Referat af møde i det faglige udvalg for social- og sundhedsuddannelserne
den 6. december 2007 kl. 13:30 – 15:30
EPOS, Ny Vestergade 17, 3. sal 1471 København K

Tilstede:
Nanna Højlund, Fag og Arbejde (forkvinde)
Lars Lennert Jensen, KL, (næstformand)
John Skonberg, Danske Regioner
Anne Thesbjerg Christensen, Danske Regioner
Lotte Meilstrup, Fag og Arbejde
Jakob Sølvhøj, Fag og Arbejde
Birgitte Rasmussen, Fag og Arbejde
Sussanne Wind, 3F
Kirsten Højlyng, KL
Helle Stang Traasdahl, KL
Fra sekretariatet:
Karen Therkildsen
John Hyrup Jensen
Ursula Dybmose
Karin Olsen
Afbud:
Jan Bauditz, KL
Gitte Vind, Fag og Arbejde
Karen Stæhr, Fag og Arbejde
Forslag til dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Status på – og fremlæggelse af Pædagogisk Assistentuddannelse
4. Godkendelse af forslag til uddannelsesbekendtgørelse og uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelserne
5. Orientering om indstilling vedr. udbudsgodkendelse
6. Plan for konferencer 2008
7. Status vedr. uddannelsesbeviser og praktikerklæringer
8. Kontakt mellem det faglige udvalg, SOSU-Lederforeningen og underviserne
på social- og sundhedsskolerne.
9. Godkendelse af budget 2008
10. Meddelelser.
11. Evt.
Ad. 1. Godkendelse af dagsorden
Materiale:
Dette papir
Bemærkninger:

Aftalt med formandskabet

Indstilling:

Til godkendelse

Referat af mødet den 6. december
Dagsorden punkterne 3 og 4 blev omprioriteret, således at punkt 3 blev til punkt 4.
Dagsorden blev godkendt med denne ændring.
Ad 2. Godkendelse af referat af mødet den 11. september 2007
Materiale:
Bilag 2.1. Referat af mødet den 11. september 2007
Bemærkninger:

Referat er blevet fremsendt den.28.september 2007. og sekretariatet har ikke modtaget kommentarer.

Indstilling:

Til godkendelse

Referat af mødet den 6. december
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 3. Godkendelse af forslag til uddannelsesbekendtgørelse og uddannelsesordning for Social og sundhedsuddannelserne
Materiale:

Bilag 4.1: Uddannelsesbekendtgørelse bilag Sosu
Bilag 4.2: Uddannelsesordning for Sosu
Bilag 4.3: Bekendtgørelse om uddannelserne i
den erhvervsfaglige fællesindgang Sundhed, omsorg og pædagogik. (uddelt på mødet)

Bemærkninger:

Særlige fokuspunkter i bilag 4.1 og 4.2 uddybes på mødet

-

Indstilling:

Uændret mål og længde
Et samlet bilag for de to uddannelser
Niveau for grundfag i hjælper- og assistentuddannelserne skal besluttes
Valgfri specialefag skal prioriteres

Til drøftelse og godkendelse

Referat af mødet den 6. december
Nanna Højlund gjorde indledningsvis opmærksom på, at social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistentuddannelsen i bekendtgørelse og uddannelsesordning betegnes som ”social- og sundhedsuddannelserne”, hvor Social- og
sundhedshjælperuddannelsen er trin 1. Ministeriet har ønsket en sådan struktur,
hvilket formandskabet har accepteret under forudsætning af at uddannelserne
markedsføres og registreres i statistikken som 2 uddannelser..
Ursula bad udvalget om at træffe beslutning om, at G-niveauet i dansk, som blev
introduceret i grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 2003, skal fastholdes. G-niveauet eksisterer ikke i det øvrige EUD-system, men ministeriet vil se
positivt på en fastholdelse af niveauet for at tiltrække en så bred skare af elever
som muligt. G-niveauet svarer til et niveau mellem 8. og 9. klasse.
Udvalget besluttede, at normalniveauet i dansk skal være F, men med mulighed for
at få G-niveau. Udvalget sender denne beslutning til Undervisningsministeriet.

