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1. Godkendelse af dagsorden
Forslag til dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra seneste møde
Der var indkommet en enkelt bemærkning fra KL-repræsentant, Helle Stang til
referatets punkt 5) om prøve i Farmakologi og medicinhåndtering. Bemærkningen omhandlede den lokale placering af prøven.
Referatet med ændringen blev godkendt.

3. Evaluering af uddannelserne
PASS har indenfor de seneste år udarbejdet nye uddannelsesordninger til de tre
uddannelser, og PASS har udtrykt ønske om, at evaluere uddannelserne.
For at få et tydeligere billede af det faglige udvalgs fælles forventninger til en
evaluering af de tre uddannelser, ledte sekretariatet en proces. Processen
havde til formål at konkretisere PAS-udvalgets forventninger til, hvad udbyttet af
en evaluering af uddannelserne skal være.
Processen mundede ud i et antal spørgsmål, som ønskes belyst i evalueringen.
Sekretariatet vil vurdere ressourceforbruget samt komme med mere konkrete
forslag til evalueringsmodeller. Formanden nævnte at det bør vurderes, om der
er brug for ekstern konsulentbistand.
Punktet kommer på dagsordenen på næste formandskabsmøde og PASS-udvalgsmøde.

4. Aktivitetsplan
Der var til mødet udsendt en opdateret aktivitetsplan. Sekretariatet orienterede
på mødet kort om aktuelle aktiviteter og større opgaver frem til næste PASS udvalgsmøde i maj.
3F bemærkede, at det i aktivitetsplanen (s. 10) er nævnt, at det kan overvejes at
afholde introduktionskurser for nye LUU-medlemmer i løbet af 2018. Udvalget
var enige om, at det er en god idé, og at forslaget bør behandles af formandskabet, så at der kan arbejdes videre med aktiviteten.
Side 2 af 5

Udvalget blev desuden orienteret om, at sekretariatet er i færd med at lave et
forslag til en ny model for aktivitetsplanen og formidlingen af denne. Baggrunden
er at aktivitetsplanen i sin nuværende form kan forekomme uoverskuelig, herunder at den nuværende model gør, at aktivitetsplanen nemt ’sander’ til.
Det aftaltes at sekretariatet laver et forslag til, hvordan der kan arbejdes med en
ny model for aktivitetsplanen. Og at dette sker med blik for de kvaliteter, som
den nuværende model rummer.

5. Den pædagogiske assistentuddannelse
PASS har iværksat en systematisk screening af uddannelsesmålene på den
pædagogiske assistentuddannelse, med henblik på at implementere udspillet
stærke dagtilbud. I screeningen var medtaget bemærkninger fra Børne- og Socialministeriet.
Der var på baggrund af screeningen fremsat konkrete forslag til justeringer af
kompetencemål, praktikmål og fagmål.
Formanden skitserede de tre besluttede kriterier, som har været styrende for
screeningen og de konkrete forslag til justeringer. Det blev indstillet, at udvalget
godkendte forslagene til justeringer på grundlag af en gennemgang af forslagene.
Forslagene til justeringer af kompetencemål og fagmål blev godkendt af PASS.
I forhold til praktikmålene blev det bemærket, at det ses som en mangel, at det
ikke fremgår, at eleverne skal lære at reflektere over deres pædagogiske arbejde, fx i forhold til en given igangsat pædagogisk aktivitet. Det aftaltes, at sekretariatet kommer med forslag til en justering, der kan imødegå denne mangel.
Forslaget vil efterfølgende blive behandlet af formandskabet.
Der var i materialet desuden forslag til udviklingen af et nyt valgfri uddannelsesspecifikt fag Børn i udsatte positioner. PASS bakkede op om forslaget, og det
blev besluttet at sætte udviklingen af det nye fag i gang. Faget forventes at
komme til godkendelse på udvalgsmødet i maj.
I forbindelse med gennemgang og drøftelse af fagmålene for de valgfri uddannelsesspecifikke fag, bemærkede FOA, at det kunne være interessant at vide,
hvilke af de valgfri uddannelsesspecifikke fag, der udbydes og anvendes og i
hvilket omfang. Udvalget var enige om, at dette bør søges afdækket og efterfølgende drøftet i PASS.
Næstformanden kvitterede for den metode, som sekretariatet screenede uddannelsen med og mente, at metoden med fordel kan bruges i andre sammenhænge, når der skal skaffes et grundigt overblik over eksisterende kompetencer
i relation til eventuelle justeringer.
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6. Rekrutteringsudfordringer for social- og sundhedspersonale i kommunerne
PASS-udvalget har siden efteråret 2017 haft opmærksomheden rettet mod udviklingen i rekrutteringen til de to social- og sundhedsuddannelser.
Formanden indledte drøftelserne med at pointere, at de tal. som det faglige udvalg har til rådighed, alle viser, at der er en betydelige udfordring med at rekruttere til uddannelserne. Og at der desuden viser sig regionale/lokale forskelle i
forhold til, hvor stort problemet er.
Både Danske Regioner og KL kunne informere om forskellige aktiviteter og indsatser i forhold til at afhjælpe problemerne. Særligt Region Hovedstaden og Københavns Kommune har iværksat mange initiativer.
Det faglige udvalg tilkendegav bekymring i forhold til udviklingen, når det kommer til rekrutteringen til uddannelserne. Ikke mindst da udfordringen ser ud til at
bunde i strukturelle problemer. Der var derfor enighed om, at der skal mere end
lokale og enkeltstående initiativer til, da de ikke kan løfte udfordringen alene.
Det peger på, at der er et behov for centrale initiativer.

