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Jeg har kun en enkelt kommentar til referatet. Jeg misforstod åbenbart Ursulas bemærkning og troede kun, hun refererede til den opfyldte dimensioneringen. Regionerne har ikke
opfyldt ekstraoptaget - kun dimensioneringen, derfor skal der kun stå, at "KL supplerede

statistikken med oplysning om, at aftalen om ekstraoptag i 2010 netop var
dokumenteret opfyldt."

Med venlig hilsen
Helle Nørtoft Laursen

Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
Ad 2) Godkendelse af referat fra sidste møde
Der var ikke indkommet bemærkninger til referatet. Referatet blev godkendt.
Ad 3) Aktivitetsplan 2011
PASS-udvalget besluttede på sit møde i november at arbejde med en aktivitetsplan, der opdateres til hvert møde. Til mødet var udsendt en opdateret aktivitetsplan, der viser initiativerne på de indsatsområder, som udvalget har prioriteret i
forhold til sin handlingsplan.
Sekretariatet forklarede, at det ved udvalgsmødet i november var forventet, at Kvalitetssikringsgruppen ville have afsluttet arbejdet på nuværende tidspunkt. Det havde derfor været ventet, at flere initiativer kunne blive sat i gang tidligt i 2011 – det
gælder fx arbejdet med at udvikle grundlaget for at arbejde med kvalitet. Dette arbejde er nu udskudt indtil videre.
Udvalget udtrykte forståelse for prioriteringen af indsatsområder og tog i øvrigt aktivitetsplanen til efterretning.
Ad 4) Årsrapporten 2010
PASS-udvalgets årsrapport 2010 er revideret af den statsautoriserede revisor, og
han videregiver rapporten uden bemærkninger.
Sekretariatet fremlagde årsrapporten, der udviser få afvigelser mellem resultatet og
budgettet. Det bemærkedes, at det ikke giver mening at sammenligne tallene for
2010 med regnskabstallene for 2009, idet PASS budget blev lavet om ved oprettelsen af SEVU pr. 1. januar 2010. Sekretariatet begrundede afvigelser mellem budget og regnskab.
PASS har i 2010 et overskud på 4.700 kr.
Formanden udtrykte tilfredshed med den nye opdeling af budget og regnskab mellem PASS og SEVU, og udvalget godkendte årsrapporten.
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Ad 5) Ny bekendtgørelse for SOSU-uddannelsen
Hensigten med punktet var, at PASS skulle høres om den reviderede indgangsbekendtgørelse, men da Kvalitetssikringsgruppen ikke havde færdigbehandlet den,
var bekendtgørelsen ikke vedlagt dagsordenen. Det blev derfor aftalt, at den reviderede indgangsbekendtgørelse bliver sendt i skriftlig høring i PASS udvalget.
Der var udsendt en overordnet tidsplan for implementeringen af den reviderede
social- og sundhedsuddannelse. Det blev besluttet, at sekretariatet udarbejder en
kommunikationsplan for implementeringen.
Ad 6) DM i SOSU 2012?
PASS besluttede i 2009 at indmelde udvalget i SkillsDenmark og deltage i det første danmarksmesterskab for erhvervsuddannelser i 2011. Samtidig besluttedes, at
deltagelsen skulle evalueres med henblik på beslutning om evt. fortsat deltagelse.
Den ønskede evaluering forelå til mødet.
Sekretariatet oplyste, at der var mange film og billeder fra konkurrencerne på sosuinfo.dk og www.emu.dk.
Flere af udvalgets medlemmer udtrykte begejstring for arrangementets succes og
evne til at synliggøre uddannelsen over for såvel folkeskolens afgangsklasser, som
den trykte og billedbårne presse. Ursula havde suppleret evalueringen med en
forespørgsel i kommunerne og meldte også om stor interesse herfra.
Jakob foreslog, at det undersøges, om også PAU-uddannelsen kan være med, evt.
som demofag på sosufagets scene.
Udvalget drøftede økonomien omkring mesterskaberne og behovet for at professionalisere sponsorarbejdet.