Kommentarer til uddannelsesordning/bekendtgørelse:
Der var enkelte forslag til ændringer: Det blev bl.a. påpeget at, at progressionen i
taksonomierne kunne tydeliggøres. Det blev besluttet, at taksonomierne tjekkes
igennem. Desuden orienterede sekretariatet om, at det vil udarbejde en vejledning
som formidler indholdet af uddannelsesordningen.
På baggrund af dette godkendte udvalget bekendtgørelse og uddannelsesordning.
Formanden sagde samtidig en stor tak til alle arbejdsgrupperne for deres store
indsats.
Ad 4. Status på – og fremlæggelse af Pædagogisk Assistentuddannelse PAU
Materiale
Bilag 3.1:Brev til UVM af 19. nov. 2007 om revidering af Uddannelsesbekendtgørelse og Uddannelsesordning for PAU
Bemærkninger:
Sekretariatet fremsendte den 19.11.2007 brev til ministeriet
hvori det orienterede ministeriet om det revideringsarbejde der
pågår på PGUen.
Der afholdes formandskabsmøde med Undervisningsministeriet umiddelbart før udvalgets møde.
Ved det seneste møde med ministeriet blev der fra ministeriets
side rejst tvivl om hvorvidt det vil være muligt at få fremskyndet
den politiske proces således, at FUSS kan sende den nye
Uddannelsesordning for PAU i høring hos skolerne inden ministeriets tidsfrist.
Arbejdsgruppen har dog som planlagt udarbejdet forslag til
Uddannelsesbekendtgørelse og Uddannelsesordning for en ny
Pædagogisk Assistentuddannelse. Hovedelementerne fremlægges mundtligt for udvalget og de færdige forslag udleveres
på mødet
Indstilling:

Til godkendelse

Referat af mødet den 6. december
Punktet blev omfattet af både en status på, hvor i processen den nye uddannelse
er, samt godkendelse af uddannelsesordning. Uddannelsesordning samt bilag til
bekendtgørelse blev omdelt på mødet:
Status på den nye pædagogiske assistentuddannelse:
Det omtalte møde mellem formandskab og UVM var blevet udskudt, hvorfor der på
udvalgsmødet endnu ikke var en afklaring om økonomien i den nye pædagogiske
assistentuddannelse. KL og Fag og Arbejde understregede, at de gør fælles front
for, at den nye pædagogiske assistentuddannelse starter op samtidig med de nye
SOSU-uddannelser. Så snart der er en afklaring vil formandskabet orientere udvalget.
Uddannelsesordning:
På mødet blev udkast til uddannelsesordning og bilag udleveret til gennemlæsning.
Ursula præsenterede kort uddannelsen:
Praktikmålene er identiske med de gamle praktikmål, hvilket der arbejdes videre
med. Desuden arbejdes der videre med de valgfrie specialefag.

Der var stor ros fra medlemmerne i udvalget til uddannelsesordningen. Det blev
tilkendegivet, at alles interesser er imødekommet på gode måder. Enkelte medlemmer havde konkrete forslag til ændrede formuleringer. Sekretariatet skriver forslag og rettelser ind i revision af uddannelsesordningen. Der blev desuden gjort
opmærksom på, at der konsekvent skal henvises til lærerplaner i uddannelsesordningen.
Sekretariatet bemærkede desuden, at didaktikbegrebet ikke er inddraget i uddannelsesordningen, hvilket Jakob Sølvhøj mente er centralt at have med allerede nu i
forbindelse med revisionen af folkeskoleloven.
Med disse bemærkninger kunne Nanna Højlund erklære uddannelsesordningen for
godkendt og takkede medlemmerne af arbejdsgruppen for det flotte arbejde.

