Referat fra møde i Fagligt udvalg
for den pædagogiske assistentuddannelse
og social- og sundhedsuddannelsen
torsdag den 28. jan. 2010 kl. 9 – 11
i SEVU, Ny Vestergade 17, 3. th., 1471 Kbh. K
Tilstede:
Nanna Højlund, FOA, formand
Ursula Dybmose, KL, næstformand
Kirsten Højlyng, KL
Susanne Wind, FOA
Pernille Bjørk, elevrepræsentant
Gitte Vind, FOA
Birgitte Rasmussen, FOA
Lotte Meilstrup, FOA
Afbud:
Janne Elsborg, Danske Regioner
Jacob Møller Jørgensen, Danske Regioner
Helle Stang Traasdahl, KL
Jakob Sølvhøj, FOA
Heidi Leen, FOA
Karen Stæhr, FOA
Pernille Johnsen Pedersen, elevrepræsentant
Forslag til dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden
2) Godkendelse af referat
Bilag – referat fra møde den 5. nov. 2009
3) Konstituering
Bilag 3.1 - notat om konstituering
4) Forretningsorden
Bilag 4.1 – Notat om ajourføring af forretningsorden
Bilag 4.2 – Ny forretningsorden med ændringer
5) Konference for lokale uddannelsesudvalg den 11. maj
Bilag 5.1 – Notat med forslag til formål og indhold på konferencen
6) Tvistighedsnævnet gælder for PASS
Bilag 6.1 – Notat om forslag til principper for behandling af tvister i PASS
7) Udtalelse om ansøgning om uddannelsesforsøg med PAU
Bilag 7.1 – Notat om anmodning om udtalelse

Bilag 7.2 – Brev fra UC-Syd i Kolding
8) Uddannelsesbeviser i EASY
Bilag 8.1 – Notat om principper for nye uddannelsesbeviser
Bilag 8.2 – Eksempel på skolebevis og uddannelsesbevis
9) Dimensionering
Bilag 9.1 – Notat om dimensionering af uddannelserne 2010
Bilag 9.2 - Brev fra Undervisningsministeriet til skolerne om dimensionering
2010
10) Meddelelser
Bilag 10.1 - Status vedr. DM i SOSU
Bilag 10.2 - Nye love og bekendtgørelser vedr. erhvervsuddannelser
Bilag 10.3 - Godkendte AMU-uddannelser
Bilag 10.4 – Nye statistikoplysninger om social- og sundhedsuddannelsen
11) Evt.

Referat:
Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Nanna bød velkommen til mødet. Nanna orienterede om, at Janne Elsborg er blevet konstitueret direktør for Bispebjerg Hospital og derfor ikke kan deltage i møderne resten af året.
Dagsorden blev godkendt.
Ad 2) Godkendelse af referat
Karen supplerede referatet med oplysning om, at den indplacering af uddannelserne i en National Kvalifikationsramme (NQF), som udvalget på sidste møde overdrog beslutningen om til formandskabet, er fremsendt til Undervisningsministeriet
med flg. indstilling:
Social- og sundhedshjælperuddannelsen, trin 3
Social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 5
Den pædagogiske assistentuddannelse, trin 4
Med disse supplerende oplysninger blev referatet godkendt
Ad 3) Konstituering
Organisationerne indstillede, at Nanna fortsætter som formand og at Ursula fortsætter som næstformand. Indstillingen blev godkendt.
Ad 4) Forretningsorden
Forretningsordenen er ajourført i forlængelse af etablering af en bestyrelse for SEVU og overflytning af opgaver vedr. økonomi og sekretariatsledelse hertil.
Forretningsordenen blev godkendt.
Ad 5) Konference for lokale uddannelsesudvalg den 11. maj
Der udspandt sig en længere drøftelse af mål og rammer for konferencen, hvilket
kort kan samles i flg. indstillinger:
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Ursula ønskede, at konferencen skulle medvirke til at give de lokale uddannelsesudvalg ejerskab til uddannelserne.. Udvalgene skulle have mulighed
for at drøfte oplæg om deres opgaver både i plenum og i større grupper.
