Referat
Udvalg:

PASS-udvalget

Dato:

Tirsdag den 23. november 2010

Emne:
Godkendelse af referat fra mødet den 14. september
_________________________________________________________________
Til stede:
Nanna Højlund, FOA, formand
Ursula Dybmose, KL, næstformand
Helle Nørtoft Laursen, Danske Regioner
Helle Stang Traasdahl, KL
Kirsten Højlyng, KL
Gitte Vind, FOA
Lotte Meilstrup, FOA
Susanne Wind, 3F
John Steffensen, sekretariatsleder
Karen Therkildsen, sekretariatet
Katarina Held, sekretariatet
Afbud:
Jan Bauditz, KL
Vacant, FOA
Karen Stæhr, FOA
Pernille Johnsen Pedersen, elevrepræsentant
Janne Elsborg, Danske Regioner
Jakob Sølvhøj, FOA
Birgitte Rasmussen, FOA
Dagsorden
1) Godkendelse af dagsorden
Bilag 1.1 Indstilling
2) Godkendelse af referat fra sidst møde
Bilag 2.1 Indstilling
Bilag 2.2 Referat fra mødet den 22. marts 2010
3) Godskrivning af pædagogstuderendes kompetencer
Bilag 3.1 Indstilling
Bilag 3.2 Vejledning for godskrivning i den pædagogiske assistentuddannelse for pædagogstuderende
Bilag 3.3 Bilag til Vejledningen – en skematisk oversigt.
4) Forslag til udviklingsredegørelsen for PAU 2011
Bilag 4.1 Indstilling
Bilag 4.2 Indberetningerne fra de lokale uddannelsesudvalg for PAU

Bilag 4.3 Forslag til Udviklingsredegørelser for PAU 2011
Bilag 4.4 Tidsplan for gennemførelse af ændringer i Indgangsbekendtgørelse og Uddannelsesordning
5) Forslag til udviklingsredegørelsen for SOSU 2011
Bilag 5.1 Indstilling
Bilag 5.2 Udviklingsredegørelsen for SOSU 2011
Bilag 5.3 Indberetningerne fra de lokale uddannelsesudvalg
6) Orientering om kvalitetsikringsgruppens arbejde
Bilag 6.1 Indstilling
7) Forslag til håndbog for lokale uddannelsesudvalg
Bilag 7.1 Indstilling
Bilag 7.2 Håndbogen for LUU-medlemmer
8) Program mv. for DM i SOSU
Bilag 8.1 Indstilling
Bilag 8.2 Foreløbigt program for DM i Erhvervsuddannelser
9) Orientering om PASS’ opfølgning på GVU
Bilag 8.1 Indstilling
10) Meddelelser
Bilag 9.1 Indstilling
Bilag 9.2 PAU og SOSU’s adgang til videregående uddannelser
Bilag 9.3 Brev af 2. juli fra UVM om godskrivning, forlængelse mv.
11) Evt.
_________________________________________________________________

