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Marianne Jensen, Danske Regioner
Helle Stang Traasdahl, KL
Jesper Lykke Christensen, KL
Jakob Sølvhøj, FOA
Torben Klitmøller Hollmann, FOA
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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Efter ønsker fra elevrepræsentanterne blev det besluttet, at sekretariatet fremover
udsender dagsordensmateriale til elevrepræsentanterne i papirform.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet fra den 27. november blev godkendt.
3. Aktivitetsplan
Sekretariatet orienterede om status for aktiviteterne.
I forhold til udvikling og afholdelse af lærekonference blev det bemærket, at planlægningen er udskudt til reformen skal implementeres.
Antallet af godkendte private praktiksteder er stigende. Det er derfor sandsynligt, at
emnet senere skal tages op i udvalget.
Vedr. stævningen mod PASS orienterede sekretariatet om, at PASS’ advokat den
17. februar har svaret retten bekræftende på påstanden i sagen. Sagen kan hermed lukkes, og der udestår kun en afklaring omkring finansiering af sagens udgifter.
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
4. Revision af PAU
PASS godkendte de indstillede praktikmål samt de uddannelsesspecifikke fag og
deres fagmål.
Sekretariatet orienterede udvalget om status for arbejdet med de valgfri specialefag. Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Uddannelsesordningen for den revidere pædagogiske assistentuddannelse forventes færdig omkring den 1. maj 2015 med ikrafttrædelse 1. august 2015.
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5. Reformen
5.1 Uddannelsesbekendtgørelser
Sekretariatet orienterede om status for arbejdet med uddannelsesbekendtgørelserne. PASS indsendte uddannelsesbekendtgørelserne den 5. januar, og der har
siden været løbende dialog og forhandling med ministeriet. Sekretariatet vurderer,
at de sidste detaljer bliver afklaret i løbet af denne uge (uge 9), hvorefter sekretariatet vil sende de færdige uddannelsesbekendtgørelser til PASS.
Der udestår desuden en dialog med Sundhedsstyrelsen, idet PASS er optaget af,
at ændringer i bekendtgørelsen, herunder afkortning af social- og sundhedsassistentuddannelsen med 10%, ikke får betydning for styrelsens udstedelse af autorisation til færdiguddannede.
Uddannelsesbekendtgørelserne forventes udstedt marts 2015.
5.2 Afkortning af EUV-forløb PAU med 10%
PASS godkendte den indstillede model for 10 pct. afkortning af hovedforløbet på
PAU.
Med den besluttede model fordeler standardafkortningen på PAU sig således:
 Pædagogik – afkortes med 2 uger
 Kulturelle udtryksformer i den pædagogiske praksis – afkortes med 0,5 uge
 Bevægelse og idræt – afkortes med 0,5 uge
 Arbejdsmiljø og ergonomi - afkortes med 2 uger
5.3 Afkortning af EUV-forløb SOSU med 10%
PASS har søgt fritagelse for 10% afkortning af Social- og sundhedshjælperuddannelsen på grund af uddannelsens korte varighed. Ansøgningen er imødekommet.
En tilsvarende ansøgning for social- og sundhedsassistentuddannelsen er ikke
imødekommet. PASS afventer fortsat Sundhedsstyrelsens holdning til udstedelse
af autorisation til Social- og sundhedsassistentelever med 10 pct. afkortet skoleundervisning på hovedforløbet.
Hvis sundhedsstyrelsen ikke gør indsigelser, godkendte PASS, at standardafkortningen sker ud fra den foreslåede model 2.
Med den besluttede model fordeler standardafkortningen på SOSU-assistent sig
således:
 Valgfri specialefag – afkortes med 1 uge
 Sygepleje – afkortes med 1 uge
 Forebyggelse og rehabilitering – afkortes med 1 uge
 Sundhedspædagogik og kommunikation – afkortes med 1 uge
EUV elever skal fortsat nå de samme kompetencemål og fagmål, som EUD elever
skal nå i løbet af hovedforløbet.
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5.4 Talentspor
Sekretariatet præciserede rammerne for talentsporet. Herunder at fagene, der udgør et talentspor, er på ekspert niveau, men har samme navn og varighed som faget har på det obligatoriske niveau.
PASS godkendte de nedenstående modeller for fag på talentsporene:
På PAU:
 Digital kultur
 Natur og udeliv
 Bevægelse og idræt
 Sundhed i den pædagogiske praksis
På SOSU trin 1:
 Pleje og dokumentation
 Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats
På SOSU trin 2:
 Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation
 Sygepleje
 Forebyggelse og rehabilitering
5.5 Fag på valgfrit højere niveau
PASS besluttede, at den fagrække, der udgør uddannelsernes talentspor, også
skal kunne vælges af eleven som enkeltstående fag på et højere niveau.
Formanden bemærkede, at der for både talentspor og fag på valgfrit højere niveau
er brug for opmærksomhed på, hvordan praktikken kan støtte op omkring fag på et
højere niveau, og hvordan det kan komme til udtryk i praksis. Udvalget besluttede
at opfordre lokale uddannelsesudvalg til at drøfte dette spørgsmål inden talentsporet udbydes.
Formanden foreslog desuden, at bede Danske SOSU Skoler om at overvåge i hvor
høj grad talentspor og fag på højere niveau bliver valgt.

5.6 og 5.7 Nye uddannelsesordninger
Sekretariatet gennemgik de fremlagte forslag til reviderede uddannelsesordninger
for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen.
Uddannelsesordningerne består af en fagdel og en tekstdel.
