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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Dog med den bemærkning, at der efterlyses en afklaring i forhold til overgangsordninger i forbindelse med EUD reformen.
Sekretariatet orienterede derfor kort om, at der var forventet en afklaring fra undervisningsministeriet midt november, hvilket ikke er sket. Sekretariatet vil følge op på,
hvornår der kan forventes en afklaring i forhold til overgangsbestemmelserne.

2. Godkendelse af referat fra seneste møde
Referaterne fra den 17. september og den 24. oktober blev godkendt.
3. Aktivitetsplan
Sekretariatet orienterede om status for aktiviteterne, herunder for ’sagen’ mod
PASS. Udvalget tog orienteringen til efterretning.
4. EUD-reformen
PASS blev orienteret om status for arbejdet med EUD reformen.
Bilag 4.2. – Godskrivning af erhvervserfaring og uddannelse
Udvalget blev orienteret om, at der var aftalt en køreplan for EUV og standardgodskrivninger på formandskabsmødet.
FOA bemærkede, at der er en bekymring i forhold til, at modellen for EUV 1 ser ud
til at svække det faglige udvalgs indflydelse på overgangskravene.

Det bemærkedes desuden, at modellen for EUV 1, hvor eleverne godskrives for
grundforløbet og praktikken på hovedforløbet, stiller særlige didaktiske krav til tilrettelæggelsen af undervisningen, eksempelvis til brug af simulation i undervisningen.
Der var i udvalget enighed om, at der skal rettes en særlig opmærksomhed mod, at
der er de samme faglige mål for EUV som for de ordinære EUD-forløb.
KL bemærkede, at det er en del af den politiske aftale, at de voksne ikke stilles ringere, end de ordinære elever. Der er dog en bekymring for, at EUV 1 elever ikke
opnår en faglige uddannelse, der kvalificerer dem på lige fod med de ordinære
EUD elever.
FOA overvejer, med social- og sundhedsuddannelsens trin 1 som eksempel, at
rejse problemstillingen på det førstkommende REU møde.
Bilag 4.3. – EUV 2 undtagelse fra overgangskrav
I henhold til hovedbekendtgørelsen §3, stk.2 har det faglige udvalg mulighed for at
undtage EUV 2 ansøger fra alle eller nogle af de overgangskrav, der skal være opfyldt forud for påbegyndelse af hovedforløbet.
Baggrunden er, at EUV 2 elever, der kommer med folkeskolens afgangsprøve
(9.kl.), ikke vil kunne nå de grundfagsniveauer, der er en del af overgangskravene
for PASS’ uddannelser, indenfor 20 ugers grundforløbsundervisning.
Formandskabet havde derfor indstillet, at denne gruppe af elever undtages fra følgende af overgangskravene:
SOSU - undtagelse fra ét niveau i dansk.
PAU – undtagelse fra idræt F samt ét niveau i dansk.
SOSU elever, der fortsætter på uddannelsens trin 2, vil skulle anvende de 2 ugers
valgfagsundervisning, der er på den samlede uddannelse, for at nå Dansk på C niveau.
PAU elever vil skulle anvende de 2 ugers valgfag på hovedforløbet til dansk.
PASS godkendte formandskabets indstillinger.
Bilag 4.4. – Talentspor
Som en del af EUD reformen skal det faglige udvalg så vidt muligt tilrettelægge
PASS’ uddannelser med talentspor (jf. Hovedbekendtgørelsen §3, stk. 3.).
Formandskabet havde indstillet, at den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen tilrettelægges med talentspor.
PASS tilsluttede sig formandskabets indstilling.

