder, som PASS skal godkende.
Det var indstillet, at virksomheder, der ikke er del af en kommunes eller regions koncerngodkendelse og som ønsker at indgå selvstændig uddannelsesaftale med en elev, skal
søge godkendelse i PASS.
Det faglige udvalg godkendte indstillingen.
Kriterierne for at blive godkendt som praktiksted blev drøftet, og udvalget besluttede, at
PASS-formandskabet forestår den endelig godkendelse af de konkrete ansøgningsskemaer.
Det aftaltes desuden, at der skal udarbejdes en vejledning, der kan følge ansøgningsskemaerne, og at den løbende orientering af udvalget om godkendte praktiksteder skal fortsætte.
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5. Nye praktikerklæringer
Revisionen har betydet, at der er nye praktikmål for den pædagogiske assistentuddannelse. Derfor skulle der udarbejdes nye praktikerklæringer.
I den forbindelse har sekretariatet harmoniseret opbygning af og vejledning omkring
praktikerklæringer for den pædagogiske assistentuddannelse videst muligt med praktikerklæringer og hjælpeskemaer for social- og sundhedsuddannelsen.
Hjælpeskemaerne kan som noget nyt udfyldes direkte i elevplan.
De lokale uddannelsesudvalg kan også vælge at udarbejde deres egne hjælpeskemaer.
De nye praktikerklæringer og hjælpeskemaer kan være en anledning til at drøfte den lokale praktikuddannelse på tværs af praktiksteder.
Det faglige udvalg tog de ajourførte praktikerklæringer og hjælpeskemaer til efterretning.
6. Information om reformen på passinfo.dk
Som konsekvens af eud-reformen og revisionen af den pædagogiske assistentuddannelse har det været nødvendigt at ajourføre faktuelle informationer på passinfo.dk.
Samtidig følger der med revisionen af den pædagogiske assistent uddannelse en opgave
med at formidle og tydeliggøre uddannelsens styrkede faglige profil.
Sekretariatet har opdateret og ajourført faktuelle informationer, dokumenter og vejledninger på passinfo.dk.
Websites’ sider vedrørende uddannelsernes struktur og indhold er ajourført på såvel siden for uddannelsessøgende som på siden for professionelle, herunder for udvalg, praktiksteder og udbydere.
Der er desuden oprettet en ’spørgsmål-svar-side’, hvor sekretariatet har samlet de
spørgsmål, som PASS aktuelt modtager vedrørende forståelse og tolkning af de nye
rammer og retningslinjer i bekendtgørelser og uddannelsesordninger samt svarene
For at synliggøre revisionen og forbedre oplysningerne om den reviderede PAU, har sekretariatet udarbejdet nye informationssider om uddannelsen.
Sekretariatet præsenterede på mødet high-lights fra de nye tiltag på passinfo.dk.
PASS tog informationen om det ajourførte website til efterretning.
Der blev gjort opmærksom på et par sproglige fejl, som efterfølgende er blevet rettet.
Det blev tilkendegivet, at der gerne måtte arbejdes videre med billeder og praksisfortællinger, som ved formidlingen af den reviderede PAU, når uddannelserne skal formidles
og fortælles.
KL foreslog, at de sider på sitet, der omhandler uddannelsernes indhold og faglige profil,
eventuelt kunne suppleres af eksempelvis bobler med refleksionsspørgsmål, da det også
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ville kunne hjælpe med at sætte ord på fagligheden. FOA forslog i den forbindelse, at det
i så fald vil være hensigtsmæssigt at inddrage skolerne.
Det aftaltes, at der bliver udarbejdet et forslag til Vejledning for pædagogstuderende på
PAU til udvalgsmødet i november.
7. Udviklingsredegørelser
Ministeriet havde først fremsendt de nødvendige data til brug for udviklingsredegørelserne efter udsendelsen af dagsordensmaterialet.
Udvalget bemyndigede formandskabet til at godkende udviklingsredegørelserne før fremsendelse til ministeriet.
I forhold til parternes drøftelser vedrørende SOSU-uddannelsen, blev følgende formulering aftalt til brug for udviklingsredegørelsen:
Parterne drøfter løbende udvikling af social- og sundhedsuddannelsen. Disse drøftelser er intensiveret pga. udviklingen på sundhedsområdet, som måske stiller ændrede krav til indhold og struktur på uddannelsen.
Det er disse spørgsmål, som parterne er optaget af lige nu.
Parterne vurderer imidlertid ikke, at drøftelserne munder ud i ændringer på socialog sundhedsuddannelse i 2016.
Skabelonen fra ministeriet til årets udviklingsredegørelser blev drøftet. Det betragtes som
en reduktion af partsstyret, når de faglige udvalg alene skal forholde sig til statistiske
data. Parterne overvejer, hvordan denne tendens kan ændres.

