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Referat
1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2) Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet fra mødet den 22. maj 2012 blev godkendt med KL’s indsendte ændring.
3) Status for aktivitetsplan 2012
Sekretariatet fremlagde aktivitetsplanen. Aktivitetsplanen bygger på den handlingsplan, som udvalget udarbejdede for et par år siden. Det blev foreslået, at
udvalget sidst på året reviderer handlingsplanen, herunder hvordan arbejdet
med hjemmesiden skal prioriteres.
Flere af punkterne på aktivitetsplanen var punkter på dagens møde og blev
derfor kun lige nævnt. De vigtigtse aktuelle opgaver er udarbejdelse af vejledninger, møder og konferencer i forbindelse med revisonen af SOSUuddannelsen, kvalitetssikring af praktikuddannelsen på uddannelsen til pædagogisk assistent, DM Skills, vejledning til private praktikvirksomheder og evt.
konferencer i efteråret for de lokale uddannelsesudvalg.
4) Revisionen social- og sundhedsuddannelsen
Der var til mødet udsendt den udstedte indgangsbekendtgørelse og den uddannelsesordning, som netop havde været i høring. Der var tillige udsendt de
indkomne høringssvar.
Skolerne mener ikke, at den reviderede uddannelsesordning vil medføre økonomiske konsekvenser. SOSU Nord gav udtryk for, at de ønskede en taksonomi for praktikmålene. Sekretariatet kunne oplyse, at UNI-C vil fremsende et
tilbud til PASS om at oprette en skabelon til evaluering af praktikmålene i Elevplan.dk. Skabelonen vil kunne gøre det muligt at evaluere hvert praktikmål i
forhold til niveauerne begynder, rutineret og avanceret og at supplere evalueringen med bemærkninger. Hvis PASS vælger at benytte skabelonen, vil den
kunne benyttes fra januar 2013.
Sundhedsstyrelsen har haft uddannelsesordningen i høring. Sundhedsstyrelsen tog i deres svar ikke stilling til om revisionen af uddannelsen ville får betydning for autorisationen. Styrelsen nævnte i deres svar ønsket om, at der
skrives i hvilke praktikperioder praktikmålene bør nås. Det blev besluttet, at
Ursula Dybmose kontakter Sundhedsstyrelsen for at høre, om den reviderede
uddannelsesordning vil få få betydning for social- og sundhedsassistenternes
autorisation.
Der var til mødet udsendt ministeriets tidsplan for implementeringen af den reviderede SOSU-uddannelse. Fra 1.10.2012 er uddannelsesordnignen tilgængelig i Uddannelsesadministrationen, og den 1.1.2013 forventes den reviderede indgangsbekendtgørelse og uddannelsesordning at træde i kraft.
I forbindelse med revisionen af SOSU-uddannelsen har PASS udarbejdet en
kommunikationsplan. Der var til mødet udsendt en gennemgang af, hvad der
er gennemført. De fleste punkter er gennemført. Der mangler at blive:
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1) udsendt en generel vejledning om den reviderede uddannelse, der indeholder uddybende bemærkninger om personlige kompetencer, sammenhængen mellem præstationsstandarder og faglige mål og definition af begreber.
2) udsendt en vejledning til de lokale uddannelsesudvalg til udarbejdelsen af
den lokale undervisningsplan.
3) udarbejdet en vejledning til praktikpladsvejlederne.
Derudover er der aftalt møder mellem PASS-formandskab og SOSULederforeningen med bl.a. dialog om praksisnærhed og prøveformer, og en
konference om praksisnær undervisning samt evt. i foråret 1-2 konferencer for
undervisere om indholdet i de nye områdefag.

5) Bidrag fra LUU til udviklingsredegørelsen – PAU
På baggrund af drøftelser på PASS udvalgsmøde i april måned bad sekretariatet de lokale uddannelsesudvalg om at fremsende oplysninger om en række
punkter, som optager PASS, og som kan bidrage til at kvalificere udviklingsredegørelsen.
Sekretariatet har modtaget fyldige svar fra næsten alle udbydere. Enkelte har af
forskellige grunde ikke kunnet nå det inden for tidsfristen. De vil fremsende senere.
