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Dato:
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Emne:
Referat
________________________________________________________________
Tilstede
Nanna Højlund, FOA, formand
Ursula Dybmose, KL, næstformand
Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner
Lotte Meilstrup, FOA
Jakob Sølvhøj, FOA
Torben Klitmøller Hollmann, FOA
Gitte Vind, FOA
Birgitte Rasmussen, FOA
Jette Hovedskov, Danske regioner
Susanne Wind, 3F
Lotte Røhder, KL
Helena Mikkelsen, elevrepræsentant
Afbud
Jesper Lykke Christensen, KL
Marianne Jensen, Danske Regioner
Ettie Trier Petersen, FOA
Maria Christiane G. Tamberg, elevrepræsentant
Forslag til dagsorden
1) Godkendelse af dagsorden
2) Godkendelse af referat fra møde den 14. maj
3) Godkendelse af rammerne for grundforløbet
4) Plan for revision af PAU
5) Godkendelse af forsøg på SOSU-assistentuddannelsen
6) Evt.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra møde den 14. maj
Referatet fra udvalgsmødet den 14. maj blev godkendt.
3. Godkendelse af rammerne for grundforløbet
Som konsekvens af EUD reformen skal PASS flytte 7 ugers undervisning fra uddannelsernes hovedforløb til grundforløbene. Sekretariatet præsenterede forslag til
model for flytning samt de rammer som ministeriet har opsat for flytningen af de 7
ugers undervisning.
Da PASS ifølge ministeriet alene må flytte grundfag, vil modellen have som konsekvens, at engelsk bliver obligatorisk på det nye grundforløb 2 for den pædagogiske
assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen. Engelsk er i dag ikke obligatorisk på de nuværende hovedforløb.
Parterne var enige om, at man ikke finder det hensigtsmæssigt, hvis engelsk bliver
obligatorisk. Derfor besluttede parterne at indsende en model for flytning af undervisning til ministeriet, hvor der ikke peges på at flytte engelsk fra hovedforløbet til
grundforløbet.
PASS besluttede følgende model for flytning af undervisning fra hovedforløb til
grundforløb:
PAU
Dansk  her flyttes der 4 ugers undervisning (E+D niveau)
Samfundsfag  her flyttes der 1,5 uges undervisning (E niveau)
Dvs. i alt flyttes der 5,5 uges undervisning fra hovedforløb til grundforløb.
SOSU
Dansk  her flyttes der 4 ugers undervisning (E+D niveau)
Naturfag  her flyttes der 2 ugers undervisning (E niveau)
Dvs. i alt flyttes der 6 ugers undervisning fra hovedforløb til grundforløb.
I forbindelse med EUD reformen skal PASS formulere overgangskrav for hovedforløbene. Overgangskravene bliver gældende for adgangen til at påbegynde hovedforløbet på henholdsvis den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen.
Ministeriet har bestemt, at overgangskravene skal angives som videns- og færdighedsmål. Ministeriet har desuden udsendt en skabelon til udfyldelse af blandt andet
videns- og færdighedsmål samt angivelse af sammenhængene mellem den angivne viden og de angivne færdigheder.
PASS formandskabet havde forud for udvalgsmødet besluttet, at PASS også udarbejder kompetencemål for overgangskravene med angivelse af taksonomiske niveauer.
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De udarbejde kompetencemål samt videns- og færdighedsmål blev drøftet og justeret på mødet.
PASS udvalget besluttede at indsende både kompetencemål samt videns- og færdighedsmål til ministeriet. Der var imidlertid enighed om, at PASS ikke vil beskrive
og indsende sammenhængene mellem viden og færdigheder, da man ønsker, at
det skal være de formulerede kompetencemål, der skal være styrende for overgangskravene og den lokale tilrettelæggelse af undervisningen på grundforløbene.
Der var i PASS enighed om, at det er parterne, der kender arbejdsmarkedets behov bedst, og at det derfor er afgørende, at det er arbejdsmarkedets parter, der
fastsætter kompetencemålene for uddannelsernes grundforløb.
4. Plan for revision af PAU
Det er tidligere besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe i forbindelse med
revisionen af den pædagogiske assistentuddannelse.
Rammerne for nedsættelsen af arbejdsgruppen blev drøftet og det blev markeret,
at det er vigtigt, at de endelige forslag i forbindelse med revisionen af PAU går til
PASS udvalget og ikke alene til PASS formandskabet, så at 3F også er repræsenteret.
Arbejdsgruppen sammensættes på følgende måde:
FOA
3F

3 medlemmer
1 medlem

KL
Danske regioner

3 medlemmer
1 medlem

Organisationerne udpeger selv deres medlemmer.
PASS godkendte sammensætningen af arbejdsgruppen samt de øvrige rammer for
nedsættelsen af arbejdsgruppen.

5. Godkendelse af forsøg på SOSU-assistentuddannelsen
Det lokale uddannelsesudvalg ved SOSU Silkeborg ønsker at igangsætte et forsøg, hvor en del af somatisk praktik placeres i kommunalt regi.
PASS formandskabet har afholdt møde med repræsentanter fra SOSU Silkeborg
samt de lokale parter og finder, at projektet kan afprøves, hvis PASS gives adgang
til at følge forsøget via repræsentation i styre- eller følgegruppe. Samtidig er det afgørende, at Sundhedsstyrelsen inddrages, så at de elever der deltager i forsøget
opnår deres autorisation.
PASS godkendte, at SOSU Silkeborg gennemfører forsøget med placering af en
del af somatisk praktik i kommunalt regi.
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6. Evt.
Sekretariatet orienterede om status på sagen om stævningen af PASS. Der afholdes retsmøde den 24. juni, hvor dommerens afgørelse vil blive meddelt.
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