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1. Godkendelse af dagsorden
Materiale:

Dette materiale

Bemærkninger:

Aftalt med formandskabet

Indstilling:

Til godkendelse

Referat af mødet den 10. marts 2005
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referater
Materiale:

Vedlagt det udsendte mødemateriale var bilag 2.1. referat af udvalgsmødet
den 2. december 2004.
Vedlagt det udsendte mødemateriale var bilag 2.2. referat af ekstraordinære
udvalgsmøde den 4. januar 2005.

Bemærkninger:

Sekretariatet har fra Gitte Vind modtaget en præcisering til punkt 3 til referatet 2. december vedr. kommunernes ekstra tillæg til PGUere.
Punkt 1, godkendelse af dagsorden, i udkast til referatet af det ekstraordinære møde den 4. januar 2005, var på mystisk vis udeladt. Begge rettelser er tilføjet referaterne til godkendelse. Desuden er der fortaget få redaktionelle
ændringer.

Indstilling:

Til godkendelse

Referat af mødet den 10. marts 2005
Referaterne blev godkendt uden kommentarer.
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3. Udvalget
a. Evaluering af udvalget
Materiale:
Bilag 3.a: parternes evaluering af udvalg. Uddelt på mødet.
Bemærkninger:

Parterne har evalueret udvalget og har tilkendegivet, at man tillægger udvalget væsentlig betydning for sikring af såvel uddannelseskvaliteten i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser som deres unikke karakter. Desuden har parterne tilkendegivet tilfredshed med sekretariatet.

Indstilling:

Til orientering

Referat af mødet den 10. marts 2005
Karin omdelte på mødet parternes evaluering af udvalget. Af evalueringen
fremgår det, at parterne tillægger udvalget en væsentlig betydning for sikringen af uddannelseskvaliteten på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Desuden tillægges det af stor værdi, at såvel Undervisningsministeriet og skolelederne deltager i møderne, hvilket sikrer en bedre og tættere dialog parterne imellem om uddannelserne. I forbindelse med
strukturreformen vurderer parterne, at udvalget sikrer det yderligere behov
for dialog. Parterne har derfor ønsket at fortsætte det konstruktive samarbejde i udvalget om de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.
Parterne har desuden udtrykt tilfredshed med sekretariatetsbetjeningen og
vurderer, at udvalgets portal www.sosuinfo.dk bidrager til et informationsløft. Parterne ønsker derfor en fortsættelse af dette arbejde.
Sekretariatet har ekstra eksemplarer af evalueringen.

b. godkendelse af samarbejdsaftale
Materiale:
Bilag 3. b. Forslag til ny samarbejdsaftale var udsendt til udvalget på forhånd.
Bemærkninger:

Parternes tilkendegivelse af udvalgets fortsatte eksistens medfører udarbejdelse af ny samarbejdsaftale. Parterne har forud for mødet diskuteret revisionen af samarbejdsaftalen.

Indstilling:

Til godkendelse

Referat af mødet den 10. marts 2005
Da parterne således ønsker at fortsætte samarbejdet, orienterede formanden om, det indebærer, at samarbejdsaftalen mellem parterne fornyes.
Samarbejdsaftalen har været diskuteret parterne imellem. Foruden konsekvensrettelserne i forhold til de forskellige fagforbunds fusioner er den
væsentligste ændring i samarbejdsaftalen udvidelsen af formandskabet
og består fremover af 2 repræsentanter fra hver A og B side. Formandskabet udvides for at være operationelt og effektivt mellem møderne.
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Jakob Sølvhøj meddelte, at man fra FOAs side er meget tilfredse med
formandskabets udvidelse.
Samarbejdsaftalen blev hermed godkendt og sendes ud til de enkelte
parter til underskrivelse.
c. godkendelse af ny forretningsorden
Materiale:
Bilag 3.c. Udkast til ny forretningsorden var eftersendt mødematerialet.
Bemærkninger:

Som konsekvens af den nye samarbejdsaftale er forretningsordenen blevet
rettet.