Alle bidragene er samlet i selvstændigt bilag og et kort resume. Relevante oplysninger er indarbejdet i forslag til udviklingsredegørelse.
De fremlagte resumeer blev drøftet, og udvalget heftede sig specielt ved
 at de fandt det mest hensigtsmæssigt med kun to praktikperioder i
den pædagogiske assistentuddannelse
 at it til underholdning og læring er et kompetenceområde, som vurderes at være i vækst. Udvalget ønsker at temaet inddrages i fremtidige drøftelser om udvikling af uddannelsen
 at en kombinationsuddannelse med dele af pædagogisk assistentuddannelse og dele af sosu-assistentuddannelsen kræver interesserede ansættende myndigheder og brug af forsøgsparagraffen i lov
om eud.
 at det vil være interessant at undersøge, hvilke skoler der især ”leverer” pædagogiske assistenter til de videregående uddannelser
 at det vil være interessant at få statistisk underbygget information
om, hvor færdiguddannede PAU’er ansættes.
 det er udvalgets opfattelse, at der fortsat er brug for information om
uddannelsen, især til specialområdet
 at muligheder og barrierer for at gøre uddannnelsen mere interessant for specialområdet bør undersøges
 at den store interesse for uddannelsen bør gøre det muligt primært
at ansætte de bedste.
Formanden konkluderede, at de indsendte bidrag var berigende og informative
for udvalgets arbejde. Det kan overvejes at undersøge nogle af de fremsendte
oplysninger mere systematisk vhja. statistik eller en større undersøgelse.
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6) Udviklingsredegørelsen 2013 for PAU
Sekretariatet fremlagde det udsendte forslag til udviklingsredegørelsen. De
statistiske oplysninger er stadig mangelfulde. Efter en kort drøftelse blev
udviklingsredegørelsen godkendt med en tilføjelse til handlingsplanen for
tilvejebringelse af praktikpladser. Der tilføjes, at PASS vil se på mulighederne inden for det specialiserede område.
7) Bidrag fra LUU til udviklingsredegørelsen for SOSU
På baggrund af drøftelser på PASS udvalgsmøde i april måned bad sekretariatet de lokale uddannelsesudvalg om at fremsende oplysninger om en
række punkter, som optager PASS og som kan bidrage til at kvalificere udviklingsredegørelsen.
Sekretariatet har modtaget fyldige svar fra næsten alle udbydere. Enkelte
har af forskellige grunde ikke kunnet nå det indenfor tidsfristen, de vil fremsende senere.
Alle bidragene er samlet i et selvstændigt bilag og et kort resume. Relevante oplysninger er indarbejdet i forslag til udviklingsredegørelse.
De fremlagte resumeer blev drøftet, og udvalget heftede sig specielt ved at
 det er overraskende, at svarene vedr. teknologiudviklingen på jobområderne for de to trin i uddannelsen er så enslydende. Det er udvalgets opfattelse, at omfang og betydning er meget forskellig på de
to trin.
 unges it-kompetencer overvurderes i en række tilfælde. Undervisere
kan ikke forvente, at elever kan overføre it-kompetencer i forhold til
sociale medier til faglig og professionel brug af it
 arbejdspladser har en stor opgave med at oplære allerede ansat
personale til ny it – det forventes, at eleverne lærer det på skolen
 det undrer, at undervisning i telemedicin ikke er nævnt
 parterne anerkender, at udbredelse og implementering af kommunikations-, dokumentations- og velfærdsteknologi varierer meget på
arbejdspladserne
 at it-kompetence knyttet til kommunikation, dokumentation og velfærdsteknologi ønskes på dagsordenen på et kommende forretningsudvalgsmøde (EUD og AMU)
KL foreslog, at projektbeskrivelsen fra SOSU C om praktik i Sverige kunne
formidles til LUU ved SOSU Syd, der tidligere fik afvist et projekt med praktik i Tyskland.
8) Udviklingsredegørelsen 2013 for SOSU
Sekretariatet fremlagde det udsendte forslag til udviklingsredegørelsen. De
statistiske oplysninger er stadig mangelfulde. Efter en kort drøftelse blev
udviklingsredegørelsen godkendt med følgende tilføjelse til afsnittet om
virksomhedernes udvikling: De nævnte udviklingstendenser omhandler alle
tre områder: det psykiatriske, det somatiske og det primærkommunale.
