Bilag 2
Udvalg:

PASS

Dato:

Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00

Emne:

Referat fra mødet den 17. september

_________________________________________________________________
Til stede:
Nanna Højlund, FOA, formand
Ursula Dybmose, KL, næstformand
Anne-Dorte Sørensen, Danske Regioner
Lisbeth Højmark, Danske Regioner
Kirsten Højlyng, KL
Jakob Sølvhøj, FOA
Lotte Meilstrup, FOA
Helle Stang Traasdahl, KL
Jesper Lykke Christensen, KL
Jette Hovedskov, Danske regioner
Birgitte Rasmussen, FOA
Susanne Wind, 3F
John Steffensen, sekretariatet
Karen Therkildsen, sekretariatet
Afbud:
Stig Ove Jensen, FOA
Gitte Vind, FOA
Marianne Jensen, Danske Regioner
Karen Stæhr, FOA
Louise Mortensen, elevrepræsentant
Michelle Hansen, elevrepræsentant
Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden
2) Godkendelse af referat fra sidste møde
3) Status vedr. aktivitetsplan
4) Farmakologiprøve
5) Modeller for faglig påbygning
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6) LUU’s bidrag til udviklingsredegørelserne
7) Udviklingsredegørelsen 2014
8) Opfølgning på dialogmøderne
9) Bilag til praktikerklæringer PAU
10) Elevsager om forlængelse ved barsel
11) Budget 2014 – omfordeling mellem PASS og EPOS
12) Nyhedsbrev til de lokale uddannelsesudvalg - emner
13) Meddelelser
14) Evt.

1) Godkendelse af dagsorden
Det blev foreslået, at Punkt 10, Elevsager om forlængelse ved barsel blev behandlet efter punkt 2. Med denne ændring blev dagsordenen godkendt.

2) Godkendelse af referat fra sidste møde
Der var indarbejdet en enkelt ændring i det tidligere udsendte referat. Det reviderede referat blev godkendt.
3) Status vedr. aktivitetsplan
Der var udsendt en opdateret aktivitetsplan. JST uddybede enkelte punkter i aktivitetsplanen, herunder at formandskabets dialog med UNI-C har betydet, af der er
sket en reduktion på 15 pct. af betalingen til UNI-C.
Udvalget tog aktivitetsplanen til efterretning.
4) Farmakologiprøve
Udvalget havde ønsket en farmakologiprøve i social- og sundhedsassistentuddannelsen ved revisionen af social- og sundhedsuddannelsen, men ønsket blev udskudt til senere. Formandskabet har siden været i dialog med Undervisningsministeriet om mulige modeller.
Udvalget drøftede behovet for en prøve og gav udtryk for, at det er vigtigt med en
prøve, der er obligatorisk for alle. Prøven skal være både skriftlig og mundtlig og
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skal udover viden om farmakologi indeholde beregningsopgaver. Der skal være
krav om, at prøven bliver bestået.
Formanden konkluderede, at formandskabet vil arbejde videre med behovet for en
farmakologiprøve og foreslog, at henvendelsen til ministeriet skulle indeholde eksempler fra praksis på de farmakologiske opgaver, som social- og sundhedsassistenterne løser, eksempler på prøvning i farmakologi fra andre uddannelser herunder dokumentation for at manglende viden om farmakologi har betydning for utilsigtede hændelser.
5) Modeller for faglig påbygning
Udvalgets oplæg om talentudvikling har aktualiseret behovet for at drøfte udvalgets
holdning til de muligheder for at højne det faglige niveau, som allerede ligger i erhvervsuddannelsesloven.
Sekretariatet havde til mødet udarbejdet et notat, der beskrev mulighederne for at
udvikle fag på ekspertniveau med henblik på udbud af et talentspor og/eller faglig
påbygning.
Der var enighed om, at det er vigtigt, at udnytte de muligheder loven giver for at
højne det faglige niveau for de elever, der er motiverede, men der blev også udtrykt
forundring over, at muligheder for at højne det faglige niveau udelukkende er beskrevet i forhold til supplerende skoleundervisning og ikke i forhold til praktikken.
Flere udvalgsmedlemmer havde hørt om lokale initiativer for talentudvikling og foreslog, at der indhentedes inspiration herfra.
De fremlagte forslag til temaer for faglig påbygning blev kommenteret og udvalget
besluttede, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med
mulighederne.
6) LUU’s bidrag til udviklingsredegørelserne
Som tidligere år har PASS bedt de lokale uddannelsesudvalg om at bidrage til drøftelserne om udviklingsredegørelsen ved at besvare en række spørgsmål. De indkomne besvarelser var vedhæftet.
Udvalget behandlede de indkomne bidrag fra de lokale uddannelsesudvalg.
Bidragene vedr. den pædagogiske assistents profil er værdifulde bidrag til det
kommende arbejde med revision af den pædagogiske assistentuddannelse.
Bidragene vedr. implementering af den nye uddannelsesordning for social- og
sundhedsuddannelsen viser, at de lokale uddannelsesudvalg har taget godt imod
revisionen og har været medvirkende ved implementeringen. Uddannelsesordningens retningslinjer om mere praksisnær undervisning synes at medføre en del nye
initiativer.
Udvalget udtrykte tilfredshed med de fyldige bidrag og den pæne svarprocent.
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7) Udviklingsredegørelsen 2014
PASS skal senest den 20. sept. 2013 indsende udviklingsredegørelser for udviklingen omkring den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen og vurdere, om udviklingen medfører behov for ændringer i uddannelserne.
Udvalget drøftede de fremlagte forslag til udviklingsredegørelser.
Udvalget besluttede, at der indsendes en kritik til Undervisningsministeriet over de
mangelfulde statistikoplysninger vedr. udvalgets uddannelser
Udvalget besluttede, at der indskrives, at der påbegyndes en revision af kompetencemål og fag i den pædagogiske assistentuddannelse, hvilket kan medføre behov
for ændringer i bekendtgørelsen med virkning fra 2015
Udvalget besluttede at indskrive, at der arbejdes for ændringer i social- og sundhedsuddannelsen vedr. adgangskrav, farmakologiprøve og muligvis områdefag på
ekspertniveau, hvilket kan medføre behov for ændringer i bekendtgørelsen med
virkning fra 2015
Der fremkom ønsker om enkelte ændringer i beskrivelsen af udviklingstendenser
omkring den pædagogiske assistentuddannelse og i handlingsplanen for fremskaffelse af flere praktikpladser på begge uddannelsesområder.
De tilrettede redegørelser vil blive sendt i skriftlig høring mhp. hurtig godkendelse.