Formanden udtrykte tilfredshed med tilbagemeldingerne og håbede, at FOA kunne
bidrage med underskudsgaranti på kr. 200.000. Deltagelse vil fortsat være afhængig af sponsorstøtte.
Nanna oplyste, at SOSU Fredericia-Horsens ville finansiere danmarksmestrenes
deltagelse i de nordiske mesterskaber i starten af september.
Formanden konkluderede, at der var stor tilslutning til fortsat deltagelse i DM, men
en formel tilmelding skulle afvente afgørelse om mulighed for underskudsgaranti fra
FOA i næste uge.
Der skal desuden afholdes et møde med skolelederforeningen med henblik på aftale om de økonomiske rammer og vilkår for deltagelse i 2012.
Ad 7) Formål og rammer for konference for LUU den 20. sept.
På baggrund af tidligere drøftelser var der fremlagt mål og rammer for den årlige
konference for lokale uddannelsesudvalg den 20. september.
Konferencen skal formidle baggrund for og indhold i den reviderede bekendtgørelse og uddannelsesordning for SUSU-uddannelsen samt inspirere LUU til at forestå
udarbejdelse af nye lokale undervisningsplaner.
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Konferencen skal indeholde såvel faglige oplæg om behovet for ændringerne som
gruppedrøftelser blandt LUU-medlemmerne om deres forestående arbejde med at
udvikle nye lokale undervisningsplaner.
KL understregede, at dagen skulle have LUU som primær målgruppe. Det blev
besluttet, at LUU-sekretærer kunne deltage, og at repræsentanter for SOSULederforeningen og bestyrelsesforeningen kunne inviteres som gæster.
Ad 8) Forventet GVU-aktivitet 2012
PASS skal afgive sin vurdering af behov for GVU-aktivitet (træk på EVE-rammen) i
2011 og 2012 til VEU-rådet senest 8. april 2011.
I lighed med sidste år har sekretariatet bedt skolerne og de lokale uddannelsesUdvalg om at vurdere behovet for aktivitet på de tre uddannelser. Stort set alle skoler har besvaret henvendelsen.
Det fremgår af besvarelserne, at skolerne forventer en aktivitet i 2012 på niveau
med den gennemførte aktivitet i 2010 og (forventet) aktivitet i 2011.
Dvs. en stabilisering på et niveau næsten dobbelt så højt som de foregående år.
GVU-aktiviteten på SOSU-området dækker primært over GVU-forløb til social- og
sundhedshjælperuddannelsen, men også en svag stigende interesse for GVU for
social- og sundhedsassistenter.
Det fremgår desuden af skolernes indberetninger, at GVU-aktiviteten sammensættes af enkeltfag – tilsyneladende anvendes AMU ikke til GVU-forløb.
Der udspandt sig en længere drøftelse i udvalget om ønskerne til fremtidig GVUaktivitet. KL ønskede at prioritere EVE rammen til AMU-aktivitet og efteruddannelse
af allerede uddannede især på SOSU-området og mente, at dimensioneringen var
udtryk for arbejdsmarkedets behov for uddannede.
FOA mente, at mulighed for voksenuddannelse er vigtigt på et jobområde med en
meget stor andel af ufaglærte. Mange af FOAs medlemmer ønsker at få orlov til en
GVU-uddannelse frem for at opsige deres job for at påbegynde en EUDuddannelse.
Parterne var enige om, at GVU-muligheden var vigtig i forbindelse med rotationsprojekter.
Udvalget besluttede at indstille et samlet aktivitetstal for både SOSU og PAUuddannelsen svarende til det tal, som LUU og skolerne havde fremsendt.
Ad 9) Ønsker til udviklingsredegørelser 2012
PASS skal hvert år indsende udviklingsredegørelser til undervisningsministeriet om
udviklingstendenser vedr. begge uddannelser, som har betydning for uddannelsernes indhold og virke. PASS skal iflg. aktivitetsplanen bede LUU om at bidrage med
oplysninger.
Udvalget drøftede behovet for dialog med lokale uddannelsesudvalg, og hvilke emner det var muligt for LUU at informere PASS om.
Side 4 af 6