Indstilling:

Til godkendelse

Referat af mødet den 10. marts 2005
Formanden orienterede om, at konsekvensrettelserne fra samarbejdsaftalen også er gennemført i forretningsordenen.
Forretningsorden blev hermed godkendt uden kommentarer.

d. godkendelse af regnskab for 2004
Materiale:
Bilag 3.d. Regnskab for 2004 var udsendt til udvalget på forhånd.
Bemærkninger:

Regnskabet for 2004 viser kun få afvigelser fra budgettet. Afvigelserne
kan forklares således:
Lønudgifterne er mindre en den budgetterede årsløn fordi der ikke er
udbetalt løn i ferieperioder.
Øvrige udgifter var ikke budgetterede i 2004 (men aftalt for 2003) og
indeholder fortrinsvist etableringsudgifter afholdt af EPOS (annonceudgifter, pc'er etc.).

Indstilling:

Til godkendelse

Referat af mødet den 10. marts 2005
Formanden fremlagde regnskab for 2004. Budgettet indeholder uforbrugte
midler fra 2004 som bliver overført til 2005.
Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer.

e. godkendelse af budget 2005
Materiale:
Bilag 3.e. Budgetforslag for 2005 var udsendt til udvalget.
Bemærkninger:

Budgetforslaget for 2005 tager udgangspunkt i det budget som udvalget
allerede har godkendt for første kvartal. Kvartalsbudgettet er således
ganget med fire. Desuden er der foreslået afsat midler til udvikling og
professionalisering af hjemmesiden ved hjælp af uforbrugte midler fra
2004.

4

Udvikling af hjemmesiden forventes at ske i samarbejde med en tilsvarende omlægning af EPOS' hjemmeside og forudsætter økonomisk medfinansiering herfra. Endelig økonomi for udviklingen vil blive drøftet
med formandskabet, når tilbud haves.
Budgetforslag 2006 tager udgangspunkt i budget 2005 med en fremskrivning på 3% og afrundet.
Parternes bidrag er uændret i forhold til 2005. Der er ikke foreslået afsat
midler til særlige indsatser.
Vores regnskabsrådgiver anbefaler, at der til stadighed arbejdes med en
likviditet eller kapital svarende til ca. ½ års lønbudget. Dette til at sikre
en løbende likviditet og det nødvendige minimum ved evt. ophør af sekretariatet svarende til ca. 50% af lønbudgettet.
Indstilling:

Til godkendelse

Referat af mødet den 10. marts 2005
Formanden gjorde opmærksom på, at der er uklarhed om parternes bidrag er på 400.000 kr. eller 500.000 kr. for budgetterne 2006 - 2007.
Jakob Sølvhøj gjorde opmærksom på, at der i det fremlagte budget er en
negativ bundlinie i 2007. Formanden opfordrede til, at der på baggrund
af øgede aktiviteter i forbindelse med strukturreformen blev afsat flere
midler. Der var enighed blandt parterne om at undersøge, hvordan der
fremskaffes yderligere midler til udvalget. Jakob Sølvhøj meddelte, at
FOA sammen med KL vil se på om der i løndirektørkredsen og i KTO er
mulighed for at udvide budgettet.
Budgettet for 2005 blev godkendt, mens godkendelse af budget for 2006
og 2007 afventer nærmere afklaring.

f. orientering om ansættelse af konsulent
Materiale:
Ingen bilag
Bemærkninger:

I forlængelse af den nye samarbejdsaftale forlænger formandskabet kontrakten med Karin.

Indstilling:

Til orientering.

Referat af mødet den 10. marts 2005
I forbindelse med afklaring af udvalgets fortsatte eksistens, orienterede formanden om, at formandskabet har forlænget kontrakten med Karin.
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4. Strukturreform
a. status på lovforslag
Materiale:
Udvalgets høringssvar er tidligere udsendt til udvalget. Kan eventuelt hentes
på www.sosuinfo.dk
Bemærkninger:

Lovforslaget vedr. SOSU-skolernes overgang til selveje forventes fremsat i
Folketinget den 24. februar. Det samlede lovforslag kan ligeledes downloades fra www.sosuinfo.dk

Indstilling:

