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Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Susanne Wind opfordrede til, at punkter vedrørende PAU blev placeret i den øverste del af dagsordenen. Det blev taget til efterretning.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet fra mødet den 30. august 2012 blev godkendt.
3. Aktivitetsplan
JST gennemgik aktivitetsplanen og uddybede nogle af de aktiviteter, der ikke ville
blive behandlet på selvstændige punkter på dagsordenen.
Susanne Wind nævnte under punktet, at der er sendt en sag til sekretariatet, der
drejer sig om godskrivning af praktik i forbindelse med GVU på PAU. Skolen har
med udgangspunkt i praktikmålene haft en restriktiv tolkning af godskrivningen af
praktikken. Sekretariatet ser på sagen.

4) Handlingsplan
Den gældende handlingsplan var udsendt som bilag. Det er to år siden, at den blev
vedtaget, så formålet med punktet er at foretage et eftersyn af handlingsplanen.
Formandskabet har behandlet planen og stillede to forslag om tilføjelser. Det drejer
sig om at udvikle en mere dynamisk proces i forhold til at indhente viden fra de
lokale uddannelsesudvalg om den lokale udvikling samt at udvikle nogle indsatsområder, der kan fremme, at det er de velkvalificerede elever, der kommer ind på
uddannelsen, og som kan fremme udviklingen af deres talenter.
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Udvalget drøftede planen og de to forslag. Der var tilslutning til at de to forslag bliver indarbejdet. Udvalget får den reviderede plan til godkendelse på det kommende
møde.
5) Udvikling af praktikerklæringer i Elevplan
Revisionen af SOSU-uddannelsen betyder, at praktikpladsskemaerne skal revideres. Samtidig er der åbnet for en mulighed for, at der indføres en taksonomi i Elevplan i forbindelse med praktikmålene.
Formandskabet har besluttet, at der nedsættes en arbejdsgruppe fra praktikken,
der medvirker til at udarbejde de nye skemaer.
Udvalget drøftede mulighederne. Det er et ønske i udvalget, at de nye muligheder
kan føre til størst mulig gennemsigtighed. Det vil derfor være en fordel, at alle de
arbejdspladser, der er praktiksteder, ved hjælp af taksonomien kan se, i hvilket
omfang praktikmålene er nået. Det er muligt, at der i Elevplan er begrænsninger i
adgangen til at se disse oplysninger. Hvis det er tilfældet, skal der arbejdes for at
finde en løsning.
Udvalget drøftede de to forslag til taksonomi. Det var udvalgets vurdering, at det vil
være mest konstruktivt at anvende ”kende”, ”kunne” og ”beherske”, da det er den
mest enkle taksonomi. Det skal sammenholdes med, at der i uddannelsesordningen anvendes ”begynder”, ”rutineret” og ”avanceret”.
Udvalget skal tage stilling til de endelige forslag fra arbejdsgruppen.

6) Vejledning til private praktikvirksomheder
Der var udsendt et udkast til en vejledning til private virksomheder, der ønsker
godkendelse som praktiksted.
Der er ikke mange virksomheder, der søger godkendelse, men der er set en stigende tendens de seneste år.
Udvalget gennemgik udkastet til vejledning.
Vedtagelsen af Finanslov 2013 betyder, at der skal ske nogle tilretninger. Praktikpladspræmien bortfalder, og AER skifter navn.
Udvalget påpegede desuden, at institutioner, der er omfattet af en driftsoverenskomst med en kommune eller region, er omfattet af kommunens eller regionens
koncerngodkendelse. Det står ikke på den måde i vejledningen.
Rettelserne bliver gennemført, og vejledningen bliver sendt til endelig godkendelse
i formandskabet.
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7) Workshops om praktikken i PAU
Udvalget har tidligere besluttet at gennemføre to workshops om praktikken på PAuddannelsen.
Udvalget drøftede rammerne for en revision af praktikmålene. Det blev fremhævet,
at da det ikke er anmeldt til ministeriet, at kompetencemålene og praktikmålene
skal åbnes, så kan revisionen alene ske inden for de nuværende rammer, der er
sat af kompetencemålene og de faglige mål.
Udvalget ser derfor gerne, at det er tydeligt for deltagerne i de to workshops, at de
skal komme med forslag til de ændringer, der kan gennemføres inden for de gældende rammer, og som vil blive forsøgt gennemført i foråret. De må desuden gerne
komme med forslag til andre ønskede tilpasninger, der eventuelt vil kræve en ændring af de gældende rammer. Disse ønsker vil PASS overveje gennemførelsen af i
forbindelse med udviklingsredegørelsen for 2014.
Udvalget drøftede desuden, hvem der skal deltage på de to workshops. Der var
enighed om, at der indbydes et udvalgt antal skoler. Det vil være skoler, der allerede er i gang med at se på praktikmålene.
Skolerne får mulighed for at invitere et lille antal af de repræsentanter fra praktikken, som de samarbejder med i forbindelse med deres projekter.
Organisationerne får ligeledes mulighed for at indbyde et antal deltagere.
De to workshops holdes hos FOA, København samt Social- og Sundhedsskolen i
Randers.
8) Godkendelse af opgaver til DM i SOSU 2013
Der var udsendt er bilag med informationer om DM 2013 samt en beskrivelse af
opgaverne til DM 2013. Det er det faglige udvalg, der har det faglige ansvar for
gennemførelsen af DM, så det er det faglige udvalg, der skal godkende opgaverne.
Udvalget drøftede kort opgaverne og godkendte dem.
9) Behandling af elevsager
Behandlingen af dette fortsættes på et PASS-udvalgsmøde den 7. januar.
10. Godkendelse af budget for 2013
Der var udsendt et forslag til budget 2013.
Budgetopfølgningen pr. 30. september 2012 viser et underskud på knap 30.000 kr.
Underskuddet skyldes betaling til UNI C for adgangen til Easy-systemet. Adgangen
til Easy beregnes på grundlag af antallet af uddannelsesaftaler. Det betyder, at
PASS får en meget høj regning fra UNI C grundet det høje antal aftaler.
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Det betyder desuden, at budgettet for 2013 viser et underskud på knap 60.000 kr.
Formandskabet indstiller, at budgettet bliver godkendt med den bemærkning, at
formandskabet forhandler med UNI C om betalingen. Det er formandskabets opfattelse, at der ikke er balance mellem betalingen og den ydelse som udvalget får. Fx
har UNI C udsat at udvikle mulighederne for at kunne trække informationer om afkortninger og forlængelser i Easy.
Formandskabet ønskede en bemyndigelse til efterfølgende at beslutte et nyt budget, når betalingen til UNI C var afklaret.
Udvalget godkendte indstillingen.

11. Godkendelse af mødeplan for 2013
Der var udsendt et forslag til mødeplan for 2013.
Der var to af de foreslåede møder, der skal rykkes. Sekretariatet udsender et nyt
forslag til skriftlig godkendelse.
12. Praktikpladsstatistik
Der var udsendt en opdateret praktikpladsstatistik. Statistikken viser et lidt lavere
niveau for indgåede uddannelsesaftaler sammenlignet med samme tidspunkt i
2011.
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

13. Meddelelser
Udvalget tog meddelelserne til efterretning.
14. Evt.
Der var ikke bemærkninger til punktet.
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