Bilag 2.1

Møde i SOSU-udvalgsmødet den 7. juni 2007
kl. 13:00 – 15:30 I Danske Regioner, Dampfærgevej 22 2100 København Ø.
Tilstede
John Hyrup Jensen, Epos
Nanna Højlund, FOA - Fag og Arbejde, formand
John Skonberg, Danske Regioner
Katrine Orebo Hansen, Danske Regioner
Lotte Meilstrup, Fag og Arbejde
Jakob Sølvhøj, Fag og Arbejde
Birgitte Rasmussen, Fag og Arbejde
Susanne Wind, 3F
Dorte Tind Jørgensen, lærerne
Jane Engmann Thomsen, eleverne
Inger Margrethe Jensen, skolelederne
Karen Therkildsen, sekretariatsleder, EPOS
Helle Stang Traasdahl, Københavns kommune
Kontorchef Birgit Gotenborg, Undervisningsministeriet

Afbud:
Lars Lennert Jensen, KL, næstformand
Birthe Bak Andersen, KL
Jan Bauditz, KL
Gitte Vind, Fag og Arbejde
Karen Stæhr, Fag og Arbejde
Lars Jakobsen, skolelederne
Cecilie Konrad, Styrelsen for Social Service
Randi Gjerding, Sundhedsstyrelsen
Anne Kjærgaard Danielsen, lærerne
Karin Grave, eleverne
Charlotte Netterstrøm, Undervisningsministeriet

Forslag til dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Status på EUD reformen
4. Udvalgets overgang til fagligt udvalg
5. Ny forretningsorden
6. Ny PGU
7. Dimensionering 2008
8. Meddelelser
9. Evt.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden
Materiale:

Dette papir

Bemærkninger:

Aftalt med formandskabet

Indstilling:
Til godkendelse
Referat af mødet Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger
den 7.juni 2007

Ad 2. Godkendelse af referat af mødet den 7. marts 2007
Materiale:

Bilag 2.1: Referat af mødet d. 7. marts 2007.

Bemærkninger:

Referatet blev udsendt den 15.3.2007 og sekretariatet har ikke modtaget kommentarer.

Indstilling:
Til godkendelse
Referat af mødet Referat af møde den 7. marts blev godkendt uden bemærkninger
den 7. juni 2007

Ad 3. Status på EUD reformen
Materiale
Bemærkninger:

Bilag 3.1: Udvalgets brev til Kubix
Bilag 3.2: Uddrag af Kubix forslag til indgange
REU har afholdt seminar og der er nedsat arbejdsgrupper indenfor
de enkelte fagområder. Der er desuden nedsat en projektgruppe om
nye beskrivelsesrammer for EUD, som KL, FOA og sekretariatet
deltager i.
Kubix forslag til indgange er sendt til ministeriet og UVM melder ud
medio august 2007

Indstilling:
Til orientering
Referat af mødet Nanna redegjorde for den arbejdsgruppe der er nedsat af REU til at
den 7. juni 2007
arbejde med de nye beskrivelsesmæssige rammer. Gruppen består
af Gitte Wind og Lotte Meilstrup, Birthe Bak , John h Jensen samt
skoleleder Vibeke Nielsen fra Social og sundhedsskolen i Randers
tilknyttet som ressourceperson.
Desuden redegjorde Nanna for udvalgets brev til Kubix hvor der
foreslås at navnet til den nye indgang skal hedde ”Sundhed, Service
og Pædagogik”. Nanna redegjorde også Kubix’s forslag til erhvervsuddannelser, hvor indgangen hedder ”omsorg og udvikling”. Formandskabet har rettet henvendelse til Kubix med henblik på at få
revideret navnet ”omsorg og udvikling” til ”omsorg og sundhed”.
Inger Margrethe erklærede at skolelederne ikke var tilfreds med beskrivelsen af indgange, idet de ikke mente den var attraktiv nok.
Sprogbruget skal være sådan at de unge ”køber” uddannelsen.
Desuden skulle det undersøges hvilke andre uddannelser der skal
være med, og er der uddannelsesgaranti?
Udvalget tog bemærkningerne til efterretning

Ad 4. Udvalgets overgang til Fagligt udvalg
Materiale:

Bilag 4.1:Uddrag af lovtekst om udvalgets opgaver
Bilag 4.2: Arbejdspapir vedr. udvalgets overgang til fagligt udvalg

Bemærkninger:

Jurist Jørgen Torsbjerg Møller, kontorchef, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Kontor 2, Undervisningsministeriet, deltager
under dette punkt.
Udvalget overgår pr. 1. august til at være et fagligt udvalg. I den
forbindelse tillægges udvalget en række nye opgaver. Punktet ønskes drøftet, specielt med fokus på udvalgets nye juridiske status og
opgaver. Herunder muligheder for at uddelegere opgaver til de lokale uddannelsesudvalg. Hvordan bliver det juridiske ansvarsfordeling
mellem det faglige udvalg og de lokale udvalg? Hvem har det endelige ansvar hvis de lokale udvalg ikke varetager godkendelserne
tilfredsstillende?