8) Opfølgning på dialogmøderne
PASS gennemførte 3 dialogmøder med lokale uddannelsesudvalg i maj-juni. Der
deltog i alt ca. 150 deltagere og en kort opsamling var efterfølgende udsendt til
LUU-medlemmer . Opsamlingen var vedlagt til mødet.
På mødet fremkom forslag om, at PASS kunne mødes med formandskaberne, når
der var relevante emner at drøfte.
Formandskabet har været glad for udbyttet af møderne og har planlagt et møde
med formandskaberne den 5. dec. i Kbh.
Forslag til program blev drøftet, og udvalget godkendte forslag til program herunder
udgifter til ekstern oplægsholder om talentudvikling.
9) Bilag til praktikerklæringer PAU
PASS har udstedt en ny uddannelsesordning for den pædagogiske assistentuddannelse med nye praktikmål. I den anledning udarbejdes nye praktikerklæringer.
Skoler og praktiksteder efterspørger bilag til praktikerklæringer med afkrydsningsmulighederne begynder, rutineret, avanceret, efter samme model, som er udarbejdet til social- og sundhedsuddannelsen
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Brugen af bilagene er frivilligt.
Udvalget godkendte, at der udsendes bilag til praktikerklæringerne til LUU med
anmodning om at LUU beslutter, om og i givet fald hvordan man ønsker at bruge
bilagene.
Sekretariatet oplyste, at der fortsat arbejdes med vejledningen om godkendelse af
private praktiksteder. Det har vist sig at være en kompliceret problemstilling.
Sekretariatet oplyste desuden, at ministeriet har bekræftet, at ved afkortning af
praktiktiden, så skal eleven og praktikstedet høres. Skolen kan ikke alene beslutte
afkortningen.

