Referat
Udvalg:

PASS

Dato:

Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 10.00 til 12.00

Emne:

Referat fra mødet

_________________________________________________________________
Tilstede
Nanna Højlund, FOA, formand
Ursula Dybmose, KL, næstformand
Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner
Jette Hovedskov, Danske regioner
Helle Stang Traasdahl, KL
Torben Klitmøller Hollmann, FOA
Lotte Meilstrup, FOA
Susanne Wind, 3F
Pernille Parknov, elevrepræsentant
Lotte Røhder, KL
Birgitte Rasmussen, FOA
Afbud:
Jesper Lykke Christensen, KL
Jakob Sølvhøj, FOA
Marianne Jensen, Danske Regioner
Gitte Vind, FOA
Ettie Trier Petersen, FOA
Martin B. Mikkelsen, elevrepræsentant
Forslag til dagsorden
1) Godkendelse af dagsorden
2) Godkendelse af referat
3) Aktivitetsplan
4) Uddannelsesbekendtgørelser er godkendt
5) Uddannelsesordninger er godkendt
6) Godkendelse af forslag til eux
7) Evaluering af dialogmøder
8) Godkendelse af praktikvirksomheder

9) Meddelelser
10) Evt.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat
KL ønskede en præcisering af at ’vejlederne’ omtalt under referatets punkt 7, sidste
afsnit, er skolevejlederne og ikke vejlederne fra praktikken.
Med denne præcisering blev referatet fra den 24. februar 2015 godkendt.
3. Aktivitetsplan
Sekretariatet orienterede om status for aktiviteterne.
Indførelsen af en farmakologiprøve på social- og sundhedsuddannelsen er sket i
forbindelse med eud-reformen, hvor det nye fag Farmakologi og medicinhåndtering
er tilføjet uddannelsens fagrække. Det nye fag har obligatorisk udprøvning.
Der er i februar afholdt et seminar for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg, ligesom at der i juni er afholdt dialogmøder i Århus, Fredericia og København for medlemmerne af LUU.
Der har som følge af eud-reformen været stor aktivitet, både for formandskabet og
sekretariatet, i forhold til deltagelse i arrangementer og med oplæg hos udbyderne.
Afholdelsen af en lærerkonference har været udskudt grundet arbejdet med eudreformen.
Størstedelen af reformarbejdet er afsluttet. Der er udstedt uddannelsesbekendtgørelser og uddannelsesordninger for social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse, med ikrafttrædelse 1. august 2015.
Næste trin i reformarbejdet er eux på uddannelserne. Der arbejdes på en model for
eux på SOSU og PAU, der vil betyde at uddannelserne kan udbydes med eux fra
august 2016.
I kølvandet på eud-reformen er et omfattende informationsarbejde. Både i forhold til
nye strukturer som følge af reformen samt indholdet på den reviderede PAU. Dertil
kommer arbejdet med at opdatere og justere indhold og vejledninger på www.passinfo.dk.
De afledte aktiviteter og opgaver i forhold til GVU, vil som følge af reformen ophøre
på sigt.
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Parterne har nedsat et underudvalg, som er i færd med at udarbejde nye procedurer for behandlingen af elevsager. Procedurerne vil blive behandlet i PASS formandskabet og efterfølgende blive sendt i skriftlig høring i PASS. Det forventes at
elevsager kan behandles ud fra de nye procedurer fra september 2015.
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
4. Uddannelsesbekendtgørelser er godkendt
Sekretariatet orienterede udvalget om de strukturelle ændringer, som følge af reformen, hvoraf særligt to forhold blev fremhævet. Begge forhold er en konsekvens af
ministeriets bestræbelser på at harmonisere erhvervsuddannelserne.
For det første vil eleverne kunne gå til afsluttende prøve, selvom de mangler dele
af deres praktik, hvis blot afsluttende prøve tidligst finder sted 3 måneder før uddannelsesaftalens ophør (jf. BEK nr. 1010 af 22.09.14, §41, stk. 2.).
Dette forhold gav anledning til drøftelse, da eventuelle konsekvenser af denne ændring er vanskelige at forudse. PASS vil derfor følge udviklingen nøje.
Det aftaltes, at der skal udarbejdes en vejledning til skolerne, om at PASS anbefaler at uddannelsen planlægges, så afsluttende prøve først finder sted, når elevens
samlede praktik er godkendt.
For det andet har ministeriet på baggrund af deres legalitetskontrol påpeget, at social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse ikke opfylder hovedbekendtgørelsens krav om antal prøver i grundfag.
Der er i PASS enighed om, at hvis der skal indføres flere prøver på uddannelsen,
skal det være udprøvning i de uddannelsesspecifikke fag, ikke i grundfagene.
Elevrepræsentanten tilføjede, at eleverne ønsker, at skolerne placerer de enkelte
eksamener, så at eleverne har forberedelsestid mellem eksamener. Dette bliver
vigtigere, hvis der indføres flere prøver.
5. Uddannelsesordninger er godkendt
Sekretariatet orienterede udvalget om arbejdet med uddannelsesordningerne for
social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse,
hvoraf sidstnævnte er revideret sideløbende med reformen.
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