8. Udbudsrunde på vej
Ministeriet har tidligere orienteret om, at der gennemføres en udbudsrunde for erhvervsuddannelserne i forlængelse af reformen.
Sekretariatet orienterede udvalget om den forestående udbudsrunde, herunder den forventede tidsplan.
Frem til foråret 2016 er der i procesplanen for udbudsrunden afsat tid til koordination og
dialog mellem PASS og udbyderne.
Denne proces skal fra PASS’ side forberedes med hensyn til, fx hvordan udvalget prioriterer ministeriets kriterier og de underliggende kvalitetsmål.
Det er derfor muligt, at der bliver brug for et ekstra møde i PASS-udvalget inden det næste ordinære møde.
PASS-formandskabet vil, på baggrund af henvendelsen fra ministeriet, lægge en plan for
koordinationen med udbyderne, herunder det forberedende arbejde i forhold til kriterierne.
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I foråret 2016 skal PASS-udvalget på baggrund af udbyderens ansøgninger afgive et høringssvar til REU.

9. Lærerkonference
Afholdelsen af en lærerkonference har været udskudt grundet eud-reformen og revisionen af den pædagogiske assistentuddannelse.
Netop eud-reformen og revisionen af PAU er samtidig årsag til, at det vil være hensigtsmæssigt at afholde en lærerkonference. Dels for at understøtte kvaliteten af indholdet på
de nye hovedforløb, dels for at give PASS mulighed for en mere direkte dialog med underviserne.
I forbindelse med revisionen af først SOSU og siden PAU blev viden om og forståelse for
det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde understreget og skrevet tydeligere ind i
uddannelserne.
Det foreslås derfor, at lærerkonferencen har fokus på at klæde underviserne bedre på til
at forstå, at elevernes praksis finder sted indenfor, til kanten af og på tværs af sektorer.
Udvalget godkendte den forslåede ramme for afholdelsen af lærerkonferencen med følgende bemærkninger:


At det vægtes at sætte forholdet mellem system og individ på dagsordenen, herunder samskabelse samt de faglige dilemmaer, der kan opstå når det enkelte
menneske/borgeren møder systemet.



At der for SOSU arbejdes med demens og rehabilitering som temaer.



At der tænkes i faglige fællesnævnere mellem SOSU-området og det pædagogiske område.

Det planlægges, at afholde lærerkonferencen mandag den 23. november i København.
10. Nyhedsbrev til LUU
De foreslåede emner for kommende nyhedsbrev til LUU blev godkendt med en tilføjelse
af to ekstra punkter, så nyhedsbrevet vil indeholde følgende punkter:








Information om reformen på passinfo.dk
Nye praktikerklæringer
Godkendelse af praktiksteder (proces/status)
Udbudsrunde (proces/tid)
SKILLS – regionale mesterskaber 1. oktober
Ny praktikvejlederuddannelse
Ministeriets svar til Danske Regioner vedr. planlægning og koordinering af praktikken i SOSU-assistentuddannelsen.

11. Meddelelser
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Sekretariatet havde vedlagt et kort resume af en redegørelse for søgning og optag på GF
1 på social- og sundhedsskolerne. Udvalget fandt det prisværdigt, at skolerne havde
sammenskrevet deres erfaringer.
Sekretariatet havde vedlagt et bilag om status for afholdelse af skolemesterskaber og regionale konkurrencer forud for DM i SOSU. Udvalget udtrykte tilfredshed med den stigende interesse for DM og fandt det hensigtsmæssigt, at der igen i 2016 gennemføres
en politikerevent ved åbningen af mesterskaberne.
Parterne aftalte, at de ville undersøge mulighederne for deltagelse af en repræsentant for
Region Syddanmark, en repræsentant fra en af kommunerne i trekantsområdet samt en
repræsentant fra FOA centralt til en event af højst ½ time varighed, torsdag den 4. febr.
2016.
Udvalget tog øvrige meddelelser til efterretning.
12. Evt.
KL orienterede om, at man er i dialog med ministeriet vedrørende procedurerne for udarbejdelse af uddannelsesaftaler i forbindelse med realkompetencevurderinger, hvor der i
kølvandet på reformen er fulgt en administrativ byrde i kommuner og regioner.
Problemstillingen er, at efter reformen skal der udarbejdes en uddannelsesaftale forud
for realkompetencevurderingen. Efterfølgende laves skal der på baggrund af realkompetencevurderingen enten laves et tillæg til uddannelsesaftalen eller en ny uddannelsesaftale. Denne praksis er en administrativ byrde i kommuner og regioner.
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