Til orientering

Referat af mødet den 10. marts 2005
Sekretariatet havde forud for mødet udsendt et notat som skitserede ændringerne i det fremsatte lovforslag i forhold til lovforslaget i høring.
Bortset fra et udvidet spillerum for skolelederne til at udpege de bedst
egnede formænd for de midlertidige bestyrelser, der kun foretaget få lovtekniske ændringer. Udvalgets høringssvar er ligeledes ikke blevet inddraget. Lovforslaget første behandles den 29. marts.
Inger Margrete Jensen orienterede om, at skolelederne har fået oplyst, at
skolerne overgår til taxameterstyring i 2007.
Jens Folkersen gjorde opmærksom på, at der i lovforslagets § 34 åbnes
op for at virksomheder kan udbyde undervisning mod betaling. Jens
mente, at dette åbner mulighed for at der kommer private uddannelsessteder og parallelle institutioner til det eksisterende system.
(Sekretariatet har efterfølgende talt med undervisningsministeriet vedr.
ændringen i lovforslaget. Ministeriet oplyser, at paragraffen er en konsekvens af aftalegrundlaget mellem regeringen og DF om at private virksomheder også skal mulighed for at udbyde uddannelserne, såfremt de
godkendes til det. På EUD-området er der lignende muligheder for at
andre virksomheder og institutioner kan udbyde grundforløb og uddannelser – her godkender Undervisningsministeren dog efter indstilling fra
REU).

b. status på analysen af styringssystemet
Materiale:
Vedlagt bilag 4.1. invitation til orienteringsmøde vedrørende analysen af uddannelsernes styringssystem.
Vedlagt bilag 4.2. kommissorium for taxameteranalysen
Bemærkninger:

Som det fremgår af bilag 4.1. har der været et orienterende møde om analysen af taxametersystem. Formanden deltog.

Indstilling:

Orientering på udvalgsmødet
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Referat af mødet den 10. marts 2005
Fra orienteringsmødet om analysen af styringssystemet og orienterede
fra mødet berettede formanden: Der skal laves et ”hovedeftersyn” af det
eksisterende system og på baggrund af erfaringerne herfra skal der formuleres et nyt taxametersystem.
Af kommissoriet fremgår det, at analysen skal foretage vurderinger af:
styringssystemets egnethed til at understøtte uddannelsespolitiske målsætninger; samspillet mellem forskellige styringsdimensioner ud fra
hensynet til et sammenhængende og hensigtsmæssigt styringssystem;
hensynet til monoinstitutioner.
Analysen skal komme med anbefalinger til: ændringer af styringssystemet, rammer for fremtidigt bestyrelsesarbejde og fremtidige analyser.
Analysen er forankret i Institutionsstyrelsen hvor et embedsmandsudvalg
er nedsat med repræsentation fra Undervisningsministeriet, Finansministeriet, Videnskabsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Kammeradvokaten og et konsulentfirma skal i forlængelsen af analysen
se på bestyrelsessammensætningen og evalueringsinstituttet skal analyse
censorordningen samt om der i taxameterordningen er indbygget negative incitamenter i forhold til kvalitet i undervisningen.
Tidsplan for arbejdet: afrapportering til undervisningsministeren senest 1. august. Analysen vil indgå som grundlag for det lovforberedende
arbejde i folketinget 2005/06.
Parternes indflydelse: Der blev nedsat referencegrupper for hhv. bestyrelsesforeninger, skolelederforeninger og lærerorganisationer som skal
bidrage med praktisk viden om institutionsdrift. Råd og udvalg bliver
først inddraget i forbindelse med inddraget i forbindelse med en høring i
juni.
Inger Margrethe Jensen orienterede om, at selvom det forekom noget
uklart, hvilken indflydelse referencegruppens arbejde ville få, var der
planlagt 4 møder i hendes referencegruppe bestående af skoleledere. At
deltagerne i denne referencegruppe er på tværs af skoleformer kan være
positivt, da SOSU-skolerne kan have fælles interesser med f.eks. mindre
gymnasier. Referencegruppen havde aftalt, at de ville dele information
med hinanden om deres visioner for deres undervisningsområde i fremtiden (ser man eksempelvist SOSU-skolerne som mono-kulturelle institutioner osv).
Inger Margrethe Jensen undrede sig desuden over, at lærerne fra socialog sundhedsskolerne ikke havde været repræsenteret.
Lis Mortensen meddelte, at hun først var blevet orienteret om mødets
afholdelse via MVU-rådet, men havde ikke modtaget en direkte invitati-
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on. (Til orientering har Dansk Sygeplejeråd efterfølgende rettet henvendelse til UVM og har nu fået plads i lærernes referencegruppe).
Formanden gennemgik de til orienteringsmødets fremlagte oversigter og
udtrykte bekymring for, om nuancer i det nuværende system ville blive
overset i de komplicerede analyser. Han opfordrede derfor til, at udvalget bruger muligheden for at komme til orde i forhold til de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.
Jakob Sølvhøj mente, at udvalget skal gribe chancen for komme til orde.
Han opfordrede til, at parterne at diskutere fremtidens visioner for de
grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. En fælles vision kunne
f.eks. være skolernes fortsatte eksistens.
Formanden foreslog, at udvalget afholder et ekstra-ordinært møde/seminar med det formål at diskutere værdier i det nuværende system,
hvad disse betyder for styringssystemet, og visioner for fremtidens SOSU-uddannelser.
Jakob Sølvhøj var meget positiv overfor dette forslag. Dels er der brug
for at diskutere visionerne for SOSU-uddannelserne, men også hvilke
værdier i det nuværende skal bevares. Jakob foreslog desuden, at udvalget inddrog erfaringer fra andre systemer (”hvad hører vi om andre systemer”) og give en mulighed for at stille kritiske spørgsmål.
Sekretariatet arbejder på at finde datoer i april for diskussioner af fremtidens sosu-uddannelser. (Seminariet er efterfølgende blevet fastlagt til
4. april)
(Formanden har efterfølgende på REU-mødet fredag den 11. marts orienteret REU om udvalgets hensigter bl.a. i forhold til at dele viden om
hinandens visioner for fremtidens SOSU-uddannelser. Ved den lejlighed
blev der taget initiativ til, at der på UVMs hjemmeside bliver mulighed
for alle de parter at dele ”visioner”. Der udsendes senere et link)

