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1. Godkendelse af dagsorden
Formanden bød velkommen til mødet, herunder særligt til Bettina Vig, 3F,
der afløser Susanne Wind og var med for første gang.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt uden bemærkninger
3. Aktivitetsplan 2017
Der var til mødet udsendt en opdateret aktivitetsplan. Aktiviteterne siden
sidste møde har primært bestået af implementeringsopgaver i forhold til de
nye bekendtgørelser og uddannelsesordninger for PASS’ uddannelser.
Formanden udtrykte tilfredshed med aktivitetsplanen og fandt, at den vidnede om en solid indsats både i partssamarbejdet og i sekretariatet.
Udvalget ønskede, at det sættes på aktivitetsplanen, at der i første halvdel
af 2018 gennemføres lærerkonferencer for at følge op på de nye uddannelsesordninger for både social- og sundhedsuddannelser og den pædagogisk
assistentuddannelse, herunder regeringens initiativ om ”Stærke dagtilbud”.
Desuden ønskede formanden, at status/evaluering for eux kommer på aktivitetsplanen med henblik på at kunne drøftes på et kommende møde med
Danske SOSU-skoler.
4. Fælles retningslinjer for GF2 prøve
Der var til mødet udsendt en sammenfatning af erfaringerne med de første
GF2 prøver, som Danske SOSU-skoler havde udarbejdet.
Udvalget udtrykte tilfredshed med det tilsendte materiale. Udvalget anerkendte skolernes store arbejde med at finde fælles retningslinjer og procedurer for prøven på tværs af skolerne og fandt, at kriterierne for udvælgelse
af eksemplariske cases var meget klare.
Udvalget så frem til på næste møde at kunne drøfte de eksemplariske cases, som arbejdsgruppen havde udvalgt.
Formanden understregede, at materialet viste store fremskridt i forhold til
udgangspunktet, men at det stadig var vigtigt at følge arbejdet. Formanden
så frem til, at repræsentanter for lokale uddannelsesudvalg og fra PASS
kunne deltage på og den konference, som Danske SOSU-skoler har under
planlægning. Formandskabet bidrager gerne med et oplæg.
5. Fælles retningslinjer for farmakologiprøve
Der var til mødet fremlagt en meddelelse fra Danske SOSU-skoler, der oplyser, at de ikke har kunnet færdiggøre det ønskede materiale til mødet.
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Udvalget tog med beklagelse meddelelsen til efterretning.
6. Udviklingsredegørelser 2018
Der var til mødet fremsendt forslag til udviklingsredegørelse for hver af de
tre uddannelser med en overordnet indstilling om, at der ikke ændres i bekendtgørelser og uddannelsesordninger for det kommende år.
Desuden var der fremsendt oversigt over modtagne ønsker fra skoler og
LUU til ændringer og præciseringer af bekendtgørelser og uddannelsesordninger med en overordnet indstilling om, at der vejledes om løsninger herpå
på hjemmesiden, og at åbning af bekendtgørelser og uddannelsesordninger
udskydes til der foreligger vægtigere grunde.
Udviklingsredegørelse for den pædagogiske assistent.
Parterne udtrykte enighed om, at eventuel tilpasning af den pædagogiske
assistentuddannelse til budskaberne i Børne- og socialministeriets plan for
”Stærke dagtilbud” kunne ske i løbet af 2018, når intentionerne om en styrket pædagogisk læreplan vil være tydeligere beskrevet af nedsatte arbejdsgrupper.
I mellemtiden vil parterne genoptage arbejdet med at udvikle den tidligere
igangsatte praktikvejlederpjece og i den udstrækning, det er muligt, indarbejde temaer for en styrket pædagogisk læreplan fra ”Stærke dagtilbud”
heri.
Parterne drøftede lokale behov for en ”hybrid-profil”, forstået som pædagogiske assistenter med kompetencer fra social- og sundhedsassistentuddannelsen til varetagelse af opgaver i socialpsykiatrien, ældreområdet og specialområdet.
