Referat
Udvalg:

PASS-udvalget

Dato:

Tirsdag den 23. november 2010 kl. 13 - 15

Emne:

Referat fra mødet i den 23.11

_________________________________________________________________
Til stede
Nanna Højlund, FOA, formand
Ursula Dybmose, KL, næstformand
Helle Nørtoft Laursen, Danske Regioner
Helle Stang Traasdahl, KL
Kirsten Højlyng, KL
Jakob Sølvhøj, FOA
Lotte Meilstrup, FOA
Susanne Wind, 3F
Gitte Vind, FOA
John Steffensen, sekretariatsleder
Katarina Held, sekretariatet
Karen Therkildsen, sekretariatet
Afbud
Janne Elsborg, Danske Regioner
Pernille Johnsen Pedersen, elevrepræsentant
Jan Bauditz, KL
Birgitte Rasmussen, FOA
Karen Stæhr, FOA
Dagsorden
1) Godkendelse af dagsorden
2) Godkendelse af referat fra sidste møde
Bilag 2.1: Indstillingsnotat
Bilag 2.2: Referat fra møde den 14. sept.
3) Drøftelse af handlingsplan for PASS
Bilag 3.1: Indstillingsnotat
Bilag 3.2: Forslag til handlingsplan for PASS
4) Drøftelse af aktivitetsplan og mødeplan 2011 for PASS
Bilag 4.1: Indstillingsnotat
Bilag 4.2. Forslag til aktivitetsplan for PASS

Bilag 4.3: Forslag til mødeplan 2011
5) Drøftelse af budget 2011
Bilag 5.1: Indstillingsnotat
Bilag 5.2 Forslag til PASS budget 2011
6) Godkendelse af nye kompetenceområder og kompetencemål for social- og sundhedsuddannelsen
Bilag 6.1: Indstillingsnotat
Bilag 6.2: Kommissorium til SOSU-lederforeningen
Bilag 6.3: Reviderede kompetenceområder og kompetencemål
7) Godkendelse af opgaver til DM i SOSU
Bilag 7.1 Indstillingsnotat
Bilag 7.2 Rammebeskrivelser for opgaver til DM i SOSU
Bilag 7.3 Status for DM i SOSU
Bilag 7.4 Foreløbigt program for DM i SOSU
8) Godkendelse af vejledning vedr. elevklager
Bilag 8.1: Indstillingsnotat
Bilag 8.2: Vejledning vedr. elevklager
9) Strategi for EUX på SOSU-området
Bilag 9.1: Indstillingsnotat
Bilag 9.2: Strateginotat
10) Statistik
Bilag 10.1: Indstillingsnotat
11) Brev fra SOSU Greve om PAU-praktikmål
Bilag 11.1: Indstillingsnotat
12) Meddelelser
Bilag 12.1 Meddelelser
13) Evt.

Side 2 af 6

1) Godkendelse af dagsorden
Formanden oplyste, at Janne Elsborg, Danske Regioner, trækker sig fra
PASS udvalget og Formandskabet, da hun er blevet direktør for Bispebjerg
Hospital. Hendes plads overtages af Helle Nørtoft Laursen, Danske Regioner.
Den udsendte dagsorden blev godkendt.
2) Godkendelse af referat fra sidste møde
Det udsendte referat blev godkendt. Helle Stang har fremsendt den lovede
profil til brug ved ansættelse af elever. Det aftaltes, at den udsendes sammen med referatet.
3) Drøftelse af handlingsplan for PASS
Der var udsendt en handlingsplan for PASS. John Steffensen fremlagde
handlingsplanen. Handlingsplanen beskriver et overordnet mål, som derefter er underopdelt i 4 delmål. Hvert delmål skal opfyldes gennem en række
indsatsområder, som også er beskrevet.
Udvalget drøftede handlingsplanen, og gjorde opmærksom på, at målet om
at sikre, at uddannelserne skal opfylde arbejdsmarkedets behov ikke skulle
opfattes for snævert, idet uddannelserne iflg. eud-loven også har et mere
alment uddannelsesformål.
HelIe Stang Traasdahl ønskede særlig fokus på, at det er de rette elever,
der kommer ind på uddannelserne. I Københavns kommune har man mødt
elever med meget svage forudsætninger.
I forlængelse heraf drøftede udvalget udfordringer ved at definere mål for
kvalitet i uddannelserne, såvel kvalitativt som kvantitativt. Der var generelt
stor interesse for at drøfte kvalitet i uddannelserne i de kommende år.
Formanden konkluderede, at der var behov for at præcisere en række begreber som kvalitet mv. under implementering af handlingsplanen. Med disse bemærkninger blev handlingsplanen vedtaget.
4) Drøftelse af aktivitetsplan og mødeplan 2011 for PASS
Der var udsendt et forslag til aktivitetsplan for sekretariatet. John Steffensen
fremlagde aktivitetsplanen, som er en plan for, hvad sekretariatet skal gennemføre af aktiviteter for at fremme PASS udvalgets mål, som de fremgår
af handlingsplanen.
Formanden mente, at det er vigtigt at synliggøre, hvilke opgaver sekretariatet varetager, og udtrykte tilfredshed med, at aktivitetsplanen er et godt redskab til dette formål.
Flere udtrykte interesse for at drøfte evaluering af uddannelserne, herunder
forskellige interessenters opfattelse af kvalitet i uddannelserne (skoler, arbejdsgivere, skoler mfl.) og så frem til den planlagte drøftelse om dette emSide 3 af 6