Ad 5. Orientering om indstilling vedr. udbudsgodkendelse
Materiale:
Bilag 5.1: Brev fra REU af 12. oktober 2007.
Bilag 5.2: Udvalgets indstilling vedr. skolernes udbudsgodkendelse
Bilag 5.3. Brev til REU om udvalgets generelle indstilling til
udbudsgodkendelsen
Bemærkninger:
EUD Udbudsrunde for 2007
Sekretariatet har modtaget oversigt over skoler der ønsker at
udbyde grundforløb, PGU og Social- og sundhedsuddannelserne.
Grundforløbet
Der er 31 skoler der har søgt udbud grundforløbet Sundhed,
omsorg og pædagogik
Heraf 2 Universiteter idet de har hovedforløb for tandklinik, 12
tekniske skoler samt 17 Sosu- skoler.
SOSU- Hovedforløb
Der er 21 skole der har søgt Sosuuddannelserne som hovedforløb heraf en teknisk skole.
PGU- hovedforløb
Der er 21 skoler der har søgt PGU, heraf 4 professionshøjskoler. Resten er SOSU- skoler.
Formandskabet har behandlet ansøgerne og har fremsendt
følgende bemærkninger.
1. EUC Nord søger grundforløbet grundet i geografiske forhold, og udvalget forholder sig positivt i ønsket om bred
geografisk dækning og øgede rekrutteringsmuligheder.
Anbefaler dog at skolen indgår samarbejdsaftale med de
øvrige udbydere i indgangen
2. Vejle tekniske skole søger grundforløb og hovedforløb for
Social- og sundhedsuddannelserne. Udvalget afviste ansøgningen begrundet i at kvaliteten ikke godtgøres tilfredsstillende i ansøgningen. Det faglige udvalg ser gerne
en nuancering af udbudsfeltet og generel konkurrence på
kvalitet på sosu- området, men det forudsætter at nye udbydere gør et grundigt forarbejde og i øvrigt sikrer samarbejde på tværs af skolerne

3. 4 Social- og sundhedsskoler der ikke tidligere har haft
PGU, søger nu godkendelse til at udbyde PGU. PGU udbydes i disse områder af professionshøjskoler der fortsat
ønsker udbud.
Udvalget indstiller de fire nye udbydere begrundet i trepartsaftalens forventede øgede optag på PGU.

4. 4 Professionshøjskoler der hidtil har udbud PGU søger
udbud af PGU hovedforløb. Fagligt udvalg indstiller, at
Professions Højskolerne/seminarierne godkendes til at
udbyde PGU, dog under forudsætning af, at der indgås en
samarbejdsaftale med en grundforløbsudbyder. Det er vigtigt for fagligt udvalg, at uddannelsen udbydes til hele det
pædagogiske arbejdsmarked (dvs. dag- og døgntilbudsområdet) og ikke kun til videreuddannelsessystemet.
Indstilling:

Til godkendelse

Referat af mødet den 6. december
Formandskabets principper for indstilling til skolegodkendelser blev præsenteret:
a) Grundforløbet bør som udgangspunkt udbydes på de erhvervsskoler som
også har hovedforløbet – fx social- og sundhedsuddannelserne
b) Grundforløbet kan udbydes - ved geografisk behov - på anden erhvervsskole. Dette skal ske i et samarbejde med den erhvervsskole, der udbyder hovedforløbet
c) Hovedforløbet udbydes udfra:
a. Der uddannes til arbejdsmarkedet og ikke blot med videreuddannelse som perspektiv
b. Der skal være et fagligt relevant miljø der understøtter uddannelsens faglige og strukturelle særegenhed.