6. Godkendelse af forslag til eux
Forslaget til en eux-model for SOSU og PAU blev gennemgået og drøftet.
Det blev bemærket, at det er væsentligt, at en eux, sammen med det erhvervsrettede perspektiv, giver adgang til relevante lange videregående uddannelser. Derfor
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skal det tilstræbes, at eux-eleverne ikke har et stort behov for supplering af gymnasiale fag efter en SOSU- eller PAU-eux.
PASS-udvalget godkendte forslaget og gav formandskabet bemyndigelse til at godkende eventuelle justeringer af modellen.
7. Evaluering af dialogmøder
Udvalget drøftede erfaringerne med årets dialogmøder, herunder dialogmødernes
form.
Det blev bemærket, at de lokale uddannelsesudvalg har fået godt fat på arbejdet
med praksisnærhed, hvilket ses i forskellige lokale samarbejder og projekter.
Det var desuden en positiv oplevelse, at deltagerne på dialogmøderne har taget
godt imod den reviderede PAU. Deltagerne tilkendegav især, at de nu kan genkende det pædagogiske arbejdsmarked og opgaver i uddannelsen.
I forhold til formen på dialogmøderne var der enighed om, at det fortsat skal være
tydeligt, at PASS lægger op til drøftelser og erfaringsudvekslinger på dialogmøderne.
Der ønskes en opmærksomhed rettet mod, at dialogmøderne ikke bliver for geografisk fastlåste, hvorfor det blev foreslået at dialogmøderne næste år for eksempel
afholdes i Ålborg en dag og i Odense samt København en anden dag.
8. Godkendelse af praktikvirksomheder
PASS har tidligere drøftet behovet for at få opdateret og kvalificeret arbejdet med
at godkende private praktikvirksomheder. På dette tidspunkt opstod behov for en
tydeligere definition af henholdsvis offentlige og private virksomheder.
Behovet er blevet aktualiseret med en ny vinkel. Sekretariatet har flere gange modtaget ansøgninger, der formelt opfylder kravene i PASS’ ansøgningsskema, men
som ikke indstilles til godkendelse af det lokale uddannelsesudvalg.
Punktet gav anledning til en drøftelse af, hvorvidt de lokale uddannelsesudvalg er
klædt på til at kunne vurdere, om en privat virksomhed kan indstilles til godkendelse som praktiksted. Der udestår derfor en overvejelse af, om PASS skal forestå
den samlede sagsbehandling, når en privat virksomhed søger om godkendelse
som praktikvirksomhed.
Problemstillingerne vedrørende kriterier og procedurer for godkendelsen af private
praktikvirksomheder, viser at der kan være et behov for at definere, hvornår der er
tale om en privat virksomhed, og hvornår virksomheden er en del den kommunale
eller regionale koncerngodkendelse.
Det blev pointeret, at arbejdet med at sikre og fastholde kvaliteten af elevernes uddannelse, er et afgørende hensyn.
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Det blev derfor besluttet, at der skal afholdes et ekstraordinært formandskabsmøde
i uge 26 eller 27, der omhandler procedurer for godkendelsen af private praktikvirksomheder.
Det blev ligeledes besluttet, at alle ansøgninger om godkendelse af private praktiksteder skal behandles af formandskabet, indtil der er aftalt og besluttet en ny procedure.
9. Meddelelser
FOA orienterede om deres deltagelse på Folkemødet på Bornholm. Blandt andet
var det, inspireret af DM i SKILLS, arrangeret, at to borgmestre skulle prøve at arbejde som SOSU-assistenter på en scene, hvor en skuespiller var hyret til at spille
dement. Det havde været et vellykket arrangement, der tydeliggjorde, hvor komplekst et arbejdsområde der er tale om. Det rejste spændende drøftelser og erkendelser blandt både de deltagende politikere samt blandt publikum.
Elevrepræsentanten orienterede om elevbestyrelsens deltagelse på Folkemødet.
Blandt andet havde elevbestyrelsen mødt Jeppe Rosengård Poulsen, der er formand for Danske SOSU skoler, og de havde talt om, at der fremadrettet kunne
etableres et tættere samarbejde mellem elevbestyrelsen og Danske SOSU skoler.
10. Evt.
KL rejste et ønske om, at udviklingen før og efter reformen følges og tydeliggøres i
tal. Eksempelvis ansøgertal til grundforløbene sammenholdt med praktikpladser på
hovedforløbet.
FOA supplerede med, man gerne vil have et billede af ansøgernes profiler. Eksempelvis hvor mange elever, der kommer direkte fra 9. klasse og hvor mange der vælger talentspor. Samtidig var der et ønske om på sigt at kunne få et overblik på, hvor
mange elever, der vælger eux.
Det blev derfor besluttet, at det faglige udvalg retter henvendelse til ministeriet, for
at sikre sig, at PASS får adgang til statistik for SOSU og PAU på lige fod med øvrige uddannelser.
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