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Referat fra mødet
1) Godkendelse af dagsorden
Forslag til dagsorden blev godkendt

2) Godkendelse af referat fra seneste møde
Der var indkommet en enkelt bemærkning fra KL til referatets punkt 6) om udviklingsredegørelsen til den pædagogiske assistentuddannelse.
Referatet med ændringen blev godkendt.

3) Aktivitetsplan
Der var til mødet udsendt en opdateret aktivitetsplan. Aktiviteterne siden sidste
møde har primært omhandlet færdiggørelse af udviklingsredegørelserne, opsamling
fra dialogmøderne samt samarbejde med udbyderne om fælles retningslinjer for
henholdsvis GF2 prøve og for prøve i faget Farmakologi og medicinhåndtering.
Aktivitetsplanen blev godkendt.

4) Status for udvikling af standarder og fælles eksempler for GF2 prøve
Der var til mødet udsendt en rapport fra Danske SOSU-skoler om erfaringerne med
en fælles standard for GF2 prøven samt udvalgte fælles eksempler på prøven for
hver af de tre uddannelser.
Udvalget drøftede rapporten og tilsluttede sig de særlige opmærksomhedspunkter,
som formandskabet havde peget på.
PASS’ bemærkninger vil blive fremsendt til Danske SOSU-skoler.
PASS besluttede at informere LUU’erne om rapporten og opfordre LUU’erne til at
drøfte lokale retningslinjer for prøven med udgangspunkt heri.
PASS vil anmode LUU’erne om at orientere PASS om erfaringerne med den fælles
standard og de fælles eksempler samt de særlige opmærksomhedspunkter.

5) Prøve i Farmakologi og medicinhåndtering
Der var til mødet udsendt ”Vejledning til tilrettelæggelse og gennemførelse af faget
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farmakologi og medicinhåndtering”, som Danske SOSU-skoler har udarbejdet på
baggrund af det oplæg, som var udviklet i PASS’ arbejdsgruppe.
Udvalget drøftede rapporten og tilsluttede sig de særlige opmærksomhedspunkter,
som formandskabet havde peget på.
Helle Stang orienterede om drøftelserne om faget og prøven i LUU SOPU, herunder
at man her havde valgt at placere prøven sent i forløbet.
Det godkendtes, at sekretariatet udarbejder en læsevejledning til Vejledningen.
PASS vil efterfølgende orientere LUU’erne om, at vejledningen findes på PASSinfo.dk. PASS vil opfordre LUU’erne til at drøfte de lokale retningslinjer for faget og
prøven med udgangspunkt heri.
PASS har tidligere drøftet ønsker om udvikling af et elektronisk evalueringsredsskab
til at understøtte vurderingen af elevernes progression i faget Farmakologi og medicinhåndtering i såvel praktik som skole. PASS godkendte, at der nedsættes en mindre arbejdsgruppe, der skal beskrive de mere præcise krav og forventninger til et
elektronisk evalueringsredskab.