5. PGU
Materiale:

Evalueringen af PGUen i Silkeborg Kommune er tidligere blevet sendt
ud til udvalget i mødematerialet til udvalgsmødet den 2. december 2004.
Evalueringen kan eventuelt downloades fra www.sosuinfo.dk

Bemærkninger:

På udvalgsmødet i december 2004 på Social- og Sundhedsskolen i Århus
blev PGU-evalueringen præsenteret. Fra skolernes side er der udtrykt stor
bekymring for PGUens fremtid pga. praktikpladssituationen. Udvalget har
tidligere drøftet PGUen. Spørgsmålet er, om der på baggrund af evalueringen
samt det kendte udfald af strukturreformen er basis for, at udvalget kan tage
yderligere initiativer i forhold til PGUen?

Indstilling:

Til drøftelse
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Referat af mødet den 10. marts 2005
PGUs situation har tidligere været drøftet i udvalget, senest i forbindelse
med præsentation af PGUevalueringen på udvalgsmødet i december. En
egentlig drøftelse af, hvorvidt der med afklaringen af strukturreformen,
er mulighed for udvalget for at tage initiativer, er af praktiske årsager
blevet udsat til martsmødet.
Sekretariatet uddelte på mødet en statistik over udviklingen i antallet af
PGU-pladser fra 2000. Af tabellen fremgik det, at antallet af PGUpladser har været faldende de sidste år.
Gitte Vind orienterede om, at der i 2005 forventes en stigning i antallet
af ordinære PGU-pladser, da skolen i Herning under en særforanstaltning har oprettet et hold. Denne særforanstaltning er, understregede Gitte, et ”kunstigt åndedræt”. Hun orienterede ligeledes om, at der mange
uddannelsesinstitutioner har samlæsninger på teoridelen mellem PGUmerit og den ordinære PGU. Samlæsning er en sidste nødløsning, før
uddannelsen lukker på de enkelte skoler. Endelig pointerede hun, at
PGU-uddannelsen er en meget eftertragtet uddannelse blandt de unge,
og at mange bruger den som springbræt for at komme ind på pædagoguddannelsen.
Birthe Bak Andersen orienterede om, at KL sammen med Undervisningsministeriet ”regner” på uddannelsen med det formål at gennemgå
kommunernes negative økonomiske motivationsfaktorer i forhold til
PGUen.
Formanden hilste KLs initiativ på at beregne kommunernes udgifter til
PGUen velkommen. Erfaringerne fra Fyn viser, at PGU-pladserne altid
er marginalpladser som jævnligt forhandles i de enkelte kommuner. Han
foreslog samtidig, at sekretariatet går bag om tallene i den udleveret statistik og laver en mere detaljeret kortlægning af praktikpladssituationen
på PGU-område. Derudover foreslog formanden, at der nedsættes en
PGU-tænketank under udvalget.
Jakob Sølvhøj tilkendegav, at der er brug for en fælles fordybelse i
PGUen med mulighed for at tænke nye kreative tanker. De nye store
kommuner samt et nyt regeringsgrundlag kan rumme nye muligheder for
PGUen.
Lars Jakobsen støttede ligeledes op om initiativet. Han understregede, at
der er brug for en analyse af incitamentstrukturen for kommunerne.
I forhold til det nye regeringsgrundlag, understregede Charlotte Netterstrøm, at der skal der generelt skaffes flere uddannelsespladser – også i