Det blev bemærket, at tilrettelæggelsen med talentspor kan give nogle strukturelle
udfordringer for de mindre skoler. Der var enighed i PASS om, at dette blandt andet kan løses ved nye samarbejder mellem skolerne. Det kan fx ske ved et øget
samarbejde mellem SOSU skoler og UC’er.
Det blev pointeret, at talentspor på uddannelserne, herunder strukturelle udfordringer og muligheder for nye samarbejder, er væsentlige at få med på konferencen for
LUU formandskaberne i 2015.
Bilag 4.5. – Tilpasning af SOSU til nyt grundforløb
I forbindelse med EUD reformen, er der brug for mindre tilpasninger af social- og
sundhedsuddannelsen, da eleverne efter reformen begynder hovedforløbet med et
højere kompetenceniveau end i dag.
Sekretariatet orienterede om de tidsmæssige og indholdsmæssige rammer for tilpasningen af uddannelsen.
PASS tilsluttede sig rammerne for tilpasningen af Social- og sundhedsuddannelsen.
Bilag 4.6. – Overordnede rammer for grundforløbsprøven
Grundforløbsprøven er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag. Der var enighed
om, at det vil være hensigtsmæssigt, at PASS tager initiativ til et samarbejde med
Danske SOSU skoler om tilrettelæggelsen af grundforløbsprøven.
PASS drøftede ønsker til de overordnede rammer for grundforløbsprøven samt forslag til samarbejdet med skolerne om grundforløbsprøven.
Det blev pointeret, at det gerne ses, at der skal være mulighed for gruppeprøve for
grupper á max 3 personer.
Udvalget tilkendegav desuden, at man gerne ser, at Danske SOSU skoler orienterer PASS om status for arbejdet med planlægningen af GF1.
5. Revision PAU
Sekretariatet og formandskabet orienterede om processen med at revidere den
pædagogiske assistentuddannelse.
PASS-udvalget tog orienteringen til efterretning
PASS drøftede og tilsluttede sig formandskabets indstillinger til den afsluttende
prøve på uddannelsen.
I forbindelse med den afsluttende prøve blev det bemærket, at det fortsat er vigtigt,
at projektopgaven i forbindelse med den afsluttende prøve bibeholdes som en teoretisk belysning af en praktisk problemstilling, så at praksis fortsat er i fokus.
6. Konference for LUU

PASS har besluttet at afholde en konference om EUD reformen for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg.
Konferencen vil have et strategisk sigte i forhold til at klæde de lokale organisationsrepræsentanter på til deres roller og opgaver i LUU efter reformen.
PASS drøftede det forelagte forslag til konferencen. Det blev i den forbindelse drøftet, om det vil være mere hensigtsmæssigt at udskyde konferencen til foråret 2015,
eller alternativt til at der er sikkerhed for, at der kan informeres om rimelig sikre og
konkrete forhold.
Mulighed for at tilrettelægge konferencen som et halvdags arrangement blev desuden nævnt. I den forbindelse tilbød FOA at konferencen i så fald ville kunne afholdes ved FOA.
Det blev aftalt, at formandskabet på baggrund af drøftelserne i PASS beslutter,
hvornår det er hensigtsmæssigt at afholde konferencen.
7. DM i SOSU
Sekretariatet orienterede om planlægningen af DM 2015. Planlægningsprocessen
forløber efter planen, og der blev orienteret om gennemførelsen af DM.
I forbindelse med konkurrencens begyndelse vil der være en event med kommunale og regionale politikere for at skabe opmærksomhed på uddannelsen.
PASS blev orienteret om, at det er aftalt at undervisningsministeren besøger uddannelsen den sidste dag.
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
8. PASS’ budget 2015
Der var udsendt et forslag til budget for 2015, samt en budgetopfølgning pr 1. oktober 2014.
Budgetopfølgningen blev gennemgået. Den viste, at budgettet for 2014 kommer til
at holde. Der vil være større udgifter til mødeafholdelse end budgetteret på grund
af større mødeaktivitet i 2014 som følge af sagen samt EUD-reformen. Der vil være
tilsvarende besparelser på flere af de øvrige punkter.
Budgettet for 2015 følger budgettet for 2014 reguleret med forventede prisstigninger. Der budgetteres med et overskud på omkring 20.000 kr. Overskuddet skal bruges til at nedbringe ”gælden” til SEVU.
Udvalget godkendte budgettet for 2015.

9. Mødeplan 2015
Der var udsendt et forslag til mødeplan for 2015. Der er enkelte datoer, der skal
ændres. Når mødeplanen er klar bliver der udsendt reservationer i Outlook.
Der var interesse for, at ét af møderne bliver holdt på en skole, der har lokaler, der
er indrettet til at arbejde med simulation.
10. Nyhedsbrev LUU
Der udsendes et nyhedsbrev til de lokale uddannelsesudvalg i forlængelse af
PASS-udvalgsmødet.
Der vil være to overordnede punkter i nyhedsbrevet – orientering om reformen og
DM 2015.
Der var enighed om, at orienteringen om reformen skal tage udgangspunkt i, hvad
der sker – det skal være tydeligt, hvad der bliver ændret, og hvad der ikke bliver
ændret.
Der er en del af rammerne for erhvervsuddannelserne, der bliver ændret, mens der
fx ikke ændres på, at der fortsat er en uddannelse til SOSU-hjælper, SOSU-assistent og pædagogisk assistent.
Planen for forløbet af reformen kan indgå, så det er tydeligt, hvornår PASS afleverer forslag til ministeriet, og hvornår der kan forventes godkendt af ministeriet.

11. Meddelelser
De skriftlige meddelelser blev taget til efterretning og der var derudover ingen bemærkninger under punktet.
12. Eventuelt
Der var ikke bemærkninger under punktet.

10. december. GS

