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KKR 
HOVEDSTADEN 

NOTAT 

Dagsorden til møde i politisk praktikpladsfo-
rum den 20. maj 

Mødetidspunkt: Onsdag den 20. maj 2015, kl. 14-16 
Mødested: Lyngby-Taarbæk, mødested følger senere. 
 
Deltagere:  
• Byrådsmedlem Jesper Kirkegaard (C), Høje-Taastrup Kommune 
• Kommunalbestyrelsesmedlem, Søren P. Rasmussen (V), Lyngby-

Taarbæk Kommune 
• Kommunalbestyrelsesmedlem, Robert Sørensen (Ø), Glostrup 

Kommune 
• Lisbeth Harsvig, Dekan, UCC 
• Pernille Riis, Næstformand, BUPL Nordsjælland 
• Nina Vieland Christensen, afgående faglig sekretær PLS 
• Kira Angelbo Christensen, ny faglig sekretær, PLS 
• Thomas Svendsen, Faglig sekretær, SL 
• Jan Hoby, Næstformand, LFS 
 
Herudover deltager fra adm. niveau:  
• Formand for administrativt praktikpladsforum, områdeleder Gribskov 

Kommune Lis Freisner 
• Uddannelseskoordinator, KKR Hovedstaden Henrik Vittrup 
• Chefkonsulent, KKR Hovedstaden Hanne Agerbak 
 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
 

2. Status for pædagoguddannelsen 
Reformen af pædagoguddannelsen medfører en række overgangsudfor-
dringer i forhold til kommunernes tilvejebringelse af praktikpladser.  

 



Det gælder særligt den logistiske udfordring der ligger i, at praktikken 
afvikles forskudt af hinanden i 2007- og 2014-uddannelsen. Helt ekstra-
ordinært vil der være behov for at kommunerne i hovedstaden under ét 
skaffer 770 ekstra praktikpladser i to måneder, hvor 3. praktikken i 
2007-uddannelsen afsluttes 31. juli, og 3. praktikken i 2014-uddannelsen 
påbegyndes 1. juni og afsluttes 30. november. Det stiller store krav til 
rettidig information om det ekstraordinære behov for praktikpladser, så 
der økonomisk kan planlægges efter at foretage de nødvendige persona-
letilpasninger. Af hensyn til kommunernes planlægning og styring af 
praktikkapaciteten er der også behov for rettidig information om, hvilke 
studerende der tildeles de enkelte praktiksteder. 

 
Udfordring med at matche behovet for specialisede praktikpladser 
På KKR’s møde den 23. februar 2015 blev det efter indstilling fra poli-
tisk praktikpladsforum godkendt, at indstille til Ministeriet, at den årlige 
dimensionering på 1.881 studerende fordeles således: 
• Småbørnspædagogik (51%) 
• Skole og fritid (27%) 
• Socialpædagogik (22%) 

 
Den procentvise spredning på specialer gælder for 2014-uddannelsen, 
hvor de studerende tildeles specialisering efter det første år. I 2007-
uddannelsen er der også specialiseringer, som de studerende skal forde-
les på i den 3. og sidste praktik, og det kan særligt i overgangsordningen 
potentielt være svært at efterkomme tildeling af specialeringer i begge 
uddannelser, hvilket UCC og KKR har gjort Ministeriet opmærksom på. 

 
Kvalificering af dimensioneringsbehovet 
Som drøftet på seneste møde i forbindelse med indstilling om dimensi-
onering af pædagoguddannelsen 2015/16 i januar er der behov for et 
bedre prognosegrundlag til kvalificering af det fremadrettede behov for 
pædagoger. 

 
Ministeriet har i marts måned i år givet tilsagn til KL om, at der til brug 
for udarbejdelse af indstilling om dimensionering til studieåret 2016/17 
vil foreligge en prognose, som kan bidrage til at kvalificere det fremtidi-
ge behov for uddannede pædagoger. 
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Når der foreligger en prognose til efteråret, vil PPF blive bedt om at ta-
ge stilling til, om og evt. hvordan prognosen skal suppleres med andre 
fakta og forhold i relation til tilpasning af kommunernes pædagogiske 
serviceudbud. 
 
