Referat
Udvalg:

PASS

Dato:

Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00

Emne:

Referat

_________________________________________________________________

Tilstede
Ursula Dybmose, KL, næstformand
Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner
Helle Stang Traasdahl, KL
Lotte Røhder, KL
Mogens Bech Madsen, FOA
Torben Klitmøller Hollmann, FOA
Lotte Meilstrup, FOA
Birgitte Rasmussen, FOA
Gitte Vind, FOA
Afbud:
Jette Hovedskov, Danske regioner
Marianne Jensen, Danske Regioner
Jesper Lykke Christensen, KL
Ettie Trier Petersen, FOA
Susanne Wind, 3F
Pernille Parknov, elevrepræsentant
Martin B. Mikkelsen, elevrepræsentant

Forslag til dagsordenen

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Aktivitetsplan
4. Orientering om udbudsrunden
5. Godkendelse af ansøgningsskema og vejledning til godkendelse af praktiksteder
6. Drøftelse af kontakt til LUU
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7. Orientering om eux
8. Orientering om praktikvejlederuddannelsen
9. Budget 2016
10. Mødeplan 2016
11. Nyhedsbrev til LUU
12. Meddelelser
13. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet fra den 15. september 2015 blev godkendt.

3. Aktivitetsplan
Udvalget tog sekretariatets orientering til efterretning.

4. Orientering om udbudsrunden
Der var udsendt et notat med en gennemgang af de kriterier, som ministeriet har peget
på i september-brevet om den kommende udbudsrunde. Der var desuden forslået en
ramme for, hvordan det faglige udvalgs dialog med udbyderne kan tilrettelægges.
Sekretariatet orienterede om, at Danske SOSU skoler havde gjort opmærksom på, at ministeriet endnu ikke havde udsendt den formelle indkaldelse af ansøgninger til udbyderne. Det forventes, at indkaldelsen udsendes i uge 49, og at fristen for ansøgninger
udskydes to uger.
Udvalget drøftede kort planen for dialog med udbyderne og tog planen til efterretning.

5. Godkendelse af ansøgningsskema og vejledning til godkendelse af praktiksteder
Forslaget til ansøgningsskemaer og vejledninger blev behandlet på formandskabsmødet
den 13. november med indstilling til godkendelse i udvalget.
Skemaerne og de tilhørende vejledninger blev drøftet og der fremkom forslag og ønsker
til mindre justeringer. Udvalget ønskede fx en markering af, at antallet af ansatte skal
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være for fuldtidsansatte. Det aftaltes på den baggrund, at PASS-formandskabet blev bemyndiget til at godkende de tilrettede skemaer og vejledninger efterfølgende.

6. Drøftelse af kontakt til LUU
PASS godkendte forslaget, om at de lokale uddannelsesudvalg kontaktes med henblik
på at følge den lokale implementering af eud-reformen, herunder i hvilken grad de lokale
repræsentanter inddrages i forhold til:





Den lokale undervisningsplan, herunder det uddannelsesspecifikke fag på
GF2
Tilrettelæggelsen af grundforløbsprøven
Tilrettelæggelsen af RKV (fx fortolkningen af meritbestemmelserne i bilag 1)
Arbejdet med talentspor

