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1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2) Godkendelse af referat fra møde den 16. juni og 2. juli 2014
Referaterne fra den 16. juni og 2. juli blev godkendt
3) Status for aktivitetsplan 2014
John Steffensen gennemgik aktivitetsplanen og understregede, at sekretariatet har travlt med reformen. Dette afspejles i dagsordenen.
Reformen medfører desuden en række afledte problemstillinger, som
også tager en del tid, fx er godkendelse af praktiksteder en voksende
aktivitet og for nylig er indkommet en sag om godkendelse af tekst på
uddannelsesaftaler.
Det besluttedes, at sekretariatet udfærdiger et notat til formandskabet
om tekst på uddannelsesaftaler.
Det besluttedes, at den ønskede lærerkonference i efteråret ikke gennemføres pga. manglende tid. I stedet forventes udbudt en konference
for medlemmer af LUU, se dagsordens pkt. 4, bilag 13.
DM i SOSU har netop gennemført kick-off, og der gennemføres regionale mesterskaber den 2. oktober. Herefter intensiveres planlægningen
af DM.
4) Arbejdet med EUD-reformen
Udvalget har afsluttet en række opgaver vedr. reformen:
4.2 Ønske om adgangskrav til hovedforløbet er afleveret
4.3 Høringsvar ang. forslag til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
er afsendt
4.4 Høringssvar ang. forslag til bekg. om grundfag mv. er afsendt
4.5 Høringssvar ang. forslag til bekg. om adgangskrav til hovedforløbet
er afsendt.
Ministeriet kunne af tekniske grunde ikke godkende PASS’ formuleringer af færdighedsmål i adgangskravene. PASS havde accepteret de
tekniske rettelser bort set fra et enkelt tilfælde, hvor ændringen medførte
ændring af indholdet. Dette problem er nu løst ved, at målet blev kategoriseret som et kompetencemål i stedet.
4.6 Godkendelse af deltagerforudsætninger
Ministeriet har fremsendt skabelon for fremsendelse af oplysninger om
de krav og forventninger, som venter eleverne i hovedforløbene, og
hvad der efterfølgende kræves af udøverne af det pågældende erhverv.
De udfyldte skabeloner benævnes også ”varedeklarationer” og vil blive
lagt på ministeriets hjemmeside: UddannelsesGuiden.dk. til brug for studievejledning, potentielle ansøgere mv.
Udvalget foreslog, at beskrivelsen af arbejdsområdet for pædagogiske
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assistenter blev mere aktiv og beskrivende i forhold til, hvilke opgaver
de konkret løser. Der var ønske om, at sproget blev lidt mere målgruppeorienteret.
For både den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen blev det foreslået at reducere oplistning af ansættelsesområder.
Det aftaltes, at parterne kunne fremsende evt. ønsker til ændringer i varedeklarationerne senest onsdag den 24. sept. Herefter vil sekretariatet
udsende et nyt forslag til endelig godkendelse.
4.7 Revision af den pædagogiske assistentuddannelse
PASS har nedsat en arbejdsgruppe, der er godt i gang med revisionen.
Nanna Højlund og Ursula Dybmose er indtrådt i arbejdsgruppen.
Arbejdet skrider planmæssigt frem. Der er planlagt 2 – 3 ekstra møder
for at komme ordenligt omkring emnerne.
Drøftelserne har især som formål at få et fælles billede af en skarpere
profil på uddannelsen. Profilen dækker pt. pædagogiske aktiviteter, relationer og omsorg, sundhed, evaluering og dokumentation samt digital
kultur.
Desuden drøftes, hvordan man opnår den rette balance mellem kompetencemålene og de institutionstyper, som eleven kan komme i praktik i.
4.8 Tilpasning af hovedforløb for SOSU-uddannelsen
PASS’ indmeldte adgangskrav til hovedforløbet samt flytningen af
grundfagsundervisning fra hovedforløbet til grundforløbet betyder, at der
er brug for, at hovedforløbet tilpasses.
Denne proces omfatter:
• En gennemgang og tilpasning af kompetencemålene
• En gennemgang og tilpasning af de nuværende områdefag
• En gennemgang og tilpasning af praktikmålene
• Udvikling af fag på et højere niveau
• Indførelse af en farmakologiprøve
KL og Danske Regioner orienterede om, at de har fremsendt forslag til
FOA om model for nyt hovedforløb.
Den endelige forslag til det fremtidige hovedforløb skal godkendes i
PASS-udvalget.
