Referat af SOSU-udvalgsmødet – Godkendt
den 7. december 2006
Tilstede:
Lisa Dahl Christensen, Fag og Arbejde, formand
Birthe Bak Andersen, KL
Lotte Meilstrup, Fag og Arbejde
Jakob Sølvhøj, Fag og Arbejde
Birgitte Rasmussen, Fag og Arbejde
Nanna Højlund, Fag og Arbejde
Dorte Tind Jørgensen, lærerne
Anne Kjærgaard Danielsen, lærerne
Inger Margrethe Jensen, skolelederne
Karen Terkildsen, EPOS
Ursula Dybmose, sekretariatet

Afbud:
Lars Lennart Jensen, KL, næstformand
Randi Gjerding, Sundhedsstyrelsen
Kristine Louise Nielsen, eleverne
Ole Husum Schmidt, ARF
Charlotte Netterstrøm, UVM
Karen Stæhr, Fag og Arbejde
Jan Bauditz, KL
Katrine Orebo Hansen, ARF
Tine Bak, Københavns Kommune
Kirsten Højlyng, Frederiksberg Kommune
Susanne Wind, 3F
Susanne Bondgaard, eleverne
Lars Jakobsen, skolelederne
Cecilie Konrad, Styrelsen for Social Service
Dagsorden for SOSU-udvalgsmødet den 7. december 2006
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Konference om NONU rapporten
4. Budget for SOSU-udvalget i 2007
5. Meddelelser
6. SOSU-udvalgets overgang til FU
7. Fremtidssikringsrapport
8. EVT

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden
Materiale:

Dette papir

Bemærkninger:

Aftalt med formandskabet

Indstilling:

Til godkendelse

Referat af mødet den 7. december 2006
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2. Godkendelse af referat af mødet den 6. september
Materiale:

Bilag 2: Referat af mødet d. 6. september.

Bemærkninger:

Referatet blev udsendt inden Karin gik på barsel. Sekretariatet har
ikke modtaget kommentarer.

Indstilling:

Til godkendelse

Referat af mødet den 7. december 2006
Referatet fra SOSU-udvalsmødet d. 6. september 2006 blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 3. Forslag til konference om NONU rapporten
Materiale:

Bilag 3: Projektbeskrivelse for regional konference i 2007.
Bilag 3.2: Følgebrev til NONU rapporten
Bilag 3.3 Udsendelsesliste for NONU rapporten

Bemærkninger:

På udvalgets møde i september blev det besluttet. at NONU rapporten skulle formidles til en bredere skare af interesserede. Rapporten
er blevet udsendt med et følgebrev. Se bilag 3.2 og 3.3.
Formandskabet diskuterede efterfølgende en række af de forslag der
kom op på sidste Udvalgsmøde og har fulgt op på ideen med at lave
en konference hvor rapporten præsenteres og hovedpointerne og
perspektiverne diskuteres. Formandskabet foreslår at der lægges ud
med en regional konference på Sjælland som planlægges til foråret
2007. Se bilag 3

Indstilling:

Til drøftelse og godkendelse

Referat af mødet den 7. december 2006
Nanna Højlund fremlagde projektbeskrivelsen for en regional konference i foråret
2007, der bl.a. skal bruges til at lancere NONU-rapporten. Formålet med konferencen er i hovedtræk at øge kendskabet til SOSU-uddannelserne, at øge kendskabet
til strukturreformens konsekvenser for kortuddannede på SOSU området samt
skabe debat om områdets og uddannelsernes udvikling.
Udsendelseslisten for NONU-rapporten blev diskuteret og justeret. Følgebrevet
blev desuden justeret så der tilføjes dato og lokalitet for konferencen.
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Ad 4. Budget for SOSU-udvalget i 2007
Materiale:

Bilag 4: Budgetforslag 2007 samt forslag til fordeling af partsbidrag.

Bemærkninger:

Budgetforslag 2007 indebærer behov for ekstraordinære midler pga.
2 gange barselsorlov.
I forbindelse med overgang til Fagligt Udvalg overvejes bemandingssituation til sekretariatet.