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9) Orientering om sag om uddannelse uden uddannelsesaftaler
Opsigelse af en elev ved VIA UC Viborg afslørede, at eleven ikke havde nogen
uddannelsesaftale. Efterfølgende viste det sig, at uddannelsesinstitutionen på
flere punkter ikke administrerede elevoptaget korrekt i henhold til lovgivning.
Tilsvarende uregelmæssigheder, herunder udstedelse af ugyldige uddannelsesbeviser, viste sig at finde sted ved VIA UC i Horsens.
Ministeriet for Børn og Undervisning har derfor indledt en tilsynssag.
PASS er blevet inddraget i sagen. PASS har gennemset dokumentation for en
række gennemførte forløb og har godkendt 20 uddannelsesaftaler på VIA Viborg og 62 uddannelsesaftaler på VIA Horsens. PASS har modtaget dokumentation for, at i alt 139 udstedte ugyldige uddannelsesbeviser er kontrolleret og
erstattet med gyldige beviser. Alle disse sager afsluttedes uden gener for de
pågældende elever.
Ministeriet forlangte, at een elev skulle gå til afsluttende eksamen på ny.
Formanden fandt sagen meget beskæmmende for VIA UC og orienterede om,
at formandskabet skulle til møde med Tilsynsstyrelsen efter udvalgsmødet.
Formanden bad sekretariatet opgøre tidsforbruget i forbindelse med sagen.
10) Kvalitetssikring af praktikuddannelsen på uddannelsen til
pædagogisk assistent
Der var udsendt en plan for kvalitetssikring af praktikmålene for uddannelsen til
pædagogisk assistent samt en beskrivelse af to workshops med deltagelse af
repræsentanter fra praktikken og skolerne. Planen blev godkendt med en bemærkning fra KL om, at der skal være flere deltagere fra kommunerne end fra
regionerne, da kommunerne har langt flere elever end regionerne.
Hensigten med de to workshops er at indsamle viden, som kan danne grundlag for PASS’ beslutninger om tilpasning af praktikmålene. Antallet af praktikperioder skal indgå i videnindsamlingen. Formanden gjorde opmærksom på, at
projektet om social innovation muligvis også kunne bidrage med viden, som
kunne bruges i denne forbindelse. KL supplerede med, at KL og BørneKulturchefforeningen afholder en konference, og viden herfra vil også kunne
bidrage til videnindsamlingen.
11) DM i SOSU 2013
Der er indgået samarbejdsaftale med Munksgaard, der igen i år bidrager med
25.000 kr. og forestår lay-out og trykning af program, opgaver og bedømmelsesskemaer.
Der er kontakt med Ældresagen om mulighed for en ny aftale svarende til sidste år.
Regionale mesterskaber afholdes den 4. oktober. DM afholdes den 24. – 26.
januar i Århus. Planlægning og resultater kan følges på passinfo.dk
I alt 4 skoler afholder skolemesterskaber, svarende til antallet sidste år. Styregruppen vil opfordre skolerne til at bruge denne mulighed mere offensivt.

Side 5 af 6

Formanden orienterede om, at FOA har tildelt skolerne omkring Århus midler til
at præsentere den pædagogiske assistentuddannelse som demo-fag.
KL ønskede et oplæg i god tid før DM 2014 om en flerårig finansieringsmodel
for mesterskaberne. Formanden orienterede om, at FOA foreslår, at der ved de
kommende overenskomster afsættes midler til fag ved DM i Skills.
12) Praktikpladsstatistik
Der var udsendt en oversigt over antallet af indgåede uddannelsesaftaler i
2010, 2011 og foråret 2012.
Hvis man sammenholder antallet af indgåede uddannelsesaftaler i første halvår 2012 med antallet i 2011 og 2010, kan man se, at antallet er faldet. KL gjorde opmærksom på, at antallet af uddannelsesaftaler i 2010 og 2011 lå en del
over dimensioneringstallet.
13) Meddelelser
Udvalget tog de fremlagte medelelser til efteretning.
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