Godkendt referat af udvalgsmøde
Udvalget for de Grundlæggende Social- og sundhedsuddannelser,
8. juni 2006, DGI-byen (afholdt i forlængelse af udvalgsseminaret)
Deltagere:
Lisa Dahl Christensen, Fag og Arbejde, formand
Lars Lennart Jensen, KL, næstformand
Birthe Bak Andersen, KL
Dan Kornbek Christiansen, Københavns Kommune
Kirsten Højlyng, Frederiksberg Kommune
Lotte Meilstrup, Fag og Arbejde
Jakob Sølvhøj, Fag og Arbejde
Nanna Højlund, Fag og Arbejde
Gitte Vind, Fag og Arbejde
Susanne Wind, 3F
Dort e Tind Jørgensen, lærerne
Kristine Louise Nielsen, eleverne
Susanne Bondgaard, eleverne
Inger Margrethe Jensen, skolelederne
Lars Jakobsen, skolelederne
Cecilie Konrad, Styrelsen for Social Service
Randi Gjerding, Sundhedsstyrelsen
Karen Therkildsen, sekretariatsleder, EPOS
Karin Olsen, SOSU-sekretariatet

Afbud fra:
Ole Husum Schmidt, ARF
Katrine Orebo Hansen, ARF
Tine Bak – i stedet deltog Dan Kornbek Christiansen
Jan Bauditz, KL
Karen Stæhr, FOA
Birgitte Rasmussen, FOA

Velkomst til:
Lars Lennart Jensen, KL og ny næstformand for SOSU-udvalget.
Cecilie Konrad, Styrelsen for Social Service

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat af udvalgsmødet den 9. marts
Social- og sundhedsskolernes fremtid
Forslag om studietur
Meddelelser

Evt.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Materiale:

Dette papir

Bemærkninger:

Aftalt med formandskabet

Indstilling:

Til godkendelse

Referat af mødet den 8. juni
Dagsordenen blev godkendt .

Ad 2. Godkendelse af referat af udvalgsmødet den 9. marts
Materiale:
Bemærkninger:

Indstilling:

Vedlagt mødematerialet: Bilag 2.1. Udkast til referat af udvalgsmødet den 9. marts
Referatet har været udsendt til udvalgets kommentering og sekret ariatet har ikke modtaget kommentarer.
Til godkendelse

Referat af mødet den 8. juni
Referatet blev godkendt uden yderligere kommentarer. Kan downloades på udvalgets indgang på www.sosuinfo.dk.

Ad 3. Social- og sundhedsskolernes fremtid
Materiale:
Bemærkninger:

Vedlagt mødematerialet bilag 3.1. (udvalgets visioner fra foråret
2005 vedlagt)
Med overgangen til selveje og introduktion til taxametersystemet vil
det økonomiske grundlag for social- og sundhedsskolerne blive centralt styret uden mulighed for økonomisk støtte fra de nuværende
amter.
Der har tidligere været drøftelser i udvalget om ønsket at bevare
social- og sundhedsskolerne ud fra følgende betragtningerne:
?? at social- og sundhedsskolerne udgjorde entydige samarbejdspartnere for såvel udvalg som kommuner
?? at social- og sundhedsskolernes geografiske spredning sikrer uddannelsestilbud for en bred vifte af uddannelsessøgende
?? at social- og sundhedsskolernes har solid pædagogisk erfaring og metode udvikling med den brede gruppe af uddannelsessøgende, som søger social- og sundhedsuddannelserne.
Formandskabet ønsker på baggrund af introduktionen af taxametersystemet at genoptage drøftelser i udvalget om, hvordan udvalget
stiller sig overfor et scenarium med et ændret antal social- og sundhedsskoler. Hvilke ønsker har udvalget til fremtidig skolestruktur med
udsigten til færre skoler og for at sikre kvaliteten af og rekrutteringen
til uddannelserne?
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Indstilling:

Til drøftelse.