Det indstilles, at Politisk Praktikpladsforum: 
• Tager orienteringen til efterretning  

 
3. Efter- og videreuddannelse 
I forbindelse med drøftelsen af oplægget til fælles uddannelsesstrategi 
blev der efterspurgt et oplæg til fælles pejlemærker vedr. efter- og vide-
reuddannelse 
 
Det indstilles, at Politisk Praktikpladsforum drøfter:  
• Hvilke forudsætninger betinger et samarbejde om efter- og videre-

uddannelse 
• Hvad der kræves af professionshøjskoler og kommuner for at udvik-

ling af den professionelle praksis 
• Hvordan der kan skabes sammenhæng mellem indsatsen med efter- 

og videreuddannelse og de strategiske mål for omstilling af kommu-
nernes velfærdsproduktion 

• Hvordan partnerskaber mellem professionshøjskoler og kommuner 
kan styrke samarbejdet om at øge effekten af den efter- og videreud-
dannelsesindsats som udvikles 

 
.//. Bilag:  

• Udkast til fællesuddannelsesstrategi, der pt er i høring i alle kommuner med 
frist til den 22. juni 2015 

• Oplæg vedr. efter- og videreuddannelse 
• Værdikæden 
 
4. Udvikling af kvaliteten i praktikken 
På seneste møde var der en drøftelse af udvikling af kvaliteten i 
praktikken. På den baggrund har administrativt bidraget til at udarbejde 
det vedlagte oplæg. 
 
Det indstilles, at Politisk Praktikpladsforum drøfter:  
• Hvilke forhold som har tværgående betydning for udvikling af kvali-

teten i praktikken 
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• Hvilke krav kan opstilles for at skabe det gode læringsmiljø 
• Hvad der kan være anbefalinger til fremme af kvaliteten i praktikken. 
 

./. Bilag: 
• Oplæg om kvalitet i praktikken 
 
5. EUD-reformen  
Dimensionering af PAU og SOSU-uddannelserne 
Som en del af aftalen om EUD-reformen skal findes en alternativ 
styring af dimensionering af erhvervsuddannelserne, herunder PAU og 
SOSU.  
 
Der pågår aktuelt forhandling mellem Undervisningsministeriet, KL 
m.fl., og der forventes at foreligge en løsning inden sommerferien. 
Udskydes en afklaring udover 3-partsaftalens udløb i 2015 grundet et 
folketingsvalg, må det antages, at den nuværende dimensionering 
videreføres til der findes en ny løsning. 
 
Som en del af KL’s forberedelse af forhandlingen om en alternativ 
styring af dimensioneringen er der foretaget en kortlægning af 
kommunernes forventede behov for PAU- og SOSU-personale i 2016. 
Hvad angår SOSU peges der entydigt på et faldende behov for SOSU-
hjælpere og et stigende behov for SOSU-assistenter som følge af 
udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Behovet for PAU-uddannede 
forventes at være uændret. 
 
Der arbejdes på at gøre SOSU-assistentuddannelsen til en selvstændig 
erhvervsuddannelse. En ny SOSU-assistentuddannelse vil reducere 
behovet for at uddanne SOSU-hjælpere yderligere, når der ikke længere 
skal rekrutteres SOSU-hjælpere til assistentuddannelsen. 
 
Det indstilles, at Politisk Praktikpladsforum: 
• Tager orienteringen til efterretning  
 
6. Kompetent arbejdskraft – forslag til drøftelse på kommende 

møde i PPF  
De store milliardbyggerier forudses at skabe ca. 87.000 arbejdspladser, 
hvoraf 40 pct. af den forventede merbeskæftigelse er ufaglærte. Der er 
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behov for at sikre, at efterspørgslen af arbejdskraft til disse projekter 
matcher udbuddet.  
 
Der er i regi af embedsmandsudvalget for vækst, uddannelse og beskæf-
tigelse indledt en drøftelse af, hvordan kommunerne bl.a. via samarbej-
det i Greater CoPENHAGEN kan medvirke til at sikre tilgængelighe-
den af kompetent arbejdskraft.  
 
Det foreslås, at politisk praktikpladsforum drøfter problemstillingen ud 
fra en uddannelsesvinkel på næste møde.  
 
7. Evt.  
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