4.9 Optagelse og opstart på hovedforløbet
Procedure for optag på hovedforløb ændres med reformen, idet 50 –
50% aftalen bortfalder.
Udvalget drøftede de evt. konsekvenser heraf og mente, at det indtil videre er et arbejdsgiveranliggende. KL informerede om, at man har nedsat en arbejdsgruppe for at udvikle en national model for optagelse, og
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at man har planlagt et møde med KKR’erne herom. Helle Stang understregede, at det var vigtigt, at UC’erne blev husket i drøftelserne om optagelsesprocedurer.
Også Danske Regioner er på vej med en central model.
Det drøftedes, om det nye grundforløb med op til et helt års skoleforløb
forud for start på hovedforløb vil betyde, at hovedforløbet bør starte med
en praktikperiode.
Der var enighed om, at det ville være en god ide med tidlig praktik, men
at tilrettelæggelse af hovedforløbet er et anliggende for de lokale uddannelsesudvalg.
4.11 EUX-modeller
Formandskabet orienterede om, at det er indmeldt til ministeriet, at
PASS gerne vil udvikle en EUX-model for velfærdsuddannelser til udbud
i 2016, men at man inden da vil udarbejde en form for SWAT-analyse
om behovet for og ønsker til en evt. EUX. Denne analyse skal kvalificere
parterne til at drøfte en mulig model med ministeriet.
Udvalget drøftede, at det er vigtigt også at arbejde for et talentspor på
uddannelserne. Parterne ønsker, at eleverne kan blive dygtigere til opgaver, der findes på deres eget jobområde.
4.12 Skolepraktik og adgangsbegrænsning
REU har udsendt et spørgeskema til alle faglige udvalg om skolepraktik
og adgangsbegrænsning.
REU ønsker en tilkendegivelse af, om udvalget ønsker adgangsbegrænsning til grundforløb på uddannelserne i 2015, og om udvalget har
uddannelser, der ønskes udbudt med skolepraktik i 2015.
Udvalget godkendte sekretariatets indstilling om ikke at have adgangsbegrænsning til grundforløbene og ikke have skolepraktik til udvalgets
uddannelser.
4.13 Information til lokale uddannelsesudvalg
Udvalget drøftede de lokale uddannelsesudvalgs evt. behov for informationer om arbejdet med reformen og forventningerne til deres medvirken
ved implementering.
Udvalget besluttede, at udbyde en konference i november. Konferencen
skal informere bredt om reformen og gerne udbydes i samarbejde med
Danske SOSU-skoler. Om eftermiddagen skal deltagerne have muligheder for at drøfte lokale opgaver i mindre grupper.

5) Udviklingsredegørelsen 2015
Der var udsendt forslag til udviklingsredegørelse for begge uddannelser.
Forslagene vægter udvalgets arbejde med reformen.
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Helle Stang gjorde opmærksom på, at beskrivelsen af behov for fremtidig arbejdskraft ikke var dækkende for Københavns Kommune, der uddanner flere social- og sundhedshjælpere end de efterfølgende kan ansætte. Nanna Højlund oplyste, at på landsplan er beskæftigelseskvotienten høj og ledigheden lav for faggruppen.
Udvalget anerkendte begge beskrivelser af situationen og besluttede
ikke at ændre teksten i udviklingsredegørelsen.
6) Sagen mod PASS
Den seneste udvikling i sagen er, at KL har ønsket at hovedintervenere i
sagen. Dermed bliver KL som organisation part i sagen.
Det sker ved, at KL anmoder retten om at godkende, at KL hovedintervenere. Det forventes at blive godkendt uden problemer.
Den juridiske vej til at hovedintervenere er, at KL stævner PASS og i
dette tilfælde FOA.
Udvalget skal derfor i den nærmeste fremtid drøfte og beslutte, hvordan
udvalget skal forhold sig til påstandene i de to stævninger. PASS’ advokat vil komme med en nærmere redegørelse i forbindelse med, at PASS
skal forholde sig til de to påstande i de to stævninger.
Det skal bemærkes, at KLs advokat anmoder om, at sagen henvises til
Østre Landsret, da den vedrører en principiel forståelse af erhvervsuddannelsesloven.
Parterne tog orienteringen til efterretning og ønskede, at PASS’ advokat
kunne deltage ved det næste møde om sagen.
KL understregede, at der ikke måtte komme en udeblivelsesdom ved
det kommende retsmøde.
7) Meddelelser
Udvalget tog meddelelserne til efterretning.
8) Evt.
Der var ingen bemærkninger under punktet.
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