Udvalget ønskede desuden, at der følges op på ministeriets arbejde med tilpasning af de
centralt stillede adgangsprøver.
Med de bemærkninger godkendte udvalget indstillingen.
7. Orientering om eux
Udvalget blev orienteret om, at Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav
til udformningen af eux-forløb er udstedt den 3.novemeber 2015. Med ændringsbekendtgørelsen er det sikret, at der er en eux-model, der muliggør eux på den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen. På denne baggrund har PASS
den 5. november 2015 meddelt ministeriet, at den pædagogiske assistentuddannelse og
social- og sundhedsuddannelsen tilrettelægges med mulighed for at blive udbudt med
eux.
I forbindelse med tilpasningen af uddannelsesbekendtgørelserne til eux, har der været
en dialog med ministeriet, som har betydet mindre justeringer af målene for det uddannelsesspecifikke fag på grundforløb 2. Dette er gjort for at sikre den nødvendige afkortning af grundfagsundervisningen for eux-eleverne på grundforløbet.
Udvalget drøftede den seneste udvikling i forbindelse med eux. Udvalget vil gerne have
en grafisk fremstilling af eux-forløbet, samt grundlag for at kunne beregne de eventuelt
højere udgifter, der vil være forbundet med eux-elever.
Endelig drøftede udvalget sammenhængen mellem indførelsen af eux og en eventuel
ændring af SOSU-uddannelsen. Udvalget besluttede at fortsætte indførelsen af eux,
samt være opmærksom på eventuelle problemstillinger i forhold til en ændring af SOSUuddannelsen
8. Orientering om praktikvejlederuddannelsen
Sekretariatet orienterede udvalget om EPOS’ godkendelse af en ny praktikvejlederuddannelse, der bliver offentliggjort den 14. december 2015 med udbud fra januar 2016.
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Udvalget blev samtidig orienteret om det bagvedliggende udviklingsarbejde og planlægningen af en temadag den 12. januar, hvor uddannelsens lanceres.
KL bemærkede, at der er tale om et nyt uddannelsesnummer for den nye praktikvejlederuddannelse. Der var fra KL en bekymring for, at konsekvensen er, at medarbejdere med
den gamle praktikvejlederuddannelse forventes at skulle gennemføre den nye praktikvejlederuddannelse.
Det blev oplyst, at uddannelsen er udviklet med henblik på uddannelsen af nye praktikvejledere, og at spørgsmålet om, hvorvidt praktikvejledere med den tidligere uddannelse
skal have den nye uddannelse, er en beslutning, der ligger hos arbejdsgiverne. Det er
det generelle princip ved udvikling af nye AMU-mål.
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

9. Budget 2016
PASS-udvalget blev orienteret om, at det i formandskabet er nævnt, at advokatomkostninger i forbindelse med sagen mod PASS skal dækkes over PASS’ driftsbudget.
Susanne Wind havde sendt en mail til udvalget om 3F’s holdning til spørgsmålet om betaling af udgifterne til advokat.
Der var enighed i udvalget om, at da der tidligere har været enighed om, at omkostningerne dækkes gennem overenskomstmidler, så bør spørgsmålet drøftes i det regi.
Formandskabet blev bemyndiget til at godkende det endelige budget, når spørgsmålet
om advokatomkostningerne er afklaret.

10. Mødeplan 2016
Det blev aftalt, at der skal findes en ny mødedato for PASS-udvalgsmødet i maj. Derudover blev den indstillede mødeplan for 2016 godkendt.
Mødeplanen for 2016 ser ud som følgende:
PASS-F

PASS

12. februar
10.00-12.00

23. februar
10.00-12.00

28. april
10.00-12.00

9. maj
13.00-15.00

2. juni - Aalborg
7. juni – Fredericia
10. juni - København

2. juni - Aalborg
7. juni – Fredericia
10. juni - København

6. september
10.00-12.00

20. september
10.00-12.00
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15. november
10.00-12.00

29. november
10.00-12.00

Sekretariatet udsender mødeindkaldelser i Outlook.
11.

Nyhedsbrev til LUU

De foreslåede emner for det kommende nyhedsbrev til LUU blev godkendt med en tilføjelse af DM i SKILLS som et punkt i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet vil indeholde følgende
emner:







Orientering om ny procedure og nye ansøgningsskemaer for godkendelse af
praktiksteder
Orientering om udbudsrunden
Varsling af henvendelse til LUU om den lokale implementering af reformen
Orientering om eux-bekendtgørelsen og model for PAU og SOSU
Orientering om praktikvejlederuddannelsen
DM i SKILLS – Program for de nationale mesterskaber

12. Meddelelser
Torben K. Hollmann, PASS’ repræsentant i SkillsDenmarks bestyrelse orienterede om
bestyrelsesarbejdet i SkillsDenmark. Bestyrelsen har nedsat et forretningsudvalg på baggrund af størrelsen på bestyrelsen, samt for at give sekretariatet en ekstra hånd, samt
have muligheden for der er flere ind over de store beslutninger. Forretningsudvalgets fornemmeste opgave er at, ”forberede” bestyrelsesmøderne i SkillsDenmark og sikre handleplanen følges. Torben sidder i forretningsudvalget.
SOSU skolerne arbejder på en deltagelse af danmarksmestre til EuroSkills og WorldSkills. Det forventes derfor at PASS på sigt vil blive bedt om at forholde sig til en række
harmoniseringer i forhold til de nationale mesterskaber.
Det blev konkret drøftet, om PASS eventuelt skal ændre reglerne for DM, så eleverne
deltager enkeltvis. Dette punkt kommer på dagsordenen på næste udvalgsmøde.

13. Eventuel
Der var ikke bemærkninger under punktet.

3. december 2015.
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