Indstilling:

Til godkendelse

Referat af mødet den 7. december 2006
Karen Terkildsen gennemgik budgetforslaget for 2007. Pga. af udgifter til to barselsorlover i sekretariatet er budgettet foreløbigt i underskud med 20.000kr. Budgettet kan pga. underskuddet kun godkendes som midlertidigt indtil næste Udvalgsmøde.
Forslaget til fordelingen af partsbidrag blev ligeledes gennemgået. Partsbidragene
vil i 2007 samlet være på 566.500kr. KL vil i 2007 stå for at indhente bidrag fra København og Frederiksberg kommune.
Partsbidragene skal genforhandles i forbindelse med OK08.
Ad 5. Meddelelser Formandskab
A) Høringssvar:
Bilag 5 Eftersendes den 1. december
Formandskabet har på udvalgets vegne på grund af snævre tidsfrister
afgivet følgende høringssvar siden september:
- Den. 22. september: Bekendtgørelse om fordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelserne.
- Den 13. oktober: svar vedr. dimensionering af sosu-assistentuddannelsen i Københavns Kommune.
- Den 29. november: Bekendtgørelse om grundlæggende socialog sundhedsuddannelser.
- Den 30. november: Bekendtgørelse om momskompensation til
institutioner for erhvervsrettede uddannelse, Center for Videregående Uddannelser og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser mv. og institutioner for almengymnasiale
uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
- Den 30. november: Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter ifbm. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm. samt regler om regulering af tilskud til visse institutioner (opfølgning på finansieringsomlægning af udgifter til uddannelse ved revalidering.)
- Den 1. december: Bekendtgørelse om tilskud til gymnasial undervisning til internationale eksaminer i udlandet.
- Den 5. december Høringssvar vedr. udkast til ændringsbekendtgørelse vedrørende tilskudsbetaling mv. til institutioner og
andre selvejende institutioner for videregående uddannelser
mv.
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B) Næste møde er den 7. marts 2007.
C) Overdragelse af formandsposten
Pr. 01.02.07 overtager Nanna Højlund (FOA) formandsposten efter Lisa
Dahl Christensen.

Sekretariat
A) Studietur
Studieturen til Cork i november blev desværre aflyst. Sekretariatet arbejder på at fremlægge forslag til en ny tur i 2007. Af mulige lokaliteter
har formandskabet bl.a. drøftet Finland. En realistisk dato for en ny tur
kunne være primo november 2007.

Efteruddannelsesudvalgene
A) Evaluering og opsamling på regionale konferencer.
B) Status på vejlederkurser i AMU regi.

