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10. Meddelelser
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1. Godkendelse af dagsorden
Det blev ved mødets start aftalt at slutte mødet kl. 11.30.
Derudover var der ingen bemærkninger til dagsordenen.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Sekretariatet orienterede om, at det på udvalgsmødet den 26. november 2015 blev
aftalt, at budgettet skulle endelig godkendes af formandskabet efterfølgende. Den
endelig godkendelse af budgettet gav ingen anledning til ændringer.
3. Konstituering
Formandskabet havde indstillet en konstituering, hvor FOA varetager formandsposten i 2016, mens at KL varetager formandsposten i 2017 og 2018. Da dette afviger fra forretningsordenen, var der indstillet et tillæg til forretningsordenen.
Både konstituering og tillæg til forretningsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
4. Aktivitetsplan 2016
Sekretariatet orienterede kort om aktivitetsplanen. KL supplerede med at orientere
om, at der nu er sendt en officiel ansøgning til ministeriet fra PASS vedrørende revision af social- og sundhedsuddannelsen. Arbejdet med nye uddannelsesbekendtgørelser er derfor sat i gang.
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
5. Udbudsrunde
Udvalget havde på sit seneste møde drøftet den første orientering om processen
og indholdet af udbudsrunden 2017.
Til dette møde var udsendt en oversigt over de foreløbige data, som ministeriet stiller til rådighed for de faglige udvalg i forbindelse med udbudsrunden.
Udvalget indledte punktet med en drøftelse af kvaliteten i uddannelserne på skolerne. Der var flere eksempler på, at der er brug for en større opmærksomhed på,
hvordan skolerne gennemfører uddannelserne, herunder fx lærerdækningen og
brugen af lærerfri undervisning.
Udvalget drøftede i den sammenhæng det lokale samarbejde mellem bestyrelserne
og de lokale udvalg om at sikre kvaliteten.
Det blev konkluderet, at der er brug for, at PASS sætter fokus på problemstillingen,
og sekretariatet skal indhente bidrag fra enkelte af de nævnte lokale udvalg, for at
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udvalget kan få et bedre grundlag for drøftelserne af problemstillingen. Udvalget vil
på det grundlag arbejde med en handleplan for forbedringer. Det blev nævnt, at
Danske SOSU-skoler og Bestyrelsesforeningen bør inddrages.
Der var en kort drøftelse af de udsendte bilag. Der var enighed om, at datamaterialet ikke umiddelbart kan bruges i forbindelse med en eventuel prioritering af udbyderne ved udbudsrunden. Der er en fejl i et af skemaerne, og den bliver rettet i forbindelse med at datamaterialet bliver opdateret med yderligere data fra ministeriet.
Udbydernes ansøgninger er tilgængelige fra slutningen af marts, og sekretariatet
udarbejder hurtigst muligt derefter en oversigt over ansøgningerne, som sendes til
udvalgets medlemmer.
6. Godkendelse af uddannelsesordning PAU og SOSU med eux
Der var udsendt forslag til uddannelsesbekendtgørelser med eux for SOSU-uddannelsen samt den pædagogiske assistentuddannelse.
Udvalget havde en indledende drøftelse af tilrettelæggelsen af eux, herunder fx at
der er mulighed for en elev for både at vælge talentspor samt eux.
Udvalget havde fokus på, at det er vigtigt, at der arbejdes på at finde elever, der vil
vælge eux, men for at eux skal blive en succes, er det ligeledes vigtigt, at arbejdsgiverne ser de positive muligheder i at indgå uddannelsesaftaler med eux-elever.
Det blev besluttet, at det er et emne der skal arbejdes videre med, og at der bør tages kontakt til Danske SOSU-skoler samt UC’erne om, hvordan PASS og udbyderne i fællesskab kan fremme processen. Det er desuden vigtigt, at udvalget og
udbyderne udveksler informationer og viden om udviklingen af eux.
