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Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet fra mødet den 20. november 2012 blev godkendt.
3. Behandling af elevsager
Udvalget havde på sit seneste møde drøftet proceduren for behandling af elevsager. Der var på det seneste møde stillet et forslag til løsningen af uenigheden i forbindelse med behandlingen af barselssager. Forslaget viste sig efterfølgende ikke
muligt at gennemføre, så PASS skulle på dette møde på ny drøfte udvalgets procedure for behandling af elevsager.
Siden det seneste møde havde ministeriet sendt et svar til FOA til orientering til
PASS-udvalget. Vedlagt som bilag.
Udvalget drøftede behandlingen af henvendelser om forlængelser, behandlingen af
elevsager samt muligheden for at uddelegere kompetence til det lokale niveau.
Der var enighed om, at alle henvendelser om forlængelser i medfør af § 58 i Erhvervsuddannelsesloven samt elevsager bliver behandlet i det foreslåede underudvalg.
Der var desuden enighed om, at repræsentanterne i det nedsatte underudvalg på
udvalgets 3. møde i 2013 opsummerer erfaringerne for 1. halvår 2013 med henblik
på en vurdering af muligheden for at uddelegere kompetence til det lokale niveau
efter det faglige udvalgs retningslinjer.
Det blev desuden besluttet, at der bliver udarbejdet en vejledning til eleverne om
ret og pligt i forhold til deres ansættelse i en uddannelsesaftale. Københavns
Kommunes folder til eleverne kan eventuelt bruges som udgangspunkt for PASSudvalgets vejledning til eleverne. Dette sættes i gang nu.
Udvalget godkendte det udsendte forslag til procedure for behandling af elevsager,
herunder nedsættelsen af et underudvalg til behandling af elevsager bestående af
Nanna Højlund og Jesper Christensen.
Det blev bekræftet, at der løbende findes datoer for afholdelse af forligsmøder, så
sagerne kan blive behandlet hurtigst muligt, samt at sekretariatet sørger for, at der
er tre mødelokaler til rådighed.
Udvalget konkluderede desuden, at spørgsmålet om den konkrete sag, der er refereret til i ministeriets svar til FOA, skal finde sin løsning mellem de to involverede
organisationer.
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4) Praktikerklæringer
Karen Therkildsen orienterede om, at arbejdsgruppen, der blev nedsat på seneste
møde, havde udarbejdet et forslag til reviderede praktikerklæringer samt et forslag
til bilag med en vejledende taksonomi til brug ved vurderingen af praktikmålene.
Der var kommet en række høringssvar fra organisationerne, der udtrykte ønske
om, at det blev præciseret, på hvilket niveau praktikmålene skal være nået, for at
praktikuddannelsen kan godkendes.
Det blev derfor besluttet, at arbejdsgruppen samt Lotte Meilstrup og Jette Hovedskov medvirker ved udarbejdelsen af den ønskede præcisering. Præciseringen skal
gælde slutniveauet for praktikmålene ved afslutningen af sidste praktikperiode på
trin 1 og på trin 2.
Det reviderede udkast drøftes i formandskabet for endelig godkendelse.
Udvalget tilsluttede sig indstillingen.
5) Godkendelse af mødeplan
Der var udsendt et nyt forslag til mødeplan.
Mødeplanen blev godkendt med den tilføjelse, at der skal findes en ny dato for det
første møde i PASS-udvalget i 2013.

6) Eventuelt
Der var ikke bemærkninger til punktet.
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