10) Elevsager om forlængelse ved barsel
Der forelå en indstilling til punktet om, at PASS skulle drøfte udvalgets behandling
af forlængelser af uddannelsesaftaler i forbindelse med barsel samt tage stilling til
to forslag til procedurer for PASS’ behandling af forlængelser i forbindelse med
barsel.
Jesper, KL, redegjorde for KL’s opfattelse af problemstillingen. Uenigheden knytter
sig til de forlængelser, hvor barselsorloven strækker sig udover den indgåede uddannelsesaftales varighed – og her knytter uenigheden sig til de 26 ugers barsel
med løn. Det er KL’s opfattelse, at uenigheden om tolkningen af bestemmelserne
vedrører de ansættelsesretslige forhold i forbindelse med, at en uddannelsesaftale
er en tidsafgrænset kontrakt.
Udvalget har tidligere drøftet problemstillingen, så efter en kort drøftelse var der
enighed om en tilkendegivelse af medlemmernes holdning til de to forslag. Der var
enighed om, at forslag 2 knytter sig til de tilfælde, hvor en barselsorlov strækker sig
forbi afslutningstidspunktet i en uddannelsesaftale.
Forslag 1
”PASS-udvalget behandler henvendelser om forlængelser af uddannelsestiden i
forbindelse med barselsorlov mv. (jf. § 58, Erhvervsuddannelsesloven nr. 439 af
29/04/2013), når der ikke lokalt har kunnet opnås enighed om varigheden af forlængelsen.”
Der var enighed i PASS om forslag 1, der dermed blev vedtaget.
Forslag 2
”PASS-udvalget fastsætter varigheden af forlængelsen af uddannelsestiden (jf. §
58, Erhvervsuddannelsesloven nr. 439 af 29/04/2013), så eleven kan gennemføre
sin uddannelse.
PASS-udvalget kan beslutte, at behandlingen af forlængelserne og fastsættelsen af
varigheden kan ske i PASS’ underudvalg, der behandler elevsager.”
Der var ikke enighed om forslag 2. FOA og 3F tilkendegav, at de støttede forslaget.
KL og Danske Regioner tilkendegav, at de ikke kunne støtte forslaget. Der var
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dermed ikke flertal for forslaget og ifølge vedtægterne blev forslag 2, dermed ikke
vedtaget.
11) Budget 2014 – omfordeling mellem PASS og EPOS
Der var udsendt et bilag, der redegjorde for, at der har de seneste år været underskud på driften i PASS samtidig med, at der har været overskud på driften i EPOS.
Der er behov for en langsigtet løsning af denne ubalance i budgetterne.
Sekretariatet havde skitseret et forslag til løsning, der ikke øger organisationernes
bidrag til driften af SEVU, men alene omfordeler KL’s, Danske Regioners og FOA’s
bidrag til driften af udvalgene – fra EPOS til PASS.
Forslaget er, at EPOS’ budget nedsættes med 60.000 kr. fra 2014, og PASS’ budget øges tilsvarende med 60.000 kr. fra 2014. Dermed bliver EPOS budget i 2014
på 124.000 kr. og PASS’ budget bliver på 135.000 kr. i 2014.
Det betyder, at 3F, SL og BUPL får et lidt lavere organisationsbidrag til SEVU på
ca. 1000 kr. årligt.
Susanne Wind spurgte til notatets oplysning om, at PASS ud af posten til informationsmaterialer betaler medlemsgebyr til SkillsDenmark. 3F er fortsat af den opfattelse, at de to uddannelser burde have hvert sit udvalg, og dermed have hver sit
budget.
Formanden bekræftede oplysningerne og understregede, at medlemskabet af SkillsDenmark muliggjorde den demostand for pædagogisk assistentuddannelse som
3F og FOA arrangerer i samarbejde med enkelte social- og sundhedsskoler ved
DM i Skills.
Udvalget godkendte forslaget til omlægning af de to udvalgs budgetter.
PASS-udvalget, EPOS-udvalget samt de to underudvalg skal efterfølgende godkende ændringen af budgettet.
12) Nyhedsbrev til de lokale uddannelsesudvalg – emner
Forslag til punkter i det kommende nyhedsbrev blev præsenteret med udgangspunkt i dagsordenen for mødet. Udvalget foreslog, at listen blev udbygget med to
punkter:
-

PASS vil genudsende gældende vejledning om procedure ved afkortning af
uddannelserne til skolerne med oplysning om, at Undervisningsministeriet
har bekræftet, at afkortning af praktikken kræver praktikkens godkendelse

-

PASS arbejder for at indføre en farmakologiprøve på social- og sundhedsassistentuddannelsen.
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13) Meddelelser
Der var udsendt otte meddelelser med dagsordenen. Sekretariatet oplyste vedr.
bilag 2), at udvalget fremover vil blive orienteret om hvilke institutioner, der er blevet godkendt siden sidst.
Ursula kommenterede pkt. 5) Institutionsfordelt dimensionering, og oplyste at
kommunerne oplever, at dimensioneringen for social- og sundhedshjælperuddannelsen er for høj, og at der vil blive arbejdet med at tilpasse dimensioneringen til
behovet efter 2015.
Nanna foreslog i forlængelse heraf, at udvalget skulle have en temadrøftelse med
oplæg fra KL om, hvordan KL ser udviklingen i optagelse og beskæftigelse for social- og sundhedshjælperområdet.
Med disse bemærkninger blev meddelelserne taget til efterretning.
14) Eventuelt
Formanden takkede Lisbeth Højmark for sin tid i udvalget, mens Anne-Dorte har
haft barselsorlov, og ønskede hende held og lykke i sit nye job.
Formandskabet takkede Kirsten Højlyng for mange års arbejde med social- og
sundhedsuddannelserne både lokalt og i centrale udvalg og ønskede hende held
og lykke med sit kommende liv som efterlønner.
Lisbeth og Kirsten takkede for godt samarbejde gennem årene.
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