forhold til de uddannelser, hvor der er delt ansvar mellem stat, amt og
kommuner, herunder PGUen. Der er derfor brug for analyser af blandt
andet image og reelle barrierer.
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Det blev herefter besluttet, at der nedsættes en tænketank under udvalget
straks efter påske.

6. Analyse af undervisningsmaterialer
Materiale:

Vedlagt bilag 6.1. rapport om afdækning af undervisningsmaterialer for de
grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Bemærkninger:

Udvalget modtog sidste år en henvendelse fra Erhvervsskolernes Forlag (EF)
om eventuelt at indgå i et samarbejde om at udarbejde en standardiseret uddannelsesbog til de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. EF har
desuden udtrykt ønske om indgå i samarbejde omkring udvikling af undervisningsmaterialer til gruppen af etniske minoriteter.
For at have et beslutningsgrundlag, indstillede formandskabet, at sekretariatet lavede en vurdering på skolerne af en standardiseret uddannelsesbog samt
en afdækning af det eksisterende undervisningsmateriale. Dette foreligger nu
i vedlagte rapport.
Hvad siger rapporten:
Rapporten falder i 3 dele omhandlende: uddannelsesbøger, undervisingsmaterialer og Learning Management System.
Uddannelsesbøger:
Rapporten viser, at skolerne har udviklet lokale uddannelsesbøger. De
grundlæggende social- og sundhedsuddannelser er imidlertid en uddannelse,
hvor der ofte er lov- og bekendtgørelsesændringer, hvorfor flere skoler har
givet udtryk for, at en standardiseret uddannelsesbog med mulighed for lokale tilpasning, vil være en fordel. For at møde fremtidens behov er der samtidig et ønske om, at der udvikles en dynamisk, elektronisk og web-baseret
løsning a la Elevplan.dk på EUD-området.
Der er et stort potentiale i at samtænke behovet for centralt udviklet og standardiseret uddannelsesbog med elevplan.dk konceptet. En central udviklet
uddannelsesbog vil samtidig være redskab, der kan understøtte intentionerne
om et større fællesskab mellem skolerne samtidig med skolernes selvstændiggørelse.
Undervisningsmaterialer:
Yderligere ser rapporten på det eksisterende udbud af undervisningsmaterialer. Der er 2 store forlag på markedet: Munksgaard og GAD. Erhvervsskolernes Forlag er ikke et forlag med udgivelser der retter sig mod de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Munksgaard og GAD hver har
forskellige kvalificerede tilbud til uddannelserne. Dog viser afdækningen, at
der er et behov for at udvikle undervisningsmaterialer til de særlige grundforløb.
Learning Management Systems (LMS):
Rapportens tredje del ser på nogen af de forskellige IT løsninger, der er bruges i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Her er vurderingen,
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at man er godt på vej med at integrere IT og pædagogik i undervisningen, og
er i gang med at bruge de forskellige IT løsninger, markedet udbyder i selve
undervisningen. Der ligger en særlig udfordring i at integrere lokalt valgte
LMS-systemer med centrale indberetnings- og styringssystemer herunder
Elevplan.dk.
Indstilling:

Drøftelse af følgende spørgsmål:
• ønsker udvalget at have en rolle i udviklingen af uddannelsesbøger og
undervisningsmaterialer til de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser?
• hvilke aktuelle initiativer kan udvalget tage?
Forslag:
• at videreformidle rapportens indhold til skolerne, således at skolerne kan
drøfte samarbejde i forhold til de identificerede udviklingsbehov.
• at videreformidle rapportens indhold til relevante forlag.

Referat af mødet den 10. marts
Karin præsenterede undersøgelsens hovedkonklusioner og uddelte boganmeldelser af litteratur til de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser fra Sygeplejersken samt et print fra forsiden af ”Dansk Akademiet” som der henvises til i rapporten. Sekretariatet har ekstra eksemplarer.
Charlotte Netterstrøm understregede i forhold til rapportens del om uddannelsesbøger og den netbaserede løsning som rapporten skitserer, at
Undervisningsministeriet ikke har midler til et at lave en elektronisk uddannelsesbog a la EUD systemets ”Elevplan.dk”. Ministeriet afventer, at
skolernes overgang til selveje med eventuelle følgende investeringer til
omlægning af LUDUS-systemet til EUD-systemets EASY.
Jens Folkersen havde en bemærkning vedrørende en passus i rapporten
om introduktionen af rabatordninger på bøger for FOAs elevorganisation. Ordningen viste sig imidlertid vanskeligere at implementere end
ventet. Passusen er derfor udeladt i revisionen af rapporten.
Birthe Bak Andersen fandt, at rapporten gav en rigtig flot gennemgang. I
lyset af det store arbejde vil rapporten med fordel kunne formidles videre til andre aktører. Hun mente dog, at fokus for udvalgets fremtidige arbejde vil være rettet mod andre sider af uddannelserne end undervisningsmaterialerne.
Formanden orienterede om, at han og Karin holder et møde med Erhvervsskolernes Forlag, hvis henvendelse til udvalget ligger bag beslutningen om at lave den forelagte rapport. Forlaget vil ved den lejlighed få
rapporten til videre brug. Endvidere vil rapporten sendt til andre relevante aktører, herunder skolelederne.
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7. Forslag til studietur
Materiale:
Vedlagt bilag 7.1. med forslag til temaer og destinationer for studietur.
Bemærkninger:

Udvalget har tidligere drøftet muligheden for at tage på studietur til udlandet.
Da udvalgets fremtid nu er afklaret har sekretariatet udarbejdet vedlagte bilag 7.1. med en skitsering af forskellige forslag til mulige temaer og destinationer til en eventuel studietur. Det foreslås, at studieturen, såfremt der fortsat er stemning for en sådan, finder sted primo 2006.

Indstilling:

Drøftelse af stemning for studietur samt ønsker til tema og destinationer.

Referat af mødet den 10. marts 2005
Formanden gjorde rede for baggrunden for forslaget om en studietur for
udvalget. Forudsætningen for en sådan er, at deltagerne selv betaler. Og
for at udvide kredsen af deltagere blev det foreslået at lave turen med
EPOS-udvalgene.
Jens Folkersen tilkendegav, at ideen om en studietur er god, og at den
også har været diskuteret i EPOS, hvor man er åben overfor et sådant
initiativ. Indholdet for en tur bør være rettet mod både efteruddannelse
og grunduddannelse. Dog bør det ikke blive til ”2 halve ture”. Jens Erklærede sig enig i, at turen bør være finansieret af parterne selv og finde
sted i foråret 2006.
De foreslåede temaer til ture i det vedlagte bilag til mødematerialet blev
diskuteret. Der var interesse for temaerne vedrørende skolesammenlægninger og realkompetencevurderinger. På baggrund af disse tilbagemeldinger arbejder sekretariatet videre med udarbejdelse af forslag til konkrete destinationer.

