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Referat
1) Godkendelse af dagsorden
Formanden bød Marianne Jensen, chefsygeplejerske Regionshospitalet Randers,
velkommen til sit første møde i PASS som repræsentant for Danske Regioner.
Formanden og næstformanden blev inden mødet enige om at trække punkt 9 vedrørende forlængelser fra dagsorden. Dagsorden uden punkt 9 blev godkendt.
2) Godkendelse af referat fra sidste møde
Der var fremsendt en præcisering til referatets punkt 10 Indsatsområder vedr. DM i
SOSU. Med denne bemærkning blev referatet fra mødet den 24. november 2011
godkendt.
3) Status for aktivitetsplan
Sekretariatet fremlagde aktivitetsplanen, der var opdateret med de aktiviteter, der
var gennemført siden seneste møde. Generelt er den planlagte aktivitet for perioden gennemført.
Der var enighed om, at formandskabet skal arbejde videre med lærerkonferencer,
for at lærerne møder dem, der står bag uddannelsen, PASS, og hører om tankerne
bag det eller de nye områdefag, som lærerne har størst behov for at få uddybet.
Muligvis skal der inddrages nogen fra praksis i relation til at uddybe målene i områdefagene.

En lærerkonference i oktober 2012 har tidligere været på tale i forbindelse med
implementeringen af den reviderede SOSU-uddannelse.
Udvalget tog gennemgangen til efterretning.
4) Ny bekendtgørelse i høring
Til orientering var der udsendt PASS’ svar på ministeriets udkast til en ny bekendtgørelse og ministeriets udkast til ny indgangsbekendtgørelse med bilag 3. Det var
denne bekendtgørelse med de ændringer i kompetencemålene, som PASS havde
ønsket i sit svar, der blev sendt i høring samme dag, den 28.2. Det var aftalt med
ministeriet, at PASS samme dag vil kunne sende uddannelsesordningen i høring
på skolerne.
Helle Stang påpegede, at der ikke var meget tid til selve implementeringen, når
bekendtgørelse og uddannelsesordning træder i kraft 15.7.2012. Derudover sagde
hun, at hun vil holde øje med, hvad det vil betyde for eleverne, at der ikke indgår
dokumentation i prøverne.
Ifølge næstformanden havde kvalitetssikringsgruppen ikke forudset, at forhandlingerne med ministeriet ville tage så lang tid. Det er især forhandlingerne om bestemmelserne for adgangen til trin 1, der har forsinket processen. Disse forhandlinger vil blive taget op igen.
Formanden konkluderede, at SOSU-uddannelsen ikke på alle punkter passer ind i
EUD-systemet. Det bør bringes ind i PASS, hvis PASS skal rejse det som en sag
over for ministeriet.
5) Godkendelse af revideret uddannelsesordning
Den reviderede uddannelsesordning for SOSU-uddannelsen var udsendt og blev
godkendt på mødet med den ændring, der var fremkommet i den forudgående
skriftlige høring.

6) Konference for LUU den 6. marts
Sekretariatet orienterede om, at den planlagte konference for LUU med henblik på
implementering af den reviderede bekendtgørelse og uddannelsesordning den 6.
marts havde 160 tilmeldte.
Der vil blive udarbejdet en folder til LUU om revisionen og deres rolle og muligheder for at få indflydelse i forbindelse med udarbejdelsen af nye lokale undervisningsplaner.
Udvalget udtrykte tilfredshed med den store tilslutning til konferencen, men mente
det var vigtigt at sikre, at parternes repræsentanter var primær målgruppe for gruppedrøftelserne formiddag og eftermiddag.
Parterne er enige om, at der er meget kort tid til udarbejdelse af ny LUP, og KL
foreslog, at der kunne arbejdes med en LUP i to trin, en udgave for det første år og
en ny for de efterfølgende år.
Organisationerne bad om en særlig deltagerliste med opdeling i forhold til hvilke
organisationer deltagerne repræsenterede.