Indstilling:
Til drøftelse.
Referat af mødet den Loven er blevet stadfæstet den 6. juni 2007. Lovens § 38 hand7. juni 2007
ler om det faglige udvalgs opgaver og § 41 handler om de lo-

kale uddannelsesudvalgs opgaver. Disse paragraffer er meget
centrale. Der skal nedsættes lokale uddannelsesudvalg, der
udpeges af det faglige udvalg efter indstilling fra parternes
lokale afdelinger. De resterende medlemmer udpeges at skolerne.
Det faglige udvalg kan uddelegere godkendelse af praktikpladser til det lokale uddannelsesudvalg jf. § 41 stk. 3, men uddelegeringen kan ikke ansvarsdeles og skal beskrives omhyggeligt
Såfremt det faglige udvalg ikke finder at et lokalt uddannelsesudvalg kan løfte opgaven tilfredsstillende kan uddelegeringen
tilbagekaldes. Uddelegeringen kan dermed også differentieres
mellem de enkelte lokale uddannelsesudvalg.
De faglige udvalgs opgaver og ansvar er bl.a:
1. Godkendelse af praktiksteder
2. Udarbejde uddannelsesordninger
3. Udfærdige uddannelsesbeviser
4. Være klageinstans for tvistigheder mellem elev og
praktikvirksomhed
5. Uddannelsesbekendtgørelser
6. Kvalitetssikring
Der henvises i øvrigt til bekendtgørelse om de faglige udvalgs
behandling af sager om godkendelse af virksomheder som
praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser nr. 26 af
15.1.1991.
Såfremt en virksomhed ikke opfylder deres forpligtelser overfor en elev, kan der rejses krav overfor virksomheden.
I øvrigt bemærkede Jørgen Torsbjerg Møller at udvalget kunne
beslutte at alle nuværende godkendte praktiksteder kunne forblive godkendte efter 1. august 2007, som en overgangsordning, indtil der træffes en anden beslutning

Ad 5. Ny Forretningsorden
Materiale:

Bilag 5.1: Formandskabets udkast til forretningsorden

Bemærkninger:

I forbindelse med overgang til fagligt udvalg skal der vedtages en ny
forretningsorden. Formandskabet har lavet et udkast til drøftelse, der
indeholde følgende elementer:
1. Tilforordnede er ikke længere med i udvalget. De kan dog
indkaldelse ad hoc, hvis udvalget finder det ønskeligt
2. Lærerrepræsentation bortfalder
3. Elevrepræsentation øges (FOA’s forslag)
4. Regler for organisationers udtræden af udvalg skal tilføjes.

Indstilling:
Til godkendelse.
Referat af mødet den Skolelederne og lærerne fandt det ærgerligt at de ikke længere kun7. juni 2007
ne være tilforordnet udvalget, men takkede for samarbejdet og vil
gerne samarbejde med udvalget fremover.
Formanden kvitterede ved at takke for samarbejdet og ville gerne
finde nye samarbejdsformer med de tidligere tilforordnede
Forslag om øgning af elevrepræsentationen bortfaldt, hvorefter forretningsordenen blev godkendt

Ad 6. Ny PGU
Materiale:

Bilag 6.1: KL’s vision om en ny PGU.
Eftersendes når det er politisk færdighandlet.

Bemærkninger:

En arbejdsgruppe bestående af Birthe Bak (KL) og Gitte vind (FOA)
Susanne Wind (3F) og sekretariatet har udarbejdet et notat om fremtidige visioner for PGU. Dette notat har været bearbejdet og behandlet i KL, og der skal nu tages kontakt til undervisningsministeriet om
det videre arbejde

Indstilling:
Til orientering og drøftelse
Referat af mødet Nanna Højlund gennemgik notatet og baggrunden for forslaget.
den 7. juni 2007
Susanne Wind oplyste at 3F støtter notatet og bakker op om forslaget.
Skolelederne mente, at uddannelsen er for lang i forhold til den målgruppe som uddannelsen henvender sig til. Den burde måske trindeles.
Udvalget godkendte at notatet blev sendt til Undervisningsministeriet
med forslag om at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af
repræsentanter fra Undervisningsministeriet og udvalget.

Ad 7. Dimensionering 2008
Materiale:

Bilag 7.1: Undervisningsministeriets forslag til dimensionering
Eftersendes når det modtages i sekretariatet

Bemærkninger:

Udvalget skal, ifølge lovbekendtgørelsen, udtale sig om undervisningsministeriets forslag til dimensionering inden den 14. juni, hvorefter ministeriet udmelder den endelige dimensionering for 2008 den
30. juni.

Indstilling:
Til udtalelse
Referat af mødet Materiale fra undervisningsministeriet blev udleveret på mødet, og
den 7. juni 2007
gennemgået af sekretariatet. Ministeriet er ikke endelig færdigt med

forslag til dimensionering, hvorfor formandskabet fik mandat til at
udfærdige høringssvar

Ad 8. Meddelelser
Bilag 8.1: Høringssvar
Formandskab
A) Høringssvar:
Formandskabet har pga. snævre tidsfrister afgivet følgende høringssvar
• 6 marts 2007: Behovsredegørelse for PGU-merit og SOSUopskoling 2008
• 22. marts 2007:Ændring af GVU bekendtgørelsen
• 30. marts 2007:Høringssvar vedr. ansøgning fra Diakonhøjskolen i Århus om udbud af SOSU-uddannelserne
• 10. april 2007: Forslag om anden aktørs inddragelse i beskæftigelsesindsatsen
• 7. maj 2007: udvidelse af dimensionering på grundforløb
B) Næste møde er den 7. september.

Sekretariat

A) Orientering om Uddannelseskonferencen d. 21. juni i Århus.
B) Modtagelse af AMI rapporter. Kan downloudes på www.ami.dk

Tilforordnede
Referat af mødet Sekretariatet orienterede om stor opbakning til uddannelseskonferenden 7. juni 2007
cen i Århus hvor der p.t. er 116 tilmeldte. Medlemmer af udvalget er
velkomne til at deltage, uden at blive faktureret for det

Ad 9. Evt.
Referat af mødet den 7. juni
Ingen bemærkninger.