Ad. 1 Godkendelse af dagsorden
Nanna bød velkommen til Helle Nørtoft Andersen, der erstatter Jacob Møller Jørgensen fra Danske Regioner.
Dagsordenen blev godkendt.
Ad. 2 Godkendelse af referat fra sidst møde
Referatet blev godkendt.
Det blev aftalt, at den i referatet nævnte arbejdsgruppe vedr. forlængelser skal på
dagsordenen til næste udvalgsmøde.
Ad. 3 Godskrivning af pædagogstuderendes kompetencer
Der var ingen bemærkninger til vejledningen for godskrivning. Den sendes ud til
udbyderne af PAU samt udbyderne af pædagoguddannelsen samt øvrige relevante
interessenter. Det skal fremhæves, at vejledningen kun er vejledende, og at godskrivningen altid skal ske på baggrund af en konkret og individuel vurdering.
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Ad. 4 Forslag til udviklingsredegørelsen for PAU 2011
Der var udsendt et udkast til udviklingsredegørelse for PAU 2011 samt en opsamling af indmeldingerne fra de lokale uddannelsesudvalg. Udvalget drøftede redegørelsen.
I forbindelse med drøftelsen af de foreslåede nye valgfri specialefag drøftede udvalget PAU-profilen. Udvalget besluttede, at PASS på et senere tidspunkt skal have en temadrøftelse af PAU-profilen.
Der var ingen bemærkninger til udviklingsredegørelsen, som blev godkendt.
Tidsplanen for gennemførelse af ændringer i uddannelsesordningen blev taget til
efterretning.
Ad. 5 Forslag til udviklingsredegørelsen for SOSU 2011
Der var udsendt et udkast til udviklingsredegørelse for SOSU 2011 samt en opsamling af indmeldingerne fra de lokale uddannelsesudvalg. Udvalget drøftede
redegørelsen.
Karen indledte punktet med kort at referere til, at enkelte af de lokale uddannelsesudvalg har peget på, at der begynder at vise sig problemer med hensyn til at planlægge praktikken.
Udvalget drøftede, hvordan man sikrer sig, at de elever, der bliver optaget på uddannelsen, er kvalificerede fx mht. sproglige kompetencer og relationskompetencer.
Redegørelsen gav desuden anledning til en drøftelse af, hvordan uddannelsen
bliver gjort mere synlig – og hvordan man i den sammenhæng kan synliggøre uddannelsens faglighed. Der er behov for, at både de uddannelsessøgende og aftagerne opnår større viden om de uddannedes faglighed.
Udvalget fandt det vigtigt, at udvalget ser nærmere på det undervisningsmateriale,
der bliver anvendt, samt at udvalget drøfter den erhvervspædagogiske praksis, der
præger skolerne.
Udvalget understregede, at det er vigtigt, at disse problemstillinger indgår i udvalgets kommende handlingsplan samt i tilrettelæggelsen af indhold i og design af den
kommende ny hjemmeside.
Københavns Kommune har vedtaget en ny procedure for ansættelse af elever.
Helle Stang vil sende kriterierne, der ansættes ud fra i Københavns Kommune, til
PASS til orientering.
Formandskabet vil følge op på, hvordan PASS synliggør uddannelserne og de uddannedes kompetencer.
Udviklingsredegørelsen blev herefter godkendt med en bemærkning om, at sekretariatet skulle se på, om der var gentagelser i punkt to og fem under Virksomhedernes udvikling samt en bemærkning om, at det skal indføjes, at der er et særligt
ansvar forbundet med, at social- og sundhedsassistenterne har autorisation.
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Ad. 6 Orientering om kvalitetsikringsgruppens arbejde
Der var udsendt en kort status på arbejdsgruppens resultater frem til september
2010.
Udvalgsrepræsentanterne fra arbejdsgruppen orienterede om, at arbejdet har vist
sig mere omfattende end først antaget. Derfor er der endnu ikke en færdig plan for,
hvornår arbejdet er færdigt.
Kvalitetsikringsgruppen har drøftet, om det er muligt at nå de nye kompetencemål
inden for den afsatte uddannelsestid med de nuværende adgangsbetingelser. Det
viser sig vanskeligt at ændre på adgangsbetingelserne, fordi det har økonomiske
konsekvenser, og en ændring kan få afledte virkninger i forhold til beskæftigelsesog socialpolitikken.
Udvalget drøftede kort nogle af konsekvenserne af de forslag til ændringer, der
fremgår af status. Det er vigtigt, at arbejdsgruppen og udvalget inden forhandlingerne med Undervisningsministeriet er forberedt på at kunne imødegå nogle af
Undervisningsministeriets forventelige indvendinger.

Ad. 7 Forslag til håndbog for lokale uddannelsesudvalg
Der var ingen bemærkninger, og håndbogen blev godkendt. UVM har ønsket at se
den og vil få den tilsendt.

Ad. 8 Program mv. for DM i SOSU
Der var udsendt et program for danmarksmesterskabet.
Der blev kort refereret fra statusmødet på SOSUC, hvor elever, lærere og praktikvejledere gjorde status på arbejdet. Der er stor entusiasme omkring forberedelserne til de regionale mesterskaber, som finder sted den 4. nov. i alle regioner.
Ursula orienterede om, at parterne har fået en bevilling fra trepartsmidlerne, dels til
DM i SOSU dels til fornyelse af sosuinfo.dk
Udvalget tog orienteringen til efterretning, og det blev aftalt at afholde et møde i
PASS udvalget i forbindelse med mesterskaberne. Der er efterfølgende bestilt mødelokale på Odense Congress Center til fredag den 28. jan. kl. 13 – 15.
Ad. 9 Orientering om PASS’ opfølgning på GVU
Der var udsendt et forslag til procedure for PASS’ opfølgning på GVU-planer.
Udvalget drøftede planen for PASS’ opfølgning, som blev godkendt. Det er vigtigt
med en ordentlig RKV, så de, der kommer ind på uddannelsen, opfylder betingelserne. PASS har en særlig rolle at spille i den forbindelse, fordi der er mange GVUelever inden for PASS’s uddannelser. Udvalget konkluderede, at selvom PASS
følger op, så er det vigtigt at understrege Undervisningsministeriets ansvar i forhold
til at følge op på kvaliteten af GVU.
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Ad. 10 Meddelelser
Der var udsendt en række skriftlige meddelelser. Udvalget tog meddelelserne til
efterretning.
EUX
Der blev orienteret om, at SOSU-lederforeningen holder et seminar om EUX den
12. oktober. Drøftelsen om muligheden for EUX på PASS’ uddannelser kommer på
udvalgets dagsorden på mødet enten i november eller januar 2011.
Elevsager
John orienterede om, at arbejdsgruppen om elevsager har afsluttet arbejdet. Der er
udarbejdet et papir, der beskriver de principper, som parterne er enige om at behandle elevsager efter. Der er ligeledes enighed om en vejledning til skolerne.
Arbejdsgruppens indstilling kunne ikke nå at komme på dagsordenen til dette møde. Kommer på dagsordenen til næste møde.
Ad. 11 Evt.
Helle Stang orienterede om, at Region Hovedstaden og Københavns Kommune er
ved at indgå en ny administrationsaftale med Region Hovedstaden vedr. ansættelse af elever.
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