Fagdelen indeholder alle fagene og praktikmålene. To skolegrupper er ved at færdiggøre gennemskrivning af fagene med deadline den 5. marts.
Tekstdelen indeholder det faglige udvalgs ønsker til skolernes og praktikkens gennemførelse af uddannelsen.
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Udvalget drøftede forslagene til uddannelsesordninger og fremkom med nogle supplerende ønsker.
Det blev herunder foreslået, at pkt. 3 om formål med social- og sundhedsuddannelsen blev suppleret med en formulering om ”autoriseret sundhedsperson”, og at beskrivelsen af sammenhæng mellem skole og praktik under pkt. 7.1 blev gjort ens
for de to bekendtgørelser.
Med disse bemærkninger blev forslag til uddannelsesordninger godkendt. Uddannelsesordningerne med fagdelene vil blive drøftet på ekstraordinært formandskabsmøde den 10. marts og dernæst udsendt til skriftlig godkendelse i PASS.
Uddannelsesordningerne vil blive sendt i 4 ugers høring på skolerne den 16. marts
og forventes udstedt ca. 1. maj.
5.8 Information om reformen
Sekretariatet fremlagde forslag til overordnet kommunikationsplan, hvoraf det fremgår, hvilke målgrupper sekretariatet informerer om faktuelle forhold vedr. reform og
revision, og at organisationerne som udgangspunkt selv informerer eget bagland.
Udvalget drøftede planen og fremkom med nogle supplerende forslag. Det blev foreslået, at parterne drøfter, om der skal udarbejdes et hæfte om ”Det nye i praktikken” målrettet praktikvejledere på det pædagogiske område. Praktikvejlederne skal
beroliges i forhold til at skulle vejlede elever, som de forstår kommer med et højere
fagligt niveau. Bør også indeholde en beskrivelse af indholdet og betydningen af talentsporet.
Det blev desuden foreslået, at der udarbejdes en grafisk model af de nye uddannelsesveje målrettet kommende elever, herunder information om kvalitetsløft, talentspor, hvordan man ansøger, og hvornår der kan forventes en EUX.
Der fremkom ønsker om, at reformen kunne følges op med en møderække med
Danske SOSU Skoler om reformens implementering, herunder ændringer som
følge af indførelse af EUV, betydning af talentspor/fag på højere niveau mv.
Formanden foreslog endvidere, at henvendelser til skolerne også målrettedes bestyrelsesformændene for at inddrage bestyrelserne mere i implementering af reformen.
Med disse bemærkninger vil sekretariatet udarbejde forslag til en plan for arbejdet.
6. Udviklingsredegørelser og dialogmøder 2015
Sekretariatet fremlagde forslag om, at LUU’ernes bidrag til udviklingsredegørelserne i år ændres til at omhandle LUU’ernes arbejde med at implementere reformen. Det foreslås, at temaerne bliver de nye grundforløb, de nye hovedforløb med
talentspor og det nye EUV.
LUU’ernes overvejelser om implementering vil kunne udgøre grundlaget for drøftelserne på dialogmøderne.
Dialogmøderne gennemføres den 2. juni Jylland og den 8. juni i København.
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Udvalget godkendte forslaget.
7. Evaluering DM i SOSU 2015
Sekretariatet fremlagde evalueringer fra forskellige målgrupper, der har været involveret i DM i Skills og DM i SOSU. Evalueringerne er generelt meget positive,
men det forslås, at LUU’erne opfordres til at drøfte rammer for lokale konkurrencer,
herunder samarbejde mellem skole og praktik om forberedelserne, udpegning af
dommere mv.
Udvalget drøftede evalueringerne og fandt det relevant, at LUU’erne drøfter rammer for samarbejde mellem skole og praktik, herunder forventningsafstemning omkring elevernes engagement i egen forberedelse og hvordan konkurrencerne kan
inspirere skolernes øvrige undervisning.
Formanden hæftede sig ved, at skolerne overvejer at finde midler til at sende vinderne til Worldskills. Det var formandens opfattelse, at DM afholdes for at vise faget for os selv (og for kommende elever), hvilket ikke fremmes ved Worldskills. Det
kunne være mere hensigtsmæssigt, om skolerne i stedet brugte midler på ekstra
træning af eleverne, fx en camp med simulationstræning mv.
FOA vil gerne bidrage med særlig træning af dommerne, så de både er dygtige
dommere og dygtige udøvere af faget.
Der blev kvitteret for, at ansættende myndigheder for deltagende elever blev fint informeret om rammer, vilkår, program mv. fra sekretariatet.
Formanden bemærkede, at politikereventen havde været en succes og ønskede, at
denne begivenhed skulle fortsætte fremover.
Formanden foreslog endvidere, at erfarne vejledere kunne udarbejde en vejledning
til nye vejledere om vejledernes opgave og rolle ved skole-, regionale- og nationale
mesterskaber.
8. Nyhedsbrev til LUU
De foreslåede emner for kommende nyhedsbrev til LUU blev godkendt.
9. Meddelelser
Sekretariatet orienterede om, at udvalgets uddannelser hidtil har givet dispensation
fra krav om fødevarecertifikat for at kunne arbejde med fødevarer (populært ”pølsekursus”). Krav om dette kursus er nu bortfaldet, og arbejdsgiveren har selv ansvaret for, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer for at arbejde med fødevarer.
Skriftlige meddelelser blevet taget til efterretning.
10. Eventuelt
Der var ingen bemærkninger under punktet.
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