Bekendtgørelse og uddannelsesordning udsendes til deltagerne på forhånd.
Oplægsholderne fra PASS aftalte at koordinere deres oplæg, og Helle Stang oplyste, at hun i sit oplæg vil pege på LUU’s mulighed for at indføre redskaber, der
kunne kompensere for nogle af de ønskede ændringer i BEK og UO, som ikke var
blevet medtaget i den nye UO (fx hvordan praktikken bliver bedre til at bedømme,
om eleverne har nået praktikmålene).
7) DM i SOSU 2012 og 2013
DM i Skills 2012 blev afholdt den 25. – 28. jan. 2012 ved et arrangement, som fra
alle sider bliver betragtet som en succes. Se fotos fra SOSU konkurrencerne her
http://www.sosuinfo.dk/composite-1117.htm.
Foreløbig evaluering af DM i SOSU 2012 var udsendt og viser stor tilfredshed med
konkurrencens gennemførelse, opgavernes kvalitet og publikumstække. I en voxpop undersøgelse gav publikum konkurrencen 8 ud af 10 mulige points. Iflg. Infomedia var der ca. 40 omtaler af DM i SOSU i den skrevne presse, herudover har
der været et tilsvarende antal webbaserede indlæg samt indslag i regionale TVkanaler.
DM i SOSU havde et budget på ca. 320.000 kr. finansieret ved bidrag fra FOA,
SOSU-Lederforeningen, Ældresagen og Munksgaard. En foreløbig budgetopfølgning viser, at budgettet holder.
Det er nu aftalt, at DM i Skills 2013 gennemføres i Århus. Der er deadline for tilmelding af fag den 13. april 2012.
Formanden refererede fra konkurrencedagene og de mange positive tilbagemeldinger, hun havde modtaget efterfølgende. Formanden finder deltagelsen værdifuld
for faget og uddannelsen og ønsker at fortsætte aktiviteten. FOA vil fortsat bidrage
med finansiering og med at finde økonomiske samarbejdspartnere.
KL og Danske Regioner udtrykte tilfredshed med konkurrenceresultaterne, men af
hensyn til fremtidigt ressourcetræk i sekretariatet ønskede de en projektbeskrivelse, der også skulle redegøre for, hvordan sekretariatets ressourceforbrug ved DM
kunne reduceres.
Formanden udtrykte forståelse for, at trækket på sekretariatets ressourcer skulle
begrænses, men der skulle omvendt ikke være tvivl om, at DM i SOSU er et PASSprojekt og ikke kun et skoleprojekt.
Det konkluderedes, at sekretariatet med de fremkomne bemærkninger i samarbejde med formandskabet undersøger mulighederne for at deltage igen i 2013.
8) Statistik 2011
Der var udsendt en oversigt over indgåede uddannelsesaftaler per måned i hhv.
2010 og 2011. Det samlede antal af indgåede uddannelsesaftaler for hhv. 2010 og
2011 er næsten det samme – nemlig 9.500 på SOSU-hjælperuddannelsen, 4.200
på SOSU-assistentuddannelsen og 1.500 på den pædagogiske assistentuddannelse.

Da der var fejl i den udsendte oversigt pga. fejl i praktikpladsstatistikken, sættes de
rigtige ind i referatet.
Indgåede uddannelsesaftaler per måned i 2010
jan
feb
mar
apr
Pædagogisk assistent
243
111 112
5
SOSU-hjælper
1.979 502 260
1.176
SOSU-assistent
195 271 772
180
I alt
2.417 884 1.144 1.361
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361
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455
293
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232
1.503
394
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220
923
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1.426

38
478
480
996

123
383
731
1.237

84
726
106
916

1.522
9.584
4.183
15.289

Indgåede uddannelsesaftaler per måned i 2011
I
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Pædagogisk assistent

231

181

97

10

20

132

221
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26

44

46

89

1.510

SOSU-hjælper

1.450 626

745

1.134

554

212

565

1.586 785

453 270

1.037 9.417

SOSU-assistent

236

386

880

103

98

412

330

422

192

491 534

181

4.265

I alt

1917

1193 1722 1247

672

756

1116

2421

1003

988 850

1307

15.192

Der var flere, der nævnte, at de statistikker, ministeriet stiller til rådighed ikke giver
et helt dækkende billede, fx af antallet af elever på hhv. trin 1 og 2. KL oplyste, at
KL arbejder videre med problematikken mht., hvornår en uddannelsesaftale tæller.
Der var enighed om, at formandskabet skulle henvende sig til ministeriet eller REU
for at få ordentlig statistik.
9) Udgået
10) Præsentation af ny hjemmeside
Sekretariatet præsenterede den næsten færdige hjemmeside. PASS har ønsket at
hjemmesiden blev fornyet med særlig henblik på at få en profil rettet mod potentielle ansøgere.
Hjemmesiden har fået ny platform, et nyt layout og er blevet mere målrettet de
målgrupper, udvalget ønsker at henvende sig til.
Siden har fået ny adresse, www.passinfo.dk
Siden fungerer overordnet som en todelt hjemmeside:
- En forside vendt mod uddannelsessøgende – herunder beskrivelse af social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og den pædagogiske
assistentuddannelse
-

En forside vendt mod professionelle – herunder en opdeling vendt mod udvalgsmedlemmer, praktikken og udbydere

Hjemmesiden åbnes for offentligheden samtidig med konferencen den 6. marts.
Udvalget udtrykte tilfredshed med det nye venlige, moderne og levende layout.
Parterne ville læse vi vigtigste sider med henblik på evt. behov for præcisering af
budskaberne.

11) Meddelelser
Danske Regioner oplyste, at regionerne har udsendt et fælles politisk udspil om
fremtidens sundhedsuddannelser. Baggrunden er strukturreformen, og oplægget
indeholder generelle anbefalinger og er en invitation til dialog med interessenter.
KL oplyste, at der endnu ikke er indgået aftale om et ekstraordinært antal praktikpladser mellem KL og regeringen.
Formanden orienterede om formandskabets møder med forlagene Munksgaard og
Gad, som udgiver bøger til SOSU-uddannelsen, og om formandskabets overvejelser mht. at invitere forlagene til en årlig drøftelse i PASS af udviklingen inden for
området, og af hvordan forlagene gennem bøgerne kan bidrage til den gode SOSU-uddannelse.
Formandskabet mødtes den 15. februar med SOSU-Lederforeningens direktørkreds. Mødets tema var den reviderede SOSU-uddannelse.
Der blev orienteret om, at sekretariatet den 1. juni flytter til Buen, Vesterbrogade
6D, 4 sal, hvor sekretariatet indgår i et driftsfællesskab med Industriens Uddannelser, Uddannelsesnævnet og Grafisk uddannelsesudvalg.
12) Evt.
Det var Ronnie Prein, elevrepræsentant, sidste møde, da han vil have afsluttet sin
uddannelse inden næste møde.