Sekretariatet orienterede om, at der fortsat er dialog med ministeriet om den praktiske tilrettelæggelse af eux. Ministeriet har arbejdet med en model, der viser placeringen af skoleperioderne på eux, så der er overensstemmelse med de gymnasiale
eksamensterminer. Der udestår,at der kan ses en løsningen på placeringen af
praktikken, så praktikkens varighed svarer til varigheden på eud.
Udvalget drøftede kort forslagene til uddannelsesbekendtgørelser og godkendte
dem begge.
7. Vejledning om godskrivning af pædagogstuderende til PAU
Der var udarbejdet en revideret vejledning om godskrivning for pædagogstuderende, der begynder på uddannelsen til pædagogisk assistent.
Revisionen er begrundet i, at både den pædagogiske assistentuddannelse og uddannelsen til pædagog er blevet ændret. Vejledningen er udarbejdet af to af udbyderne og afprøvet hos en anden udbyder.
Udvalget godkendte vejledningen.
8. DM Skills 2016
DM 2016 var gennemført med stor succes, og der var enighed om, at gennemførelsen af DM var forløbet udmærket.
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Styregruppen evaluerer på et kommende møde gennemførelsen i detaljer med
henblik på at opsamle erfaringer, der kan indgå i planlægningen af DM 2017.
Torben, der er PASS’ repræsentant i bestyrelsen og forretningsudvalget, fremlagde
planerne for DM 2017 og de kommende år.
Skills DK står overfor den udfordring, at successen er så stor, at det er få lokaliteter, der har et areal, som kan rumme DM i sin nuværende form. Når der samtidig er
en beslutning om, at DM skal rundt i landet, så er det nødvendigt at se på mulighederne for af bruge antallet af kvadratmeter på en ny måde. Problemstillingen bliver
yderligere aktualiseret af, at Skills DK har brug for sponsorer for at få budgettet til
at balancere – og dermed brug for arealer til sponsorerne.
Det betyder, at det foreslås, at antallet af kvadratmeter til konkurrencestandene og
demo-fagene bliver reduceret. Det bliver muligt for de deltagende faglige udvalg at
tilkøbe areal, hvis det skønnes nødvendigt.
Torben nævnte, at det er en kompliceret drøftelse, og at også andre ændringer er i
spil fx at flytte tidspunktet for gennemførelsen.
Udvalget afventer et konkret forslag til gennemførelsen af DM 2017, og vil derefter
drøfte mulighederne.
Der var desuden udsendt et forslag til en uddybning af de begrundelser og mål,
som udvalget prioriterer for deltagelsen i DM. Hvis der kommer ønsker til ændringer af konkurrencekonceptet, så bør forslagene til ændringer blive vurderet ud fra
udvalgets prioriteringer. Forslagene til prioriteringer kan blive taget op, når udvalget
skal tage stilling til konkrete forslag.

9. Jubilæum – SOSU
SOSU-uddannelsen har 25 års jubilæum i 2016, og der var kommet en henvendelse fra Danske SOSU-skoler om, hvornår PASS vil markere jubilæet.
Udvalget besluttede, at PASS vil markere jubilæet i uge 40 med særligt fokus på
tirsdag den 6. oktober 2016.
Det vil give mulighed for at synliggøre jubilæet lokalt i forbindelse med gennemførelsen af de regionale DM-konkurrencer, der er planlagt til at bliver gennemført i
den periode.
Udvalget drøftede, hvordan PASS skal markere jubilæet, og hvad der skal prioriteres. Udvalget drøftede kort de mulige økonomiske rammer.
3F bemærkede, at da de alene er repræsenteret i udvalget i forhold til den pædagogiske assistentuddannelse, så kan der ikke bruges midler fra PASS-udvalget til
jubilæet. 3F nævnte desuden, at en anden udvalgsstruktur ville have betydet, at
dette ikke ville være et problem.
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10. Meddelelser
Udvalget tog de skriftlige meddelelser til efterretning. Der var ikke mundtlige meddelelser.
11. Eventuelt
Der var ikke bemærkninger under punktet.

3. marts 2016. JST
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