Nanna Højlund fremhævede, at formandskabet var meget opmærksom på problemstillingen med at give godkendelser til uddannelsesinstitutioner der indgår i
f.eks. CVUer. Skolegodkendelsen kan overlades til andre skoler/seminarier i samme CVU og dermed er der ingen kontrol af hvem, der reelt udbyder uddannelserne,
og med hvilket formål (f.eks. for at sikre elever til MVU i stedet for at uddanne til et
arbejdsmarked).
Danske Regioner orienterede om, at de havde været til møde i UVM om spørgsmålet, hvor ministeriet havde meldt ud, at de mener man giver godkendelse til en konkret institution. Såfremt godkendelsen flyttes internt til en anden institution skal ministeriet orienteres. Ministeriet forestår den endelige godkendelse til udbud og dette
forventes udmeldt inden jul.
Susanne Wind udtrykte forundring over, at udvalget ikke var blevet inddraget i drøftelserne omkring formandskabets indstilling til REU om udbud. I andre faglige udvalg er det fast kutyme, at hele udvalget inddrages. Nanna tog dette til efterretning.
Ad 6. Plan for konferencer 2008
Materiale:
Ingen bilag

Bemærkninger:
De to konferencer der var planlagt til januar 2008 er i samråd
med formandskabet blevet aflyst. Baggrunden for aflysningen
var den akutte situation i sekretariatet pga. Johns sygdom.
På baggrund af drøftelse i formandskabet indstilles det at konference aktiviteten deles i to henover 2008. I marts afholdes 1
temadag/ seminar for LUU’er med særlig fokus på SOSU/PAU
som Erhvervsuddannelse, og hvad det betyder for LUUernes
arbejde med de lokale undervisningsplaner.
I september afholdes 1 -2 image konferencer der skal profilere
uddannelserne.

Indstilling:

Til godkendelse

Referat af mødet den 6. december
Forslaget blev godkendt.
Ad 7. Status vedr. uddannelsesbeviser og praktikerklæringer
Materiale:
Bemærkninger:

Social og sundhedsskolerne afholder workshop den 4. december med repræsentanter fra datakontoret, administrative
medarbejdere og superbrugere, samt Deloitte. Gruppen skal
tilvejebringe et beslutningsgrundlag til skolerne inden jul om
hvilket elevadministrativt system skolerne fremover skal anvende. Ludus sundhed eller EASY Der er væsentligt for sekretariatet at man kun skal forholde sig til et system, i modsat fald
skal sekretariatet kunne kommunikere med begge systemer.
De økonomiske konsekvenser for det faglige udvalg er uklare.
Desuden skal sekretariatet udarbejde forslag til fælles praktikerklæringer, idet skolebevis og praktikerklæringerne danner
grundlag for udstedelse af uddannelsesbeviset.

Indstilling:

Når skolerne har nået en afklaring, går sekretariatet videre
med det praktiske arbejde og nedsætter en arbejdsgruppe,
med repræsentanter fra skolerne og praktikstederne, der skal
komme med forslag til indhold, layout, tekniske løsninger og
udrede de økonomiske konsekvenser.
Til orientering

Referat af mødet den 6. december
Det blev besluttet, at sekretariatet nedsætter den foreslåede arbejdsgruppe.
Ad 8. Kontakt mellem det faglige udvalg, SOSU-Lederforeningen og underviserne på social- og sundhedsskolerne
Materiale
Bilag 8.1: brev fra SOSU-Lederforeningen af 12.nov. 2007
Bemærkninger

SOSU lederforeningen henvender sig til det faglige udvalg med
forslag til at sikre kommunikationen mellem det faglige udvalg,
underviserne og SOSU-Lederforeningen

Indstilling:

Til drøftelse

Referat af mødet den 6. december
Udvalget var positivt indstillet på fortsat dialog med SOSU-lederne. På baggrund af
SOSU-ledernes henvendelse besluttede udvalget derfor, at der årligt afholdes møde med SOSU-lederne og at de ville blive invitere til den foreslåede LUUkonference.
Desuden blev dialog mellem FUSS og LUUerne drøftet kort. Foreløbig er initiativet
fra udvalgets side konferencen i marts, mens andre samarbejdsmetoder kan tages
op på et senere tidspunkt.
Ad 9. Godkendelse af budget 2008
Materiale
Bilag 9.1: Revideret budget 2007 og forslag til budget 2008
Bilag 9.2: Forslag til partsbidrag 2008
Bemærkninger
Budget 2007 er revideret på 3 afgørende punkter
a) barselsvikarbudget blev ca. 100.000 kr. dyrere end forventet
b) konferencer gav overskud på ca. 90.000 kr.
c) ekstraordinær bevilling på 200.000 kr. begrundet i udvalgets
nye status som fagligt udvalg
Midlerne er delvist anvendt til personaleudvidelse pr. 1. sept.
Budgetforslag for 2008 er fremskrevet med 3,3%
En almindelig fremskrivning, inkl. personaleudvidelse for hele
2008, vil resultere i et problematisk underskud.
Der
er
tidligere
aftalt
(og
fremsendt)
ansøgning
til overenskomstparterne om 400.000 kr. årligt for at opretholde
driftsbudgettet, men denne ansøgning er indtil videre ikke behandlet/besvaret. Ny ansøgning er under udarbejdelse
Partsbidragene er fordelt efter hidtidig fordelingsnøgle. Dette er
næppe hensigtsmæssigt efter strukturreformen
Det foreslås at fordelingsnøglen tilpasses den nye partsstruktur
Indstilling:

Til godkendelse

Referat af mødet den 6. december
Budget og fordelingsnøgle blev godkendt.
Ad 10. Meddelelser
Formandskab
1. Formandskabet har på møde den 14. nov. 2007 besluttet at
udvalget skal hedde:

FUSS
Fagligt Udvalg for Pædagogisk Assistentuddannelse og Social- og Sundhedsuddannelserne.
Nyt logo er under udarbejdelse
2. Der bliver fremover udarbejdet referat af formandskabsmøderne, hvorfor dette vedlægges som bilag 10.1
3. Skift af formandskab.

Jf. forretningsordenens § 2. skal udvalget vælge en formand
og en næstformand blandt udvalgets medlemmer. Vælges en
formand blandt arbejdsgivermedlemmerne, vælges næstformanden blandt arbejdstagermedlemmerne. Formandsposten
varetages for to år ad gangen og følger kalenderåret.
Kadencen ser således ud:
År
2007
2008
2009

Formand for udvalget
Arbejdstagersiden
Arbejdsgiversiden
Arbejdsgiversiden

År
Næstformand for udvalget
2007
Arbejdsgiversiden
2008
Arbejdstagersiden
2009
Arbejdstagersiden
Og så fremdeles.
Dette betyder at der skal skiftes formand og næstformand
1.1.2008.

Sekretariatet

1. Sekretariatet nedsætter arbejdsgruppe, med relevante ressourcepersoner, der skal komme med forslag til retningslinier
for godkendelse af praktikpladser.
2. Der nedsættes en arbejdsgruppe der skal udarbejde forslag
til retningslinjer for forlængelse og afkortning af uddannelsesforløb
3. Pressemeddelelse om GVU succes på Social- og sundhedsskolen i Randers. Bilag 10.2.
4. Status vedr. udvikling af database til registrering af lokale
uddannelsesudvalg
5. Honorering af medlemmer i arbejdsgrupperne
6. ”Ny mesterlære- sådan gør man” En ny publikation fra UVM
der kan downloades her: ny mesterlære
7.

Næste møde er den 13. marts 2008

Referat af mødet den 6. december
Nanna orienterede om, at hun og næstformanden imellem sig havde besluttet at
bryde kadencen, således at Nanna fortsætter som formand i 2008 for arbejdstagersiden, og at arbejdsgiversiden overtager formandsposten i 2009.
Status på database: Karen Therkildsen orienterede om, at der fremover på
www.sosuinfo.dk vil blive udviklet en funktionalitet så skolerne kan taste ind, hvem
der sidder i de lokale uddannelsesudvalg, hvilket så også gør det mere effektivt for
udvalget for at holde sig ajour.
Ad 11. evt.
Intet til punktet.

