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Referat
Dimensioneringsudvalget
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Pkt. 1. Nye medlemmer og udvidelse af Dimensioneringsudvalget
Charlotte Scheppan, direktør i Haderslev Kommune, har fået nyt job og er derfor udtrådt
af Dimensioneringsudvalget. Nuværende medlemmer af udvalget er derfor Arne Nikolajsen, direktør i Esbjerg Kommune og Torben Birk Rosbach, børnechef i Nyborg Kommune.
I forbindelse med at kommunaldirektørkredsen skulle udpege nyt medlem til udvalget
blev det besluttet at udvide udvalgets medlemmer fra tre til fire personer, så der sidder
en repræsentant fra hvert af de fire SOSU-skolers optageområder.
Vejle Kommune kommer til at repræsentere kommunerne i SOSU-FVH's optageområde.
Endeligt navn er endnu ikke indmeldt.
Kommunaldirektørerne i de fire sønderjyske kommuner mødes d. 23. november og træffer her beslutning om, hvem der vil repræsentere dem i Dimensioneringsudvalget.
Referat
Det nye Dimensioneringsudvalg blev præsenteret
Pkt. 2 Dimensioneringsudvalg for PA- og SOSU-uddannelserne
Ankerkommunen og KKR sekretariatet har lavet et udkast til forretningsorden, som Dimensioneringsudvalget skal drøfte.
En revideret udgave af forretningsordenen, med rettelser fra Dimensioneringsudvalgets
møde, foreslås sendt til godkendelse i kommunaldirektørkredsen på deres møde d. 26.
januar.
Referat
Forretningsordenen blev godkendt med følgende ændring:
Indkaldelse sker med 14 dages varsel og dagsordenen sendes ud 7 dage før mødet.
Materiale til dagsordenen skal være hos sekretariatet 3 uger før mødet afholdes.
Pkt.3 Dimensionering 2019
Dimensioneringen af SOSU-uddannelserne for 2017 og 2018 har været fastlagt på baggrund af en national aftale herom. Dimensioneringen fastlagde et fast niveau for dimensioneringen samt på SOSU-assistentområdet en mulighed for, at kommunerne har kunnet
ønske at uddanne et antal ekstra elever, hvis de selv har ønsket det. Jf. pkt. 4 har kommunernes ønske hertil ikke været så stort. I forhold til PA-uddannelsen var denne dimensionering lagt frit ud til kommunerne i 2018, hvor kommunerne samlet set bød ind med
pladser til dimensioneringen over dimensioneringen i 2017.
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Dimensioneringen for 2019 afventer nationale afklaringer, før processen kan startes op
lokalt.
På mødet gives en kort orientering om forventningerne til 2019 dimensioneringen.
Referat
KL forventer, at der kommer en ny SOSU dimensioneringsaftale til sommer i forlængelse
af overenskomst 18.
Der opleves udfordringer omkring frafald i første del af uddannelsen. For at undgå huller
overbooker flere kommuner. Der arbejdes med fastholdelse blandt andet i form af mentor, coach, heltidsvejledere og lokale uddannelseskoordinatorer.
Der var enighed om at se nærmere på udfordringerne og planlægge en temadag med fokus på kommunernes strategiske muligheder, på kommunernes erfaringer samt på forskningen inden for området. Jonna Thuesen og Birgitte Lambrechtsen ser på opgaven.
KKR Syddanmark har vedtaget en bestyrelsesstrategi for uddannelsesområdet for at sikre
en sammenhæng mellem de fælleskommunale uddannelsespolitiske drøftelser og bestyrelsesarbejdet, se mere her. Dette fokus skal blandt andet rettes mod udfordringerne på
sosu-området.
Pkt. 4. Arbejdskraftmangel på sundhedsområdet
Manglen på arbejdskraft i forhold til særligt SOSU-assistenter og sygeplejersker er en realitet i de syddanske kommuner. Bilaget giver et overordnet aktuelt indblik i udfordringerne.
På baggrund heraf lægges der op til en drøftelse om:
-

Hvordan opleves manglen på arbejdskraft i kommunerne?
Skal der arbejdes på at få igangsat fælleskommunale initiativer, evt. i samarbejde
med Region Syddanmark og uddannelsesinstitutionerne, for at bidrage til at løse
udfordringerne?

Referat
KL har i samarbejde med FOA lavet en rapport om arbejdskraftsbehovet på sosu området.
http://www.kl.dk/Menu---fallback/Ny-rapport-Store-rekrutteringsudfordringer-pa-SOSUomradet-id231881/
Udvalget drøftede udfordringerne, det er vigtigt at såvel uddannelsesforløb som jobmulighederne har et godt image for at tiltrække unge.
Pkt. 5. Udfordringer med koordinering i forbindelse med ansættelse og praktikpladser
I netværket for SOSU-uddannelserne og PA-uddannelsen er der på administrativt niveau
drøftet udfordringer med koordinering i forbindelse med ansættelse af elever samt ift. koordinering af praktikker. Fra nogle kommuner har der på den baggrund været ønske om
at udvide mulighederne for samarbejde. Dette er dog blevet afvist af Undervisningsministeriet med henvisning til, at der ikke er lovhjemmel til at udveksle de pågældende oplysninger.
I vedhæftede bilag beskrives udfordringerne.
På baggrund heraf lægges der op til en drøftelse om:
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-

Hvordan opleves de beskrevne udfordringer?
Skal der gøres yderligere for at løse udfordringerne, eksempelvis gennem en fælles henvendelse nationalt i samarbejde med Region Syddanmark og SOSU-skolerne eller ved at rejse sagen i KL?

