Referat af møde i det faglige udvalg
for social- og sundhedsuddannelserne,
den 11. september 2007 kl. 11:00 – 15:00 i FOA – Fag og Arbejde
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Nanna Højlund, FOA - Fag og Arbejde, formand
Lars Lennert Jensen, KL, næstformand
Birthe Bak Andersen, KL
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Lotte Meilstrup, FOA - Fag og Arbejde
Jakob Sølvhøj, FOA - Fag og Arbejde
Birgitte Rasmussen, FOA - Fag og Arbejde
Susanne Wind, 3F
Karen Therkildsen, sekretariatsleder, EPOS
John Hyrup Jensen, EPOS
Ursula Dybmose, EPOS
Gitte Vind, FOA - Fag og Arbejde.
Afbud
Helle Stang Traasdahl, Københavns kommune
Heidi Leen. FOA - Fag og Arbejde
Karen Stæhr, FOA - Fag og Arbejde
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Ad. 1. Godkendelse af dagsorden
Dette papir
Materiale:
Bemærkninger:

Aftalt med formandskabet

Indstilling:

Til godkendelse

Referat den 11/9:

Godkendt. Men punkt 10 bliver behandlet som punkt 1

Ad 2. Godkendelse af referat af mødet den 7. juni 2007
Bilag 2.1: Referat af mødet d. 7. juni 2007.
Materiale:
Bemærkninger:

Referatet blev udsendt den 19.juni 2007 og sekretariatet har
ikke modtaget kommentarer.

Indstilling:

Til godkendelse

Referat den 11/9:

Godkendt uden kommentarer

Ad 3. Navn på udvalg
Materiale:
Bemærkninger:

Da udvalget er overgået til at være et fagligt udvalg skal der
vedtages et nyt navn. Formandskabet har behandlet tre forslag til navne:
1. FUGU, (Fagligt udvalg for de Grundlæggende socialog sundhedsuddannelser)
2. FUGS
3. FUSS
Formandskabet er stemt for forsalg 3. (FUSS)

Indstilling:

At navnet bliver FUSS (Fagligt udvalg for de grundlæggende
Social- og Sundhedsuddannelserne)

Referat den 11/9:

Navnet skal gerne være mundret, og udvalget så gerne at
pædagogik kom med. Forslag som FUPS. Evt. FUSS med ny
efterskrift hvor ordet erhvervsuddannelser erstatter grundlæggende + evt. sundhed, pædagogik og omsorg. Udvalgets eniges foreløbig om:
FUSS - Fagligt Udvalg for erhvervsuddannelserne inden
for sundhed og pædagogik

Ad 4. Udarbejdelse af forslag til uddannelsesbekendtgørelse og uddannelsesordninger
Bilag 4.1:Model til arbejdsgrupper
Materiale:
Bilag 4.2:Kommissorier
Bilag 4.3: Tidsplan for arbejdet
Bemærkninger:

I henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser §
38 skal det faglige udvalg udarbejde forslag til uddannelsesbekendtgørelse samt udarbejde uddannelsesordninger for de

enkelte godkendte uddannelser. En arbejdsgruppe bestående
af Birthe Bak (KL), Gitte Vind (Foa), skoleleder Vibeke Nielsen
(Social- og sundhedsskolen i Randers) samt sekretariatet har
udarbejdet forslag til organiseringen af arbejdet med uddannelsesordninger. I forlængelse heraf, er der udarbejdet forslag
til kommissorier for arbejdsgrupperne. Der er lige udarbejdet
forslag til tidsplan med mødedatoer (bilag 4.3) for arbejdsgrupperne.
Indstilling:

Til drøftelse og godkendelse

Referat den 11/9:

Sekretariatet gennemgik kommissorier for udarbejdelse af
uddannelsesbekendtgørelse og uddannelsesordninger. Det
blev vedtaget at der nedsættes to arbejdsgrupper for hhv.
SSH, SSA og PGU, og at de arbejder ud fra de fremlagte forslag til kommissorier. Sekretariatet skal senest fredag den
14. september have besked om deltagerne til de tre arbejdsgrupper. Sekretariatet retter ligeledes kontakt til skolelederne for at høre om de er interesseret i repræsentation i
arbejdsgrupperne.
Arbejdet med uddannelsesbekendtgørelsen der bl.a. indebærer udarbejdelse af grundforløbet er lidt forceret idet ministeriet
allerede den 5. oktober skal have en forhåndstilkendegivelse
at de kompetencemål der er særlige for vores del af grundforløbet samt de kompetencemål der er gældende for overgangen til hovedforløbet. Sekretariatet har derfor kick-startet dette
arbejde og har holdt et indledende møde med sekretariaterne
for FUHA og FUTKA mhp. at tilkendegive interesser omkring
de fælles kompetencemål i grundforløbet. Arbejdsgruppen der
arbejder videre med uddannelsesbekendtgørelsen kan tage
udgangspunkt i sekretariatets hidtidige arbejde.