8. Behovsanmelding til REVE 2006
Materiale:

Vedlagt som bilag 8.1. Brev fra REVE om behovsanmelding for 2006

Bemærkninger:

Udvalget har modtaget vedlagte henvendelse fra REVE om en behovsanmeldelse for opskoling og PGU-merit for 2006. Sekretariatet har skrevet ud
til skolerne for at bede om deres vurdering. Svarfrist til REVE er 11. marts
2006.
På mødet fremlægges skolernes vurdering af behovet for 2006 samt forslag
til en indstilling til REVE.

Indstilling:

Til godkendelse

Referat af mødet den 10. marts 2005
På baggrund af REVEs forespørgsel har sekretaratet spurgt skolernes om
deres forventninger til aktiviteten på PGU-merit og SOSU-opskoling for
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2006. Skolernes indmelding var eftersendt til udvalget og viste en faldende forventning til aktiviteten på opskoling, men en stigende forventning til aktivitet på PGU-merit i forhold til indmeldingerne sidste år. Sekretariatet har ekstra eksemplarer af indmeldingerne.
Jens Folkersen pointerede indledningsvis, at skolerne i 2004 har haft en
større aktivitet på opskoling end det der oprindeligt lå i rammen. Han
henviste desuden til FOAs undersøgelse fra sidste år, hvor 3500 medlemmer havde meldt positivt tilbage på forespørgsel om interessen for
opskoling, hvorfor han forudså en stadig stor interesse i 2006. Jens undrede sig desuden over tilbagemeldingerne fra Frederiksborg Amt om
deres aktivitet på opskoling, da de efter hans orientering aldrig har opskoling men en anden form for aktivitet! Jens understregede vigtigheden
i opskoling i forhold til de stadig stigende krav i sundhedssektoren.
Inger Margrethe Jensen orienterede om, at der i København ikke havde
været stor til søgning til opskoling. I 2004 havde man haft finansiering
til 2 hold, men det havde kun været muligt at starte et hold.
Lars Jakobsen orienterede ligeledes om, at der i Ålborg området var store motivationsproblemer. Her skulle der ifølge FOAs undersøgelse være
600 interesserede medlemmer til opskoling, men skolen kunne ikke konstatere en stor tilsøgning.
Charlotte Netterstrøm fremhævede, at man fra ministeriets side havde
spurgt til forventninger til aktiviteten på skolerne i forbindelse med
overvejelserne om indførelse af GVU. Det er sandsynligvis sidste år,
man laver opskoling, da der kun er aktivitet på opskoling til assistent.
Ministeriet har derfor opfordret skolerne til at opskole så mange som
muligt i år.
Jens Folkersen fremhævede, at FOA i forbindelse med undersøgelsen
har navnene på de folk, der har meldt positivt tilbage på opskolingsundersøgelsen, hvorfor det vil være et stort problem, hvis 2005 er sidste år
for opskoling. Han mente derfor, at udvalget skulle melde ind, at rammen skulle være mindst den samme som for aktivitet sidste år.
Birthe Bak Andersen kunne ligeledes konstatere et motivationsproblem
og foreslog, at udvalgets indmelding skulle svare til udvalgets indmelding sidste år.
Formanden tilsluttede sig dette. Han mente desuden, at der gøres meget
for at udbyde opskoling fra skolernes side.
Jakob Sølvhøj orienterede om den nye overenskomst som han mente
ville medføre en øget efterspørgsel på PGU-merit: De færdiguddannede
får bl.a. mere i løn, der er kommet fuld pension under uddannelse og der
er lavet kompetenceudviklingsaftaler. Derudover ville KTO og KL arbejde for uddannelsesvilkårene for de erfarne medhjælpere. Jakob til-
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kendegav derfor, at en realistisk indmelding skulle ligge mellem 625 og
650 årselever.
Jens Folkersen mente, at udvalgets indmelding skulle tage udgangspunkt
i aktivitetstallene for 2004 frem for måltallene for 2004, da aktivitetstallene er højere end måltallene.
Som afslutning på diskussionen blev det besluttet, at udvalget melder
625 årselever ind på PGU-merit og 275 årselever på opskoling. Samtidig
vil der i udvalgets svar til REVE blive henvist til FOAs undersøgelse,
for således at gøre opmærksom på, at der fortsat vuderes at være et større behov for opskoling fra FOAs side.