Referat
Udvalget opfordrer til fortsat at koordinere inden for lovens rammer. Udvalget beder KL
se på de lovmæssige udfordringer omkring koordinering af ansættelser.
Kommunerne forholder sig således til koordinering: 15 kommuner ud af 22 kommuner
benytter eller ønsker at indgå i en koordinering af ansættelser.
Deriblandt er der forslag om at koordineringen foregår på et nationale plan, jf. mellemlang videregående uddannelser, idet nogle kommuner er udfordret på at deres ansøger
felt støder op til andre uddannelsesinstitutioners optags områder.
Pkt. 6. Rekruttering til PA-uddannelserne
På sidste PAU Netværksmøde den 7. september 2017, var der bekymring i blandt kommunerne, idet de oplever nedgang i kvalificerede ansøgere til PA-uddannelsen. Det skyldes formodentlig den institutionsfordelte kvote på grundforløb 2 (GF2 PAU), der er adgangsgivende til PA-uddannelsen.
Der er nationalt i 2018 fordelt 950 pladser på landets SOSU-skoler til grundforløb 2. Dimensioneringen til PA-uddannelsen er på 803 pladser, hvorved differencen nationalt er
147 pladser på GF2.
I region Syddanmark er de institutionsfordelte GF2 PAU fordelt på følgende måde mellem
SOSU skolerne:
-

SOSU
SOSU
SOSU
SOSU

Fyn: 66 GF2 / Dimensionering 48
FVH: 41 GF2 /Dimensionering 42
Syd: 38 GF2 / Dimensionering 34
Esbjerg: 56 GF2 / Dimensionering 51

Nogle kommunerne oplyser, at deres ansøgerfelt her i efteråret er reduceret til ca. 1/3
mindre ansøger til PA-uddannelserne, hvorved de er bekymret for fremtidig rekrutteringen til PA-uddannelsen, såfremt der forsat lægges et ”loft” på antal GF2 PA-elever.
Udfordringen opstår altså ved, at der ikke er større forskel på antallet af GF2 pladser og
dimensioneringen, hvorved forudsætningen for at kunne opfylde dimensioneringen og få
tilstrækkelig kvalificerede ansøgere i høj grad kommer til at afhænge af, om de optagede
elever på GF2 er kvalificerede, og at de ikke falder fra uddannelsen undervejs.
Dog er elever med uddannelsesaftale inkl. GF2, er ikke omfattet af adgangsbegrænsning.
Skolerne kan overdrage ikke benyttede kvoter til andre skoler.
Der lægges op til, at Dimensioneringsudvalget drøfter, hvorvidt der skal gøres yderligere i
fællesskab i forhold til udfordringerne.
Referat
Der efterspørges kvalificerede ansøgere.
Pkt. 7. EUX – opfølgning på området
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Ved mødet den 27. september 2017 mellem SOSU-skolerne, region og ankerkommune
kom det frem, at det forsat er en udfordring at optage EUX elever på GF1 og efterfølgende at fastholde eleverne på GF2 SOSU/ PAU forløbet.
Målet med EUX uddannelserne er kort fortalt, at det giver mulighed for at kombinere en
erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. Dermed vil eleven have de samme muligheder for at læse videre som dem, der har gennemført en gymnasial uddannelse. EUXeleverne kan efter endt eksamen enten arbejde som faglært eller læse videre og videreuddanne sig på samme vilkår som personer med gymnasial uddannelse.
SOSU-skolerne arbejder med området på forskellig vis. Eksempelvis ved at iværksatte
samarbejde med de lokale gymnasium, med henblik på at eleverne kan følge undervisningen på EUX-niveauet. Ligeledes arbejdes der med af forene SOSU-kulturen med gymnasiekulturen på EUX forløbene, med eksempelvis opstart af fredagsbar og fokus på den
internationale tilgang, der er muligt på SOSU-uddannelserne.
Der ses i øjeblikket ikke grund til, at Dimensioneringsudvalget gør nærmere ved området,
men at der fremadrettet fortsat holdes fokus herpå.
Referat
Eleverne på EUX falder fra, der er brug for øget opmærksomhed omkring uddannelsesmuligheden da det er et godt tilbud. Der kan overvejes øget fleksibilitet omkring etablering af hold så hold kan lægges sammen.
Pkt. 8. Sammen om uddannelsesevaluering
Den 18. november 2016 besluttede KKR Syddanmark, at de 22 syddanske kommuner
skulle tilslutte sig det fælles evalueringssystem "Sammen om Uddannelsesevaluering"
som partner. Kommunerne er blevet koblet på systemet fra 1. september 2017, som Region Syddanmark, UC'erne og SOSU-skolerne også deltager i.
I bilaget ses en beskrivelse af evalueringssystemet, og den anvendte spørgeramme er ligeledes vedlagt.
Der lægges op til, at sagen tages til orientering af Dimensioneringsudvalget.