Ad 5. Uddelegering til luu
Bilag 5.1: Faglige udvalgs opgaver og potentielle udviklingsMateriale:
opgaver
Bemærkninger:

I henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser §
37 til 41 har det faglige udvalg række lovbundne opgaver. En
del af disse opgaver kan med fordel uddelegeres til de lokale
uddannelsesudvalg.
Sekretariatet har udarbejdet en oversigt over udvalgets kommende opgaver, samt forslag til hvilke opgaver der mest hensigtsmæssigt kan uddelegeres.

Indstilling:

Til drøftelse og godkendelse

Referat den 11/9:

Sekretariatet gennemgik bilag 5.1 der var en liste over det
faglige udvalgs samlede opgaver og orienterede om hvilke
opgaver der med fordel kan uddelegeres til de lokale uddannelsesudvalg, samt hvad der i den forbindelse skal overvejes.
a) Godkendelse af praktiksteder

Det kan med fordel være LUU’erne der godkender
praktiksteder. Opgaven for det faglige udvalg består i
at udarbejde retningslinier i forbindelse med overdragelsen af opgaven. Hvad er et godt praktiksted? hvordan trækkes en godkendelse tilbage, hvad skal der til
for at godkende osv.?
b) Godkende ændringer i eksisterende elevaftaler
Dette kan med fordel uddelegeres til LUU. På det merkantile område har de en praksis hvor det faglige udvalg tager sig af ændringer i aftaler der er på over 6
måneder, mens LUU har kompetence til at ændre
elevaftaler der er mindre end 6 måneder. Der skal udarbejdes retningslinier for dette herunder hvordan FU
holdes orienteret.
c) Godkende fritagelse for dele af uddannelsen
Det faglige udvalg kan udforme retningslinier for afkortning eller forlængelse af de individuelle forløb.
Dette indføres i kommissoriet for arbejdsgruppen der
arbejder med uddannelsesordning for SSH/SSA.
Blandt parterne er der enighed om vigtigheden i, at FU
præciserer intentionerne med praktikken i en rammebeskrivelse. Dette vil både imødekomme behovet for
en høj grad af fleksibilitet hen imod en mere individuel
planlægning af uddannelsesforløb, samt sikre gennemskuelighed i praktik mål og forhold. På baggrund
af en sådan rammebeskrivelse vil det faglige udvalg
kunne bede LUU være behjælpelig med overvågning.
d) GVU
Der skal udarbejdes retningslinier i forhold til GVU,
samt hvordan det faglige udvalg vil underrettes omkring brugen af GVU. Det kan være givtigt at tale med
Vibeke Nielsen (SOSU- Randers) i forhold til indsamling og oprettelse af info til database.
e) Klager og tvistigheder
Det Faglige udvalg skal udarbejde retningslinier for
hvordan der klages og løses tvistigheder på området.
Det vil være fint at finde inspiration hos andre sekretariater, men det afgørende er, at FUSS kommer fra start
på en måde der passer til vores område.
f) Oversigt over godkendte praktiksteder på
www.sosuinfo.dk.
Der blev gjort opmærksom på at udvalget er lovgivningsmæssigt forpligtet til at opføre godkendte praktiksteder på hjemmesiden og på sigt at taste dem i
www.praktikplads.dk.
Jf. § 43 stk.2 i hovedbekendtgørelsen, skal skolerne
og de faglige udvalg samarbejde om vedligeholdelsen
af www.praktikpladsen.dk.

Jf. § 44 skal skolerne til brug for praktikpladsformidlingen og til belysningen af praktikpladssituationen tilvejebringe de fornødne oplysninger.
Sekretariatet står for udarbejdelsen af udkast til ovenstående retningslinier. Til decembermødet fremlægges
som minimum et udkast til godkendelse af praktiksteder.
I forhold til de nye overvågningsopgaver skal der på sigt nedfældes kravspecifikation i forhold til statistik mm. fra ministeriet. Denne opgave venter til arbejdet med beskrivelsesreformen er overstået

Ad 6. Årsplan
Materiale:

Bilag 6.1:Årsplan for 2008

Bemærkninger:
Forslaget til årsplan for 2008 indeholder følgende:
•
•
•

Forslag til mødedatoer for de faglige udvalg
Oversigt over sekretariatets daglige opgaver
Forslag til særlige indsatsområder for 2008

Indstilling:

Til godkendelse

Referat den 11/9:

Årsplanen blev fremlagt. Mht. mødedatoer var der problemer
med datoen i marts. Sekretariatet udsender forslag til nye datoer i marts. Årsplanen blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Ad 7. Konferencer
Bilag 7.1: Drejebog for konferencen den 16. januar 2008
Materiale:
Bilag 7.2: Drejebog for konferencen den 23. januar 2008
Bemærkninger:

Formandskabet besluttede på møde den 27.juni 2007 at der
skal afholdes to parallelle konferencer den 16. januar 2008 i
København og den 23. januar i Århus. Konferencernes titel er
”Kvalitet i Social- og sundhedsuddannelserne”
Sekretariatet har udarbejdet drejebøger for konferencerne og
der er sendt brev til Bertel Haarder og Lars Løkke Rasmussen
med invitation til at holde oplæg.
Der skal nedsættes et programudvalg til udarbejdelse af de
endelige programmer.
Der foreslås af FOA, KL og Danske Regioner stiller med hver
sin repræsentant. Danske Regioner har udpeget Anne Thesbjerg Christensen.

Indstilling:

Til drøftelse og godkendelse

Referat den 11/9:

Sekretariatet orienterede om de planlagte konferencer og bad

udvalget pege på medlemmer til programudvalget. Sekretariatet modtager navne til arbejdsgruppen samtidig med indmeldelse af deltagere i arbejdsgruppen vedr. uddannelsesordninger
Konferencens målgruppe blev diskuteret og det blev præciseret, at målgruppen med fordel kunne indsnævres til at være
politiske beslutningstagere. Målet skal være at skabe konferencer med en uddannelsespolitisk appel frem for konferencer
med et mere fag-praktisk perspektiv.
Konferencens formål blev vendt og det blev præciseret at det
særligt er kvalitetssikring af uddannelserne der skal være fokus på, særligt hvordan skolekvaliteten sikres. Dette kan gøres med de gammelkendte problemstillinger som rekruttering/
frafald og som noget nyt tilgang. Det var et ønske at konferencerne skal være med til at sætte fokus på hvordan der skabes
attraktive uddannelser.
Mht. oplægsholdere får arbejdsgruppen friere hænder i forhold
til det regionale område. Det er vigtigt at oplægsholderen har
noget konkret at bidrage med frem for at det skal være en politiker. Samtidig blev det præciseret, at ministeroplægsholderne
er vigtige som trækplastre, og sekretariatet tager derfor kontakt til Lars Løkke Rasmussens minister sek. mhp at finde evt.
ny dato for konferencen i Århus.
Det blev efterspurgt hvordan det pædagogiske område profileres på konferencerne. GVU blev ligeledes nævnt som et punkt
der kunne profileres på konferencerne. Dette tages til efterretning og indgår som opgave i arbejdsgruppen

Ad 8. Henføring af uddannelserne til indgang
Bilag 8.1: Faglig udvalgs henføring af uddannelser til indganMateriale:
ge
Bilag 8.2: tidsplan for implementering
Bemærkninger:

Undervisningsministeriet har anmodet de faglige udvalg om at
indføre uddannelserne til en indgang senest 10.september
2007.
Henføringen skal ske indenfor rammerne af de generelle regler. Der henvises til bilag 8.1 side 2, 5.afsnit.
De øvrige faggrupper i indgangen ”Sundhed, omsorg og pædagogik”, bliver p.t. FUHA, Tandklinikassistenterne samt tandteknikkerne (ikke officielt vedtaget)

Indstilling:

At Social- og sundhedshjælperuddannelsen, Social- og sundhedsassistentuddannelsen samt PGU henføres til indgangen ”
Sundhed, omsorg og pædagogik”

Referat den 11/9:

Sekretariatet orienterede om, at ministeriet er blevet meddelt
at Uddannelserne ønskes henført til indgangen Sundhed, om-

sorg og Pædagogik.
KL som også er repræsenteret i fagligt udvalg for bygningsog brugerservice har meldt ministeriet at grundforløbet i
Sundhed, omsorg og Pædagogik skal kunne sidestilles med
deres grundforløb

Ad 9. Uddannelsesbeviser
Materiale:
Bemærkninger:

Det faglige udvalg kan, efter § 82 stk. 2 i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser, fastsætte i de enkelte uddannelsesbekendtgørelser, om uddannelsesbevis skal udstedes af de faglige udvalg eller skolerne. Formandskabet er indstillet på at
overdrage udstedelse af uddannelsesbeviser til skolerne, idet
det ellers bliver en meget stor administrativ opgave. Formandskabet indstiller at der nedsættes en gruppe med repræsentanter for skolerne og sekretariatet der skal udarbejde
forslag til uddannelsesbeviser der godkendes at formandskabet.