Referat af mødet den 7. december 2006
Formandskabet:
Ad A) Formandskabet orienterede om de høringssvar der er givet på vegne af Udvalget siden sidste udvalgsmøde. Det drejer sig i alt om 7 høringssvar. Sagen om
dimensioneringen af SOSU- assistent uddannelsen i Københavns kommune er
endnu ikke afsluttet. Udvalget vil blive orienteret når sekretariatet kender udfaldet
af sagen.
Ad. B) Næste møde er den 7. marts 2007. Amtsrådsforeningen har givet tilsagn om
at lægge lokaler til mødet.
C) Formandsposten blev overdraget til Nanna Højlund, FOA – Fag og Arbejde, og
der blev taget afsked med Lisa Dahl Christensen, FOA – Fag og Arbejde.
Sekretariatet:
Ad. A) Studieturen i Cork blev som bekendt aflyst. Sekretariatet orienterede om
status og om at der planlægges en ny tur i slutningen af 2007. Der var drøftelser
om destinationer for turen og Finland, Holland og evt. Irland blev nævnt som muligheder.
Medlemmer:
KL orienterede om at man i samarbejde med FOA har taget initiativ til at udarbejde
forslag til forbedringer af PGU’en. Der er blevet nedsat en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe bestående af Birthe Bak (KL) og Gitte Wind (FOA). Sekretariatet er
blevet inviteret til at deltage i dette arbejde. Der blev drøftet eventuelle navne til en
ny PGU uddannelse, som foreløbigt går under arbejdstitlen erhvervspædagog.
Inger Margrethe (Skolelederforeningen) underrettede udvalget om at implementeringen af den nye karakterskala betyder en ekstra ressourcebelastning for SOSUskolerne. SOSU skolerne oplever sig særlig hårdt ramt idet de udelukkende bruger
censorer fra praktikken. Det blev fremført at en opkvalificering af denne gruppe ift.
til de nye regler burde ligge i regi af UVM. Det blev besluttet at formandskabet støt-
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tede et spørgsmål til Birgit Gotenborg og evt. UVM, om muligheden for ekstra ressourcer til denne opgave fx udvikling af materiale eller andet.
Skolelederforeningen orienteret om at der nu er udformet fælles ansøgningsskemaer til alle SOSU-uddannelserne. De er udformet så man lokalt på de enkelte
skoler kan vælge at have særskilte skemaer til de tre områder. Det er planen at de
skal ligge på skolernes hjemmeside. Der arbejdes desuden på at få kommunerne til
at bruge skemaerne. Mht. statistik vil der i det første halvår af 2007 naturligvis være
nogen usikkerhed omkring brugen af de nye skemaer.
Efteruddannelsesudvalget:
Ad. B) EPOS sekretariatet v. Karen Terkildsen orienterede Udvalget om at en ny
Praktikvejleder uddannelse på 10 dage er blevet godkendt i UVM. Den mangler
dog stadig at blive lagt ud på ministeriets hjemmeside. Formanden ønskede tillykke
med at uddannelsen er blevet etableret. Uddannelsen er tilrettelagt så den kan
udbydes på tværs af de tre grupper; PGU’er, hjælpere og assistenter. Der kan således arbejdes med metoderne i fællesskab.
C) Økonomien på AMU området blev drøftet. Den samlede AMU ramme er blevet
brugt fint henover året, men forbruget har været faldende i sidste kvartal. Dette fald
tilskrives kommunesammenlægningen.
Ad 6. SOSU-Udvalgets overgang til fagligt udvalg
Materiale:

Bilag 6: Arbejdspapir vedr. udvalgets overgang til fagligt udvalg

Bemærkninger:

Formandskabet besluttede på sit møde d. 23.oktober at nedsætte en
arbejdsgruppe hvis mål det var at afdække omfanget samt karakteren af de nye opgaver der vil blive i forbindelse med SOSUudvalgets overgang til et fagligt udvalg. Arbejdsgruppen har bestået
af Katrine Orebo Hansen (ARF), Birthe Bak (KL), Lotte Meilstrup
(FOA) og Ursula Dybmose (Sek.)
Arbejdsgruppen har holdt 3 møder, der er resulteret i et arbejdspapir.
Se bilag 6.

Indstilling:

Orientering om arbejdsgruppens arbejde.

Referat af mødet den 7. december 2006
Sekretariatet fremlagde arbejdsgruppens arbejdspapir. Overordnet betyder SOSUudvalgets overgang til et fagligt udvalg at karakteren af udvalgets opgaver ændrer
sig. Fra at være et udvalg der kan rådgive undervisningsministeriet og afgive høringssvar ift. SOSU-uddannelserne bliver Udvalget tillagt et myndighedsansvar på
en række områder i forbindelse med overvågningen af SOSU-uddannelserne.
Disse nye opgaver står beskrevet i bilag 6 og består overordnet af 6 områder.
• Praktikpladser
• Uddannelsesordning
• Beviser
• Uddannelsesbekendtgørelse
• Klageinstans
• Kvalitetssikring
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Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at konkretisere indholdet af disse
opgaver nærmere. Formandskabet vil udarbejde en tidsplan for det videre arbejde mod overgangen til et fagligt udvalg. Tidsplanen vil herefter blive sendt
ud til udvalget.
Det er parterne der står for etableringen af det faglige udvalg med udformning
af forretningsorden mm. Der skal udarbejdes strategier for de opgaver udvalget
fremover skal varetage.
Mht. den fremtidige bemanding af sekretariatet blev det bemærket af Efteruddannelsesudvalgene for Handel, Administration, Kontor og Ledelse har ansat 3
konsulenter og 3 administrative medarbejdere til driften af en lignende uddannelse med tre profiler.
Ad 7. Fremtidssikringsudvalgets arbejde, Oplæg v. Birgit Gotenborg, UVM
Materiale:

Bilag 7: Fremtidssikringsrapporten

Bemærkninger:

Udvalget om fremtidssikring af erhvervsuddannelserne afsluttede i
oktober 2006 deres arbejde, og fremlagde i den forbindelse den endelige rapport. Rapporten lægger bl.a. op til en samling af SOSU- og
EUD loven. Formandskabet har derfor bedt Birgit Gotenborg fra undervisningsministeriet holde et kort oplæg om rapportens betydning
for SOSU-området.
Birgit Gotenborg vil bl.a. berøre disse fire punkter:
1) Samleloven:
Hvilke overordnede forandringer vil samleloven betyde for SOSUområdet? I forlængelse heraf en status på arbejdet med samleloven,
hvornår forventes den færdig til fremsættelse i Folketinget og hvilke
tidsperspektiver arbejdes der, i ministeriet, med i forhold til i krafttrædning.
2) Indgangene:
Hvor mange indgange bliver der? Øvrige overvejelser mht. inddelingen af uddannelser i de forskellige indgange. Hvad betyder dette
arbejde for SOSU-området? En generel uddybning/gennemgang af
strukturen i en indgang. Hvilke kriterier ligger der fx for at danne familier. Hvordan sammensættes et fælle grundforløb og hvad kan et
fælles grundforløb få af betydning for SOSU uddannelserne?
3) Trin og niveauer:
I forhold til arbejdet med trin og niveauer er udvalget interesseret i at
høre hvorvidt der forventes at skulle ske store forandringer på SOSU-området?
4) Kvalitet i uddannelserne:
Hvad betyder de 5 kvalitetsindikatorer for erhvervsuddannelserne og
hvad vil de komme til at betyde for SOSU-området?

Indstilling:

Oplæg på mødet samt drøftelse.
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Referat af mødet den 7. december 2006
Birgit Gotenborg orienterede om fremtidssikringsrapporten.
Ikrafttrædelse: Samleloven forventes fremsat i folketinget i 2. halvdel af februar
2007. Det forventes at den kan træde i kraft i august 2007. Birgit Gotenborg understregede dog at det ikke er utænkeligt at der vil blive en overgangsordning i forbindelse med ikrafttrædelsen.
Indgange: I samleloven vil der ikke stå noget konkret om en sundhedsindgang,
kun om antallet af indgange.
SOSU-udvalget er velkommen til at sende ministeriet ideer til sammensætningen af
en evt. sundhedsindgang. Det grundlæggende for en indgang er, at den samlet
skal tilbyde en uddannelsesgaranti for de elever der vælger indgangen. Det betyder
at SOSU uddannelserne, der reelt har adgangsbegrænsning på alle tre uddannelser (dimensioneringsordningen fungerer som adgangsbegrænsning), skal finde
sammen med uddannelser der kan opsuge de elever der ikke kan få praktikplads
inden for en af de tre uddannelser. Uddannelsesgarantien gælder ikke for de enkelte uddannelser men for den samlede indgang. Hvis man vælger en indgang skal
det med andre ord være muligt at færdiggøre en af de uddannelser der ligger i indgangen.
De forslag som SOSU udvalget måtte have i forbindelse med den nye indgangs
navn stiles til REU. Den formelle procedure er at UVM kommer med udkast som
høres i REU.
Trin og niveauer: En international/national kompetencenøgle er under udvikling i
forlængelse af Københavner processen. Det er en 8 trins skala som EU landene
har forpligtet sig til at implementere i de nationale uddannelsessystemer. På SOSU
området bliver der ikke umiddelbart lavet om på de trin der eksisterer. Principperne
i afsnittet om trin og niveauer i rapporten om fremtidssikringsrapporten ser ud til at
holde.
For SOSU skolerne betyder den nye samlelov at skolerne på vejledningsområdet
får nye opgaver. Her tænkes særligt på ensartethed i forbindelse med vejledning i
relation til de andre uddannelser i indgangen.
Kvalitet i uddannelserne: SOSU området skal forvente at der vil ske en ligestilling i
forhold til de kvalitetskrav der findes på EUD området, da den nye samlelov vil læne sig op af de eksisterende kvalitetskrav.
Ad 8. EVT
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