Formanden ønskede at udvikle PASS ’ egen model for indhentning af oplysninger,
så det ikke kun afspejlede ministeriets generelle forespørgsler.
Det aftaltes at spørge således:
- På SOSU-området spørges ud fra en formuleret viden om, at uddannelsen
er under revision, hvorfor LUU kun forventes at indsende informationer om
emner, de er særligt optagen af.
- På PAU området spørges om
- erfaringer med de første ordinære uuddannelsesforløb og evt. ønsker om
ændringer i uddannelsen på denne baggrund
- statistiske oplysninger om frafald på det første ordinære forløb og kort om
formodede årsager hertil.
De indhentede bidrag fra LUU vil kunne behandles på PASS-udvalgets møde den
1. sept.
Ad 10) Evaluering af PAU lærerkonference
PASS har i sin årsplan besluttet at udbyde en lærerkonference. Formålet er at få
en dialog med lærerne om udvalgets intentioner med fagene.
Den første lærerkonference ”Bevægelse og idræt” blev gennemført den 10. marts i
FOAs lokaler, og der deltog 39 lærere. Program, oplæg og ppt. kan hentes på
www.sosuinfo.dk .
Sekretariatet fremlagde evalueringen, der viste meget stor tilfredshed blandt deltagerne.
Flere af udvalgets medlemmer havde deltaget på konferencen og gav udtryk for
stort udbytte af den direkte dialog med lærerne. Konferencen synliggjorde parternes interesse og visioner for uddannelsen, hvilket deltagerne var meget begejstrede for.
Formanden konkluderede, at PASS også fremover skal udbyde lærerkonferencer,
og at lærerne måske selv kan medvirke ved den praktiske planlægning.
Ad 11) Statistik
Sekretariatet kunne for første gang fremlægge en valid statistik over indgåede uddannelsesaftaler fra Undervisningsministeriets Praktikpladsstatistik.
Den nyeste udsendte opgørelse i marts 2011 viser oplysninger for indgåede uddannelsesaftaler og igangværende uddannelsesaftaler i 2010. Tallene har ikke
været tilgængelige i løbet af 2010.
Tallene er ikke overraskende, da de afspejler en opfyldt dimensionering.
KL og Danske Regioner supplerede statistikken med oplysning om, at aftalen om
ekstraoptag i 2010 netop var dokumenteret opfyldt.
Udvalget udtrykte tilfredshed, med at uddannelserne omsider blive synliggjort i ministeriets statistikdatabaser og så frem til også at modtage statistik over elevernes
køn, alder og etnicitet.
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Det aftaltes, at sekretariatet fortløbende orienterer om udviklingen i nøgletallene på
udvalgets møder. På et senere tidspunkt vil udvalget prioritere, hvilke statistikker
der vil være ønske om at modtage løbende.

Ad 12) Delvis forlagt somatisk praktik, projekt fra LUU Herning
Udvalget drøftede på sidste møde oplysninger om et forsøg med forlagt praktik ved
Social- Sundhedsskolen, Herning. Udvalget besluttede at bede det lokale uddannelsesudvalg om at fremsende en projektbeskrivelse og plan for evaluering af projektet.
LUU ved Social- Sundhedsskolen, Herning har fremsendt brev, projektbeskrivelse
og bilag med praktikmål.
Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra LUU samt de involverede
praktiksteder og ansættende myndigheder. Projektet startede den 9. marts, hvor
eleverne startede i praktikken. Det overvejes at gennemføre projektet 3 gange i
2011 for at få et større erfaringsmateriale.
PASS vil få tilsendt evalueringsmateriale.
Udvalget tog projektbeskrivelsen til efterretning.
Ad 13) Orientering om ny hjemmeside
Firmaet, der udvikler platformen til den nye hjemmeside, er ved at være klar med
det meste af sidens struktur samt det overordnede grafiske design.
Udgangspunktet er, at der skal være et slægtskab med nogle af de eksisterende
hjemmesider fx Godt Job. Derfor er grundfarven og typografien på den nye hjemmeside meget tæt på designet på Godt Job.
Udvalget udtrykte tilfredshed med strukturen og så frem til, at noget af parternes
egne materialer kunne bruges på sitet.
Ad 14) Meddelelser
Ursula refererede fra afslutningskonferencen for Praktik, der virker, og beskrev
baggrunden for de 6 nye TV-udsendelser ”SOSU’er på hjemmebane” som for tiden
sendes på DR 2, Danskernes Akademi.
Sekretariatet omdelte en invitation til SOSU-Nord stort anlagte konference i anledning af SOSU-uddannelsens 20 års jubilæum.
Ad 15) Evt.
Intet at referere.
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