6) Opfølgning på udviklingsredegørelserne
Den pædagogiske assistentuddannelse
Der var til mødet udsendt et forslag til opfølgning på udviklingsredegørelsen for den
pædagogiske assistentuddannelse. Udvalget har her beskrevet, at man vil implementere målsætningerne i Børne og socialministeriets initiativ ”Stærke dagtilbud” i
den pædagogiske assistentuddannelse med virkning fra sommeren 2019.
Forslaget indeholdt et forslag om en lille model, der indebærer tilpasning af fagmål
og praktikmål i uddannelsesordningen eller en større model, der tillige indebærer tilpasning af kompetencemålene i bekendtgørelsen. Endvidere var der forslag om udvikling af et valgfrit fag om pædagogiske læreplaner.
Udvalget drøftede forslaget. FOA fremførte, at man her mente, at tilpasningen var af
et sådant omfang, at den ville kræve den store model. FOA så gerne, at sekretariatet til næste møde kunne fremføre forslag til begge modeller.
FOA fremsatte desuden ønske om, at processen kunne fremskyndes, så bestemmelserne kunne få virkning fra januar 2019.
Der var enighed om, at det under alle omstændigheder vil være hensigtsmæssigt
med et valgfrit fag om pædagogiske læreplaner og læringsmiljø.
Social- og sundhedsuddannelserne
Der var til mødet udsendt en hensigtserklæring fra formandskabet om, at udvalget
vil se nærmere på rekrutteringsudfordringerne til uddannelserne, når overenskomstforhandlingerne er afsluttede, og der formodentligt er en bedre statistisk underbygning af, hvordan rekrutteringsudfordringerne præcist ser ud.
Udvalget drøftede vanskelighederne ved at få et præcist billede af rekrutteringsudfordringerne. Der blev peget på geografiske forskelle, på forskelle i ansøgernes aldersprofiler samt på forskelle i forhold til de to uddannelser.
Helle Stang efterlyste profiler på de nuværende ansøgere. Sekretariatet oplyste, at
data fra datavarehuset er 3 – 4 måneder bagefter samt at parterne i forbindelse med
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overenskomstforhandlingerne ser på det statistiske grundlag.
Casper Nomanni nævnte, at en arbejdsgruppe ved SOSU-Syd havde peget på, at
der er særlige udfordringer ved rekruttering af eux-elever, da de har særlige forventninger til teoretisk undervisning.
Casper nævnte desuden et problem ved Engelsk som valgfrit fag på uddannelserne.
Hvis eleven vælger faget, er det et krav, at faget bestås, og det afskrækker mange
fra at tilvælge faget. Det aftaltes, at sekretariatet undersøger om det er muligt at
fjerne beståkravet, og hvilke konsekvenser det måtte have.

7) Opfølgning på dialogmøder
Der var til mødet udsendt en sammenfatning af drøftelserne på de tre dialogmøder,
som PASS gennemførte med de lokale uddannelsesudvalg i september måned.
Desuden var der fremlagt to forslag fra møderne, dels et forslag om at fjerne hjælpeskemaet fra den afsluttende praktikerklæring, dels et forslag om at etablere et forum
på passinfo.dk, hvor LUU kan lægge oplæg til inspiration for andre.
Udvalget drøftede sammenfatningen og de fremkomne forslag.
Afsluttende praktikerklæring uden hjælpeskema
Flere udtrykte en vis tøven i forhold til at fjerne hjælpeskemaet til praktikerklæringen
og mente, at det i højere grad handlede om at oplære praktikvejlederne i, hvad forventningerne til praktikperioderne er, og hvordan skemaerne bruges.
Samtidig var der en forståelse for, at selvom der kan være behov for hjælpeskemaer
undervejs i uddannelsen, kræver bekendtgørelsen ikke et hjælpeskema til den afsluttende praktikerklæring. Det aftaltes, at sekretariatet udvikler er forslag til næste
møde.
Forum for erfaringsudveksling for LUU på passinfo.dk
Der var stor velvilje til at etablere et forum på passinfo.dk og invitere LUU’erne til at
dele deres gode modeller og materialer, men også en bekymring for om tilbuddet vil
blive brugt.
Det besluttedes at sekretariatet skal udarbejde et forslag, herunder udbygge forummet med nogle styringsredskaber, der letter søgningen på sitet, fx ved at der udvikles en skabelon for fremsendelse af materiale, at der bliver regler for oprydning i
gamle dokumenter samt en vejledning til brug af sitet.