7. DM i SOSU
DM i SKILLS 2018 blev afholdt den 18. – 20. januar i Messecenter Herning.
Udvalget drøftede erfaringerne med dette års DM i SOSU, herunder eventuelle
ønsker for DM i SOSU 2019.
Der var ros til arbejdsgruppen bag gennemførelsen af DM i SOSU. Konkurrencerne og de øvrige aktiviteter opleves som veltilrettelagte og med et professionelt set-up.
Der var på mødet en drøftelse af balancen mellem konkurrence og branding af
uddannelserne. Der fremkom forslag om at gøre konkurrenceopgaverne kortere,
mere fokuserede og fagligt krævende, også med henblik på at sikre, at opgaverne afspejler målene i den nye uddannelse. Der var endvidere forslag om at
fremme samarbejdet med Prøv, mærk og føl-standen samt andre initiativer, der
fastholder kontakten med interesserede grundskoleelever.

8. Praktikerklæringer
Formandskabet havde indstillet til udvalget, at praktikerklæringerne ikke længere skal ledsages af et hjælpeskema.
Danske Regioner bemærkede, at anvendelsen af hjælpeskemaer fortsat er et
vigtigt redskab i forhold til vejledning af eleverne og samarbejdet mellem elevens praktiksteder. Men at det ses som hensigtsmæssigt at adskille hjælpeskemaerne fra praktikerklæringerne.
Udvalget godkendte, at praktikerklæringerne ikke længere skal ledsages af et
hjælpeskema.
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9. Tre tiltag til fremme af flere praktikpladser
Undervisningsministeriet har fremsendt tre breve med opfordring til de faglige
udvalg om at medvirke til at opnå trespartsaftalens mål om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser (august 2016).
Grundet uafsluttede drøftelser mellem parterne, var bilagene til dette punkt ikke
fremsendt forud for mødet.
Sekretariatet orienterede på mødet kort om de tre tiltag. Og det aftaltes, at håndteringen af de tre tiltag sker ved formandskabet.

10. Nyhedsbrev til LUU
Nyhedsbrevene til LUU er PASS-udvalgets orientering af de lokale uddannelsesudvalg om aktuelle drøftelser og opgaver i PASS.
Udvalget ønskede følgende to punkter tilføjet til det kommende nyhedsbrev:
•
•

Rekruttering til SOSU-uddannelserne
Recertificering af Førstehjælpsbevis for SOSU-hjælpere på SOSU-assistentuddannelsen

Forslaget til nyhedsbrevets indhold blev godkendt med de to ovenstående tilføjelser.

11. Meddelelser
Der var til mødet udsendt skriftlige meddelelser.
FOA bemærkede, at det er vigtigt, at den del af lærerkonferencen, der henvender sig til undervisere på den pædagogiske assistentuddannelse, har fokus på
de budskaber, som PASS ønsker at formidle og vægte, og at der derfor ikke må
blive et for ensidigt fokus på implementeringen af den styrkede pædagogiske
læreplan.
Udvalget tog meddelelserne til efterretning.

12. Evt.
Elevrepræsentant Casper Normanni gjorde opmærksom på, at det på det seneste udvalgsmøde var blevet aftalt, at der skulle følges op på, hvorvidt det er muligt at fjerne beståkravet, når det kommer til Engelsk som valgfrit fag.
Sekretariatet vil følge op på problemstillingen.
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