Udvalget har tidligere drøftet et sådant forslag, men har prioriteret at begge
uddannelser er generalistuddannelser uden specialer. Drøftelser finder tilsvarende sted i EPOS-udvalget. Det aftaltes, at drøftelsen genoptages på
et senere tidspunkt.
Udvalget drøftede kort nøgletallene i udviklingsredegørelsens pkt. 2, herunder hvorvidt EUV 1 elever indgår i opgørelsen over indgåede og igangværende uddannelsesaftaler.
Sekretariatet oplyste, at siden reformen indgår EUV 1 elever i ministeriets
opgørelse.
Udviklingsredegørelser for de to social- og sundhedsuddannelser
Parterne drøftelse rekrutteringssituationen for de to uddannelser, som udvikler sig forskelligt lokalt, men med stigende tendens til, at der mangler ansøgere især til social- og sundhedshjælperuddannelsen.
Denne problematik ønskedes synliggjort i udviklingsredegørelsen med en
formulering, der godkendes i formandskabet inden fremsendelse til ministeriet.
Med disse bemærkninger blev udviklingsredegørelserne godkendt
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Indstillingen om, at de indkomne ønsker om ændringer og tilpasninger i bekendtgørelser og uddannelsesordninger udskydes, og at der vejledes om
løsninger på hjemmesiden, blev godkendt.
Formanden oplyste, at nogle af de ønskedes ændringer om mere fleksibilitet i forhold til individuel godskrivning vil blive drøftet på førstkommende
REU-møde. Her forventes det, at den individuelle afkortning gøres frivillig.
7. Opsamling og vurdering af dialogmøder med LUU
Formandskabet har netop afsluttet de årlige dialogmøder med lokale uddannelsesudvalg. De tre møder var godt besøgt med over 30 deltagere
hvert sted, og dagsordenen var denne gang mere dialogorienteret end tidligere.
På møderne drøftedes især de lokale erfaringer med erhvervsuddannelsesreformen, herunder tilgang til uddannelserne og overgangene mellem GF1,
GF2 og hovedforløb. Desuden drøftedes erfaringer med eux og talentspor
samt en række emner og temaer, som de lokale udvalg havde fremsendt
ønske om at drøfte.
Det var allerede nu tydeligt, at udvalget vil komme til at fortsætte drøftelser
af emner fra møderne, herunder blandt andet
- drøftelse med Danske SOSU-skoler om, hvordan GF2 prøven tydeligt kan
afspejle forskelle mellem de to hovedforløb for social- og sundhedsuddannelserne
- drøftelse af erfaringer med eux og talentspor med Danske SOSU-skoler
- forslag om forenkling af praktikerklæringer, herunder især brug af hjælpeskemaer
- forslag om, at PASS’ hjemmeside skal stille sig til rådighed for lokalt udarbejdede materialer og vejledninger
Formandskabet udtrykte stor tilfredshed med udbyttet af møderne og så
frem til, at sekretariatet vil udarbejde en kort sammenfatning af drøftelserne.
8. Opsamling og vurdering af implementeringsworkshops
Der var til mødet udsendt en kort sammenfatning af den møderække på 2
workshops for lokale uddannelsesudvalg i hver region, som sekretariatet
har gennemført ved hjælp af en ekstern konsulent.
Der var lagt op til, at udvalget skulle afprøve den model, der har været brugt
på workshopperne, men på grund af manglende tid foreslog sekretariatet, at
metoderne kunne komme i spil ved relevante fremtidige drøftelser på udvalgsmøderne. Udvalget udtrykte tilfredshed med forslaget.
9. Meddelelser
Der var til mødet fremsendt en række skriftlige meddelelser.
Formanden henviste til opgørelsen over elevsager og bemærkede, at der i
forhold til den store elevbestand på uddannelserne er meget få elevsager til
behandling i PASS. Formanden fandt, at dette var udtryk for et godt lokalt
partssamarbejde.
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Sekretariatet oplyste, at PASS’ arbejdsgruppe vedrørende elevsager vil tilpasse vejledningen vedrørende behandling af elevsager.
Med disse bemærkninger blev meddelelserne taget til efterretning.
10. Eventuelt
Der fremkom ingen bemærkninger under punktet.
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