Susanne så et stort behov for, at udvalgsmedlemmer, der arbejder i forhold
til det pædagogiske område får mulighed for at drøfte særlige opgaver i relation til denne uddannelse. Foreslog konkret en drøftelse af de ændringer i
LUU’s opgaver som ændringen fra PGU til PAU medfører
Nanna så meget gerne, at 50 - 50% optagemuligheden bliver drøftet i relation til begge uddannelser. LUU skal medvirke til etablering af en optageprocedure, der sikrer, at arbejdspladserne vil ansætte de færdiguddannede
elever.
Lotte efterlyste PASS’ forventninger til out-put fra konferencen og det aftaltes, at der på baggrund af drøftelserne på konferencen skal udarbejdes inspirationsmateriale til at støtte op om de lokale udvalgs arbejde.
Ursula forslog, at en arbejdspladsrepræsentant kunne holde oplæg om,
hvordan praktikken kvalitetssikrer uddannelsen
Kirsten foreslog en drøftelse af hvordan den lokale undervisningsplan, drøftes i luu?
Ursula foreslog, at en repræsentant fra praktikken sammen med en skolerepræsentant kunne holde oplæg om, hvordan et godt samarbejde forbedrer uddannelserne
Nanna foreslog, at PASS, i anledning af de nyudpegninger, som vil komme i
foråret, skal skrive et brev til de lokale udvalgs formænd om opgaver og forventninger til luu’ernes arbejde
Sekretariatet forespurgte, om der var interesse for, at konferencen blev fulgt
op med en uddannelsesaktivitet for nye medlemmer til efteråret. En kursusaktivitet, som sekretariatet kunne udbyde på tværs af EUD og AMU. Det aftaltes, at tage drøftelsen op på møde i formandskabet.

Det aftaltes, at sekretariatet udarbejder et konkret forslag til program, som drøftes
på næste møde i formandskabet.

Ad 6) Tvistighedsnævnet
John uddybede det udsendte notat om betydningen af lovændringen, der medfører,
at Tvistighedsnævnet bliver ankeinstans for uenigheder mellem parterne vedr. ansættelses- og uddannelsesmæssige forhold.
Parterne skal tage ansvar for uenigheder og PASS får en vigtig rolle som mægler,
hvis det lokale niveau ikke kan løse en tvist. PASS skal forebygge, at en sag ender
i Tvistighedsnævnet. Det forventes ikke, at der vil være mange sager på udvalgets
område, men erfaringer fra kontoruddannelserne tyder på, at antallet er stigende
også på det offentlige område. Udvalget bør udvikle en procedure for behandling af
tvister.
Nanna takkede for oplægget og fandt, at PASS må tage opgaven på sig og indhente erfaringer ved en central behandling af evt. sager.
Susanne orienterede om erfaringerne fra FU for Serviceassistentuddannelsen, som
netop havde haft en tvistighedssag, som var blevet forligt.
Ursula kunne meddele, at KL vil pege på personer fra hhv. personaleafdelingen og
OK-afdelingen til evt. forligsmøder.
Nanna oplyste, at FOA vil pege på repræsentanter fra OK-afdelingen.
Det aftaltes, at sekretariatet beskriver en procedure til næste udvalgsmøde.
Ad 7) Udtalelse om ansøgning om uddannelsesforsøg med PAU
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Nanna orienterede om, at hun havde svaret personligt på henvendelsen fra UCSyd, for det var det eneste der kunne nås indenfor tidsfristen, men hun ønskede at
høre, hvordan udvalget stillede sig til forslaget. Nanna var selv af den opfattelse, at
forslaget var interessant og at det er spændende, hvad specialefag kan bruges til. I
en tid, hvor børnetallet falder synes det konstruktivt at give eleverne andre muligheder.
Ursula fandt forslaget meget interessant og var meget åben for forsøg indenfor
uddannelsens rammer. Nogle af fagene kunne evt. udbydes som påbygning.
Sekretariatet gjorde opmærksom på, at det indsendte forslag i sin helhed ikke kunne gennemføres indenfor uddannelsens rammer.
Det besluttedes, at sekretariatet afsender et hurtigt svar til UCSyd som tilkendegiver, at PASS finder forslaget interessant og gerne vil støtte det inden for uddannelsens rammer.