Referat af mødet den 8. juni
Med social- og sundhedsskolernes overgang til selveje og taxametersystemet, lagde formanden an til en indledende drøftelse af social- og sundhedsskolernes fremtid. Formanden
så følgende scenarier for social- og sundhedsskolerne fremover:
??den nuværende struktur med det nuværende antal af SOSU-skoler
??fusioner mellem SOSU-skoler, hvilket allerede er en realitet med sammenlægning
af skolerne på Fyn og i Vestsjællands Amt.
??fusioner mellem SOSU-skoler og erhvervsskoler, hvilket kan styrke tanken om en 8.
indgang.
Spørgsmålet, der rejser sig i forbindelse med overgangen til selveje er, hvad skal der til for
at drive en skole økonomisk rationelt?
Inger Margrethe Jensen: skolelederne er naturligvis også meget optaget af spørgsmålet,
formanden rejser. Færre enheder er ikke nødvendigvis en konsekvens af overgangen til
selveje. Inger Margrethe bemærkede, at der allerede var set eksempler på erhvervsskoler,
der var interesseret i samarbejde/fusion med SOSU-skoler.
Skolelederne satser på, at den geografiske spredning fortsat vil være et af SOSU-skolernes
særkende, og som en vigtig understøttende faktor i sikring af skolernes fremtidige eksistens. De næste par år vil vise, hvilke skole konstruktioner, fremtiden byder på. Inger Margrethe pegede i den forbindelse på skolesammenlægningerne på Fyn og i Vestsjælland.
Understregede, at grundtilskuddene på 2 mio. kr. er meget afgørende for SOSU-skolernes
mulighed for fortsatte eksistens som selvstændige skoler.
Lars Jakobsen supplerede med, at erfaringen fra erhvervsskolerne viser, at store skoler
ikke nødvendigvis har bedre overlevelsesmuligheder end de små. Lars pegede på yderligere et scenarium: out-sourcing af dele driften f.eks. it-administrationen.
Et andet afgørende for skolernes fremtid vil være regionernes fremtid (udviklingen i de enkelte regioner og samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne i regionerne), og om SOSU-skoler vil blive trukket til større uddannelseskonstruktioner ved eksempelvis etableringen af ”by-skoler”.
Lars Lennart Jensen: KL har ikke en fasttømret holdning om antallet af skoler. Han påpegede, at Kommune Kontakt Rådene (KKR) fremover vil få en stor betydning for SOSUskolerne.
I forlængelse af spørgsmålet om SOSU-skolernes fremtidige eksistens, efterlyste Karen
Therkildsen drøftelse af, hvad det vil betyde for SOSU-skolerne, hvis de grundlæggende
social- og sundhedsuddannelse blev en del af en eksisterende service-indgang?
Lisa Dahl Christensen udtrykte, at fra FOAs side var ønsket, at uddannelserne skal have en
entydig profil via en selvstændig indgang.
Inger Margrethe Jensen fremhævede, at det er uklart, hvilken indflydelse det vil have for
SOSU-skolerne, hvis uddannelserne bliver en del af en indgang. Godkendelsesinstituttets
indstilling til, hvilke krav der stilles til uddannelsesinstitutionerne får derfor stor betydning.
Ligeledes vil det have afgørende indflydelse, om godkendelsesinstituttet vægter hensynet til
uddannelserne eller uddannelsesinstitutionerne højest.
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Fra KL gav Lars Lennart Jensen udtryk for, at kvalitetssikringen af uddannelserne har højeste prioritet. Han påpegede, at uddannelsesinstitutionerne fremover bl.a. skal måles på
fastholdelse af eleverne. Inger Margrethe Jensen stillede sig imødekommende overfor en
diskussion om sikringen af uddannelseskvaliteten.
Jakob Sølvhøj påpegede, at et fælles udvalgsudspil hvor der blev taget højde for SOS Uskolerne og kvaliteten af uddannelserne, vil stå stærkt i ministeriet.
Med henvisning til erfaringerne fra AMU-centrene, pegede Susanne Wind på de mange
nuancer der er i denne diskussion om SOSU-skolernes overlevelse. Hun fremhævede, at
udvalget er nødt til at indtænke de enkelte skolers økonomiske bæredygtighed.
Med denne indledende drøftelse i udvalget om SOSU-skolernes fremtid blev det besluttet,
at formandskabet tager initiativ til videre drøftelser af kriterier for den ”gode skole” udvalget
vægter.