ne.
Formanden takkede for de indkomne bemærkninger og forslag og konkluderede, at med de indkomne ønsker til årets aktiviteter kunne aktivitetsplanen og mødeplanen vedtages.
5) Drøftelse af budget 2011
Der var udsendt et budget for PASS for 2011, hvor budgettet stiger med 2
procent i 2011. Det udsendte budget blev vedtaget.
6) Godkendelse af nye kompetenceområder og kompetencemål for social- og sundhedsuddannelsen
Ursula Dybmose fremlagde kvalitetssikringsgruppens forslag til nye kompetenceområder og nye kompetencemål for social- og sundhedsuddannelsen
og oplyste, at gruppen sideløbende arbejder med at præcisere praktikmålene samt adgangskriterierne til uddannelsen.
Helle Stang Traasdahl mente, at der var behov for en præcisering af hhv.
elementær og grundlæggende sygepleje, fx om ”præ- og postoperativ” er
en del af sygeplejen, og hun foreslog, at der blev tilføjet ”selvstændigt” til
mål nummer 12, så der står ”Eleven kan selvstændigt …” for at understrege
niveaustigningen. Helle ønskede også, at eleverne fremover udvikler kompetencer i forhold til videndelen, så praksisnær læring indgår som et naturligt element i dagligdagen.
Kirsten Højlyng udtrykte især tilfredshed med at kravene til skriftlighed var
øget. Både Helle og Kirsten mente, at det er vigtigt, at det bliver indført, at
første praktikperiode også skal bestås.
Ursula Dybmose gjorde opmærksom på, at nogle kompetencer vil blive uddybet i uddannelsesordningen, og at skolerne vil blive inddraget i arbejdet
med at beskrive indholdet i fagene.
På baggrund af drøftelserne konkluderede formanden, at kompetenceområderne og kompetencemålene blev godkendt med ordet selvstændigt indføjet i mål 12, og at det undersøges, om det kan indføres, at hver praktikperiode skal bestås.
7) Godkendelse af opgaver til DM i SOSU
Karen Therkildsen fremlagde de udsendte program for DM den 27. – 29.
jan. samt rammebeskrivelser for opgaverne, som de vil blive udsendt til deltagerne forud for konkurrencerne.
Der er 5 par, som har vundet de regionale mesterskaber og nu skal videre
til DM. Her skal de dyste i i alt fem opgaver af forskellig varighed. Der udarbejdes instruktion til skuespillere og dommere, der ligeledes vælges blandt
aktører ved de regionale mesterskaber. Munksgaard er ny sponsor og vil
stå for lay-out og trykning af de endelige opgaver.
Formanden fandt opgaverne relevante, krævende og fint dækkende for soSide 4 af 6