Ad 8) Uddannelsesbeviser i EASY-systemet
Sekretariatet orienterede om konsekvenserne af, at EASY-systemet femover kan
genere skolebeviser og uddannelsesbeviser. Udvalget fandt det uheldigt, at vi i
bilagene til indgangsbekendtgørelsen er kommet til at beskrive kravene til indholdet
af beviserne, så den samme tekst skal fremgå af både skolebevis og uddannelsesbevis. Udvalget var af den opfattelse, at bekendtgørelsen skal overholdes, men
opfordrede sekretariatet til at finde en fleksibel udformning, så resultatet ikke kan
opfattes beskæmmende.
Sekretariatet informerede desuden om de økonomiske konsekvenser af driftsaftalerne med såvel UNI-C som Uddata i Svendborg. UNI-C aftalen vil afkræve et beløb relateret til antal elever på uddannelsen. UNI-C aftalen giver udvalget mulighed
for at hente informationer om praktiksteder og elever samt giver udvalget mulighed
for at præge udviklingen af systemet.
Aftalen med Uddata i Svendborg vil beløbe sig til ca. kr. 5.000 pr. uddannelse for
udvikling af beviserne og en løbende driftsafgift ca. kr. 5.000 i alt pr. år.
Ursula udtrykte stor utilfredshed med, at undervisningsministeriet indførte administrative systemer uden at informere om, at brugen af dem vil kræve løbende udviklings- og driftsudgifter.
En mere præcis beregning af udgifterne vil blive forelagt på det kommende møde i
formandskabet.
Ad 9) Dimensionering
Ursula gjorde opmærksom på, at Undervisningsministeriet udsender en beregnet
dimensionering, der er udtryk for hvor mange elever skolerne forventes at optage.
Den enkelte skoles realisering af disse tal forudsætter imidlertid, at arbejdsgivere
stiller tilsvarende antal praktikpladser til rådighed. Kommuner og regioner vælger
frit hvilke skole de ønsker at benytte. Dimensioneringen er landsdækkende og
pladserne fordeles internt mellem KL og Danske Regioner.
Susanne spurgte til relationen mellem dimensioneringen og 3-partsaftalepunktet
om opkvalificering af 15.000 ikke-uddannede. Ursula forklarede, at opkvalificering
af de 15.000 ikke-uddannede i flg. 3-partsaftalen kan ske vha. såvel EUD som
GVU, samt at der ikke blev sat måltal på de enkelte fagområder.
De ekstra 1650 praktikpladser, som kommuner og regioner for nyligt indgik aftale
om at oprette, fordeles med 1320 til det kommunale områder indenfor sosu/pau
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EGU og det øvrige EUD område. Realiseringen af de 1320 kommunale pladser
forudsætter imidlertid at 3-partsaftalen om den øgede dimensionering på sosu/pau
er opfyldt, hvorfor der forventes at kommunerne også placerer en vis andel af de
ekstra elever over det øvrige EUD område og EGU’en.
Ad 10) Meddelelser
Vedr. DM i SOSU: Sekretariatet oplyste at ca. 6 skoler nu havde tilmeldt sig mesterskaberne. Nanna udtrykte forventning om flere og bad om ideer til, hvor der kan
findes sponsorer. Gitte Vind kunne meddele, at HK havde besluttet at afprøve DM i
erhvervsuddannelser, men at det endnu ikke var afgjort hvilken uddannelse, der
skulle deltage.
Vedr. statistikoplysninger:
Sekretariatet uddelte statistikoplysninger om frafald på uddannelserne og kunne
meddele, at frafaldet er faldende om end stadig større end på erhvervsuddannelserne i gennemsnit.
Nyt punkt:
Nanna orienterede om tiltagende efterspørgsel på (efter-) uddannelse til svenske
social- og sundhedsarbejdere, der ikke kan få autorisation i DK med den uddannelse de har.
Kirsten oplyste, at der ikke er sikret kobling mellem teori og praktik i den svenske
uddannelse.
Ursula pegede på RKV som et redskab, der burde give skolerne gode muligheder
for at tilbyde svenske ansøgere den manglende uddannelse.
Ad 11) Evt.
Intet at referere
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