9. Næste møde(r)
Materiale:

Ingen bilag til punktet

Bemærkninger:

Med afklaring af udvalgets fortsatte eksistens kan der bydes ind på, hvem
der vil være værter ved møder i udvalget: 9. juni, 8. september, 8. december.

Indstilling:

Bud ønskes!

Referat af mødet den 10. marts 2005
Det blev foreslået at flytte mødet i juni af hensyn til analysen af strukturreformen som forventes i juni. Næste ordinære møde i udvalget er den
21. juni 2005 kl. 13.00.
Sekretariatet modtager gerne bud på vært for mødet

10. Meddelelser
a. formandskab
Materiale:

Ingen bilag til punktet.

Bemærkninger:

Eventuelle orienteringer på mødet

Indstilling:

Til orientering

Referat af mødet den 10. marts 2005
Formandskabet havde ikke informationer til punktet.
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b. medlemmer
Materiale:

Ingen bilag til punktet

Bemærkninger:

Eventuelle orienteringer på mødet

Indstilling:

Til orientering

Referat af mødet den 10. marts 2005
Birthe Bak Andersen omdelte invitationer til seminar for fællesbestyrelserne. Seminariet finder sted den 28. – 29. april på Den Kommunale
Højskole i Grenå med bl.a. med oplæg fra Center for Strukturreform i
Undervisningsministeriet. Sekretariatet har ekstra invitationer (vedlagt
også udsendelse af udkast til referat).

c. sekretariat
Materiale:

Ingen bilag til punktet.

Bemærkninger:

På mødet vil sekretariatet mundtligt orienteret om:
a. FOR-SOSU
b. projekt fra BAR-SOSU
c. SOSUinfo
d. tilbagemeldinger fra konferencer og oplæg

Indstilling:

Til orientering

Referat af mødet den 10. marts 2005
i) For-SOSU:
Der blev holdt møde i styregruppen den 28. januar. Status på uddannelseskohorten er, at baselinespørgeskemaundersøgelsen er afsluttet. Man
går nu i gang med at følge de ny-uddannede. Det forventes, at der i løbet
af foråret vil blive udarbejdet rapporter og i forbindelse med databearbejdningen, vil man bl.a. se på, om der er signifikante tendenser på forskellige parametre i forhold til etniske minoriteter.

ii) Bar-SOSU
Sekretariatet har fået en henvendelse fra Bar-SOSU om at indgå i en styregruppe bag et projekt, omhandlende sundhed og arbejdsmiljø for eleverne i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Første møde
var den 5. marts, hvor der blev brainstormet på formål, målgruppe indhold mv. Man afventer dog en nærmer afklaring af projektet indtil skolelederne kan deltage i møde. Det er intentionen, at man vil udvikle en netbaseret redskabskasse til skolerne om sundhed og arbejdsmiljø og det
blev drøftet om www.sosuinfo.dk kunne bruges som platform.
iii) SOSUinfo
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Efterhånden som de nye uddannelsesordninger bliver vedtaget i fællesbestyrelserne vil de blive opdateret på sosuinfo.
iv) Tilbagemeldinger fra konference mv.
• Konference Learning Lab, december 2004 ”Education, Education,
Education”. Konferencen havde inspirerende indlæg fra både ind- og
udland af internationale kendt uddannelsesforskere om uddannelses
betydning for samfundsudviklingen.
• Oplæg praktikvejledere Københavns Kommune den 25. januar og 2.
februar: Sekretariatet var inviteret til at holde oplæg på temadage for
praktikvejlerede i Københavns Kommune om uddannelsestænkningen i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.
• FOU konference Odense: Sekretariatet deltog i Undervisningsministeriets FOU-konference, hvor hovedtemaet var realkomptencevurderinger.

11. EVT.
Intet til punktet.

Næste ordinære møde i udvalget er den 21. juni kl. 13. Mødeindkaldelse og dagsorden udsendes
14 dage inden mødets afholdelse.
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