8) Forslag om lærerkonferencer i 2018
Der var til mødet fremsendt et forslag til foreløbig struktur og indhold på en lærerkonference efteråret 2018. Der lægges op til en konference, hvor der er fælles temaer om formiddagen og uddannelsesspecifikke temaer om eftermiddagen.
Forslag til program blev drøftet, og der blev udtrykt tilfredshed med den overordnede
struktur.
Det blev foreslået, at der kunne tænkes på tværs af de to social- og sundhedsuddannelser ved at fokusere på rehabilitering.
Endvidere blev det foreslået, at velfærdsteknologi, herunder den mentale betydning
af øget brug af velfærdsteknologi, var et velegnet emne på tværs af alle tre
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uddannelser, også set i lyset af de kommende videnscentre om velfærdsteknologi.
Det blev nævnt, at formandskabet planlægger en grundigere drøftelse i udvalget af,
hvordan PASS kan få udbytte af de kommende videnscentre for velfærdsteknologi.
Sekretariatet arbejder videre med de indkomne forslag til programmet.

9) Evaluering af de nye uddannelsesordninger
Der var til mødet udsendt et forslag om, at udvalget på mødet gennem en styret proces skulle drøfte forventninger og ønsker til en evaluering af uddannelserne, herunder betydningen af om uddannelserne evalueres løbende, eller når de første hold
har gennemført uddannelsen.
På grund af tidsnød blev punktet udskudt til næste møde.

10) Møde med udbyderne
Der var til mødet fremsendt et kort referat fra et nyligt afholdt møde mellem formandskabet og repræsentanter for udbyderne.
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
FOA orienterede om en sag, hvor UC Syd, der udbyder den pædagogiske assistentuddannelse, havde omtalt den pædagogiske assistentuddannelse meget negativt i
bladet Børn og Unge. Efter henvendelse fra FOA havde udbyderen givet udtryk for
at de var blevet fejlciteret og bedt om en rettelse i bladet.

11) Budgetopfølgning og forslag til budget 2018
Ved en beklagelig fejl var bilagene til dette punkt ikke udsendt med mødematerialet.
Materialet blev uddelt i papirform, og det blev aftalt, at der foretages en skriftlig høring i forbindelse med udsendelse af referatet.

12) Forslag til møderække i 2018
Der var til mødet fremsendt forslag til mødeplan for 2018.
Mødeplanen blev godkendt. Sekretariatet vil indkalde udvalgsmedlemmerne i Outlook.

13) Meddelelser
Der var til mødet udsendt skriftlige meddelelser, herunder en orientering om
at der vil komme ændringer i Lov om erhvervsuddannelser med virkning fra
1. januar 2018.
Udvalget tog meddelelserne til efterretning.
Sekretariatet orienterede om, at der i mange lokale uddannelsesudvalg forestår nyudpegning i forbindelse med den nye kommunale valgperiode. Sekretariatet
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modtager forespørgsler fra nye udvalgsmedlemmer om deres opgave og mandat.
Sekretariatet foreslår, at udvalget overvejer at ændre udpegningsproceduren og indføre en formel godkendelse af udpegede medlemmer. Fordelen vil være, at PASS
vil kunne informere nye medlemmer om forventningerne til deres opgavevaretagelse.
Helle Stang forespurgte om de aktuelle trepartsaftaler om efteruddannelse resulterer
i nye bestemmelser for at give social- og sundhedshjælpere og pædagogiske assistenter med bestemte AMU-forløb merit til en social- og sundhedsassistentuddannelse.
Næstformanden svarede, at trepartsforhandlingerne endnu ikke er afsluttede, og at
eventuelle specifikke meritbestemmelser i forhold til PASS’ uddannelser vil skulle
beskrives nærmere efterfølgende. Danske Regioner gjorde opmærksom på, at en
sådan aftale vil kunne medføre behov for genoptagelse af dimensionsaftalen.
Mogens Bech Madsen orienterede om, at der for tiden afprøves modeller for afholdelse af skills-konkurrencer for pædagogiske assistenter i Region Sjælland. FOA
ønsker på sigt, at der afholdes DM i den pædagogiske assistentuddannelse.
FOA oplyste endvidere, at man er ved at lave en film, hvor man får folketingsmedlemmer til at udtale sig om den pædagogiske assistentuddannelse.

14) Eventuelt
Der fremkom ingen bemærkninger under punktet.
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