Ad 4. Forslag om studietur, efteråret 2006
Materiale:

Bilag 4.1. vedlagt mødematerialet

Bemærkninger:

En hurtig arbejdende arbejdsgruppe under udvalget har på baggrund
af tilbagemeldingerne fra udvalgsmødet i marts konkretiseret forslaget om en studietur. Arbejdsgruppen foreslår at destinationen er
Irland for bl.a. at få inspiration til:
?? generalist vs. fagspecifikke uddannelser
?? nye typer af uddannelsestilbud inden for social- og sundhedssektoren
?? erfaringer med realkompetencevurderinger
?? realisering af uddannelse til alle
?? efter- og videreuddannelse
Pris ca. kr. 8.000
Afgangstidspunkter, november 2006:
1. – 3. november
15. – 17. november

Indstilling:

Bindende tilbagemeldinger om deltagelse i udvalgstur. Udvalgsmedlemmer bedes derfor på forhånd at have sikret sig plads i kalenderen
samt finansiering af turen.

Referat af mødet den 8. juni
Den hurtigt arbejdende arbejdsgruppe bestående af Nanna Højlund og sekretariatet præ senterede ideerne til en studietur til Irland.
Diskussion om, hvordan udvalgs-seminarets tanker og diskussion kan indgå i turen. Lars
Lennart Jensen gjorde opmærksom på, at det irske samfund er meget forskellige fra det
danske (bl.a. foregår meget af plejeområdet i private regier). Erfaringerne fra det irske system kan derfor ikke umiddelbart overføres til det danske.
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Bred tilslutning til turen, som kommer til at foregå den 1. – 3. november. Sekretariatet udarbejder tilmeldingsblanket til udvalget.

Ad 5. Meddelelser fra formandskabet
Barselsvikariat
Materiale:
Bemærkninger:

Da Karin går på barsel i september, slås barselsvikariatet op i august
til besættelse i september. Der ansøges desuden om ekstra økonomiske midler i forbindelse med barselsvikariatet.

Indstilling:

Til orientering

Referat af mødet den 8. juni
Formandskabet har besluttet, at Karins stilling under barsel besættes af en vikar. Der søges
ekstra midler i KTO til ansættelsen af vikaren. Stillingen slås op og besættes i samarbejde
mellem formandskabet og sekretariatet.

Høringssvar:
Materiale:

Bilag 5.1. vedlagt mødematerialet.
SOSU-udvalgets svar på bekendtgørelsesændringer i forbindelse
med sammenhængende forløb (22. marts 2006)
bilag 5.2.
SOSU-udvalgets svar på høring om bekendtgørelse om karakterskala (29. marts 2006)
bilag 5.3.
SOSU-udvalgets svar på lovforslag om befordringsrabat til uddannelsessøgende (7. april 2006)

Bemærkninger:

Udvalget har i det sidste kvartal afgivet vedlagte høringssvar

Indstilling:

til orientering

Referat af mødet den 8. juni
Sekretariatet orienterede om, at udvalget i forårets løb har afgivet ovennævnte høringssvar.

Særlige grundforløb
Materiale:

Bilag 5.4. vedlagt mødematerialet.
Integrationsministerens svar på udvalgets opgørelse over særlige
grundforløb.

Bemærkninger:
Indstilling:

til orientering
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Referat af mødet den 8. juni
Sekretariatet orienterede om, at Integrationsministeren har kvitteret for udvalgets oversigt
og status på de særlige grundforløb, og at statussen har været vigtig i forhold til at synliggøre social- og sundhedsuddannelsernes aktive indsats i integrationsprocessen.

B-SOSU
Materiale:

Bilag 5.5. vedlagt mødematerialet.
Orientering om etablering af Bestyrelsesforeningen for Social- og
Sundhedsskoler (B-SOSU).

Bemærkninger:

Udvalget har i det sidste kvartal afgivet vedlagte høringssvar

Indstilling:

til orientering

Referat af mødet den 8. juni
Sekretariatet meddelte, at udvalget har modtaget vedlagt brev om etablering af Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskolerne. Sekretariatet for bestyrelsen har til huse
hos Skoleledersammenslutningen i Ny Vestergade 15.

SOSUinfo
Den nye SOSUinfo er nu en realitet. Kommentarer og input modtages gerne.

EVT
Karen Therkildsen orienterede om de regionale konferencer, der afholdes i et samarbejde
mellem skoler, lokale uddannelsesudvalg og EPOS i efteråret. Læs mere på www.eposamu.dk
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