cial- og sundhedsassistentens arbejdsopgaver og så frem til at overvære
konkurrencerne.
Ursula Dybmose tilsluttede sig formandens bemærkninger. Ursula understregede, at kommunernes deltagelse skal være frivillig – en LUUrepræsentant havde informeret KL om, at det ikke alle steder havde været
tilfældet.
Det blev fremhævet, at evalueringen af gennemførelsen af DM bør omfatte
de økonomiske rammer og vilkår samt en vurdering af udbyttet af, at udbyde mesterskabet gennem Skillsdenmark.
Kirsten Højlyng forespurgte til planerne om deltagelse i Worldskills, hvortil
formanden oplyste, at det ville være mere relevant at orientere sig mod de
nordiske mesterskaber. Jakob Sølvhøj oplyste, at de nordiske mesterskaber
også arrangeres for pædagogiske uddannelser, hvilket kunne tale for en
sådan prioritering.
Med disse bemærkninger konkluderede formanden, at opgaverne til DM i
SOSU kunne godkendes. Det aftaltes desuden, at sekretariatet forestår reservering af pladsbilletter til udvalgsmedlemmernes transport til næste udvalgsmøde, som afholdes under mesterskaberne i Odense i den 28. jan.
8) Godkendelse af vejledning vedr. elevklager
Der var udsendt Redegørelse om rammerne for behandling af tvister mellem elever og praktikvirksomheder ved ensidig ophævelse af uddannelsesaftaler samt en Vejledning vedr. elevklager, som vil blive en del af Håndbog
til de lokaleuddannelsesudvalg. John Steffensen orienterede om processen,
hvor FOA, KL, DR og 3F har deltaget i en arbejdsgruppe, der står bag forslaget til proceduren og til vejledningen. Det skal fortsat tilstræbes, at LUU
medvirker til at undgå, at der opstår sager, der kræver central behandling.
Det foreslås, at proceduren evalueres om ca. 2 år, særligt med henblik på
tidsforbruget og proceduren, hvor medlemmerne af det faglige udvalg ikke
indgår i forhandlingerne som mæglere.
Udvalget drøftede problemerne med, at nogle elever ikke lever op til arbejdspladsers forventninger til adfærd og luu’s mulighed for at forebygge at
konflikter optrappes.
Der var enighed om, at det er vigtigt, at eleverne ved, hvilke regler der gælder på arbejdspladsen og parterne orienterede om deres forskellige bidrag.
FOA tager ud på skolerne og fortæller eleverne om rettigheder og pligter. 3
F foreslog, at PASS udarbejdede informationsmateriale. Praktikken fortæller
om deres forventninger i starten af praktikperioden. Der var enighed om, at
det er hensigtsmæssigt, hvis skole og praktik samarbejder om en fælles arbejdspladskultur og om at informere eleverne om de regler, der gælder.
Det aftaltes, at dette emne kunne drøftes på den møderække, som PASS
skal afholde med det lokale niveau vedr. implementering af den kommende
uddannelsesordning.
Proceduren og vejledningen blev godkendt.
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9) Strategi for EUX på SOSU-området
Der var udsendt et notat, der beskriver muligheder og udfordringer i EUXloven set fra PASS perspektiv.
Både FOA og KL understregede, at en mulig EUX skal afspejle behov på
arbejdsmarkedet, og at de lokale interessenters medvirken er afgørende
for, om PASS ønsker at arbejde videre med EUX.
Det aftaltes, at PASS skriver til de lokale uddannelsesudvalg og beder dem,
der finder interesse og behov for EUX, indsende forslag til fag og faglige
mål til en EUX.
Formandskabet vil følge processen.
10) Statistik
Der var udsendt en række statistikker for PASS-området, der viser en stor
tilgang af grundforløbselever og af elever på både social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse.
Kirsten Højlyng gjorde opmærksom på, at de unge grundforløbselever ofte
ikke har de nødvendige personlige kompetencer.
Desværre er der ikke valide tal om afkortninger og forlængelser. Tal fra Forløbsstatistikken tyder på, at mange PAU-elever får afkortet uddannelsen.
Det store tal undrede udvalget, og sekretariatet vil derfor følge op på det.
Udvalget besluttede at følge udviklingen.
11) Brev fra SOSU Greve om PAU-praktikmål
Udvalget har modtaget brev fra LUU ved SOSU-uddannelser Greve, der
problematiserer, at alle praktiksteder ikke kan opfylde alle praktikmål i PAUuddannelsen. Udvalget ønsker en udtalelse fra PASS om, hvordan praktikstederne skal forholde sig til denne problematik.
Udvalget drøftede henvendelsen og konkluderede, at skolerne skal tilstræbe at fordele praktikstederne, så eleven efter det samlede praktikforløb har
nået praktikmålene for uddannelsen.
Udvalget foreslog desuden en nærmere drøftelse af, hvordan praktikmålene
for PAU-uddannelsen skal tolkes forud for næste udviklingsredegørelse.
12) Meddelelser
Der var udsendt en række skriftlige meddelelser. Udvalget tog meddelelserne til efterretning.
13) Evt.
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