Indstilling:

Til godkendelse

Referat den 11/9:

Sekretariatet orienterede kort om baggrunden for udvalgets
opgave i forbindelse med udstedelse at uddannelsesbeviser.
Udvalget har udsendt brev til skolerne om at de, indtil videre,
forsætter med at udstede uddannelsesbeviser. I dag bruger
skolerne LUDUS som administrativt system til alle elevdata.
Ministeriet har ladet det være op til skolerne om hvorvidt de
ønsker at skifte LUDUS ud med det administrative system der
bruges på det øvrige EUD område; nemlig EASY P og EASY
A.
Problematikken opstår når vi skal udarbejde en fælles skabelon for uddannelsesbeviser til skoler der muligvis bruger forskellige administrative systemer. Vi kan stå i en situation hvor
vores skabeloner skal kunne håndtere data fra begge systemer. Det vil formentlig blive en meget dyr løsning.
Samtidig sker der i forbindelse med overgangsperiodens slutning i august 2008 formentlig en ændring af uddannelsesbeviserne, hvilket skal tænkes ind i arbejdet med udarbejdelsen af
uddannelsesbeviser. Sekretariatet går videre med det praktiske arbejde og indgår i løbende dialog med skolerne. Endelig
indhenter sekretariatet tilbud fra firmaet UDDATA i Svendborg
omkring udarbejdelse af skabelon til uddannelsesbeviser

Ad 10. Ny PGU
Materiale:

Bilag 10.1. brev fra Bertel Haarder

Bemærkninger:

På mødet den 7. juni 2007 besluttede udvalget at fremsende

forslag til ny PGU til UVM. En arbejdsgruppe bestående af
Birthe Bak (KL) og Gitte vind (FOA) Susanne Wind (3F) og
sekretariatet havde udarbejdet et notat om fremtidige visioner
for PGU.
Udvalget godkendte at notatet blev sendt til Undervisningsministeriet med forslag om at der nedsættes en arbejdsgruppe
bestående af repræsentanter fra Undervisningsministeriet og
udvalget.
I brev af 16. juli 2007 har undervisningsministeren svaret at
hans udgangspunkt for en justering af PGU er, at ændringer
ikke må medføre øgede statslige udgifter. Sluttelig bemærkes
at de nye faglige udvalg kan stille forslag om en ny PGU uddannelse, og at UVM vil medvirke det drøftelser om ændringer
i uddannelsesbekendtgørelsen
Indstilling:

Til drøftelse

Referat den 11/9:

Nanna gennemgik det hidtidige forløb. Der foreslås en PGU
med praksisudvidelse samtidig med omlægning af teoridelen.
Der skal udarbejdes to uddannelsesordninger. En for nuværende uddannelses og en for pædagogisk assistent. 3F mente
det var ønskeligt at omsorg kom med i uddannelserne. Parterne er enige om at, uddannelsen tilrettelægges med videreuddannelsesperspektiv for øje.

Ad 11. Budgetudvidelse
Bilag: Budgetfremskrivning udleveres på mødet
Materiale:
Bemærkninger:

I forbindelse med overgangen fra et rådgivende udvalg til at
blive et fagligt udvalg med en række lovbestemte opgaver har
formandskabet fundet det nødvendigt, at udvide sekretariatsbetjeningen med yderligere konsulenttimer. Forhandlingsfællesskabet KTO og de offentlige arbejdsgivere har bevilget
200.000 kr. til resten af 2007.
Formandskabet ønsker at opretholde en øget sekretariatsbetjeningsniveau også i 2008 og vil ansøge forhandlingsfællesskabet om 400.000 kr. mere i 2008
Mere detaljeret budget for 2008 er planlagt til udvalgets møde
i dec.

Indstilling:

Til godkendelse

Referat den 11/9:

Godkendt

Ad 12. Meddelelser
Formandskab
Bilag 13.1 Brev til skolerne om godkendelse af praktiksteder +
uddannelsesbeviser
Bilag 13.2 Brev til skolerne om nedsættelse af lokale uddan-

nelsesudvalg
Høringssvar
A) Høringssvar:
Udvalget skal ikke længere afgive høringssvar

Sekretariatet

a) Ursula Dybmose er tiltrådt sekretariatet den 1.9 2007
b) Der er udarbejdet en særlig informationsside på
www.sosuinfo.dk om implementeringen af EUD. Hjemmesiden er ikke længere kun en portal – men også det
faglige udvalgs hjemmeside – sekretariatet har startet
arbejdet med at udvikle siden
c) B) Næste møde er den 6. december. 2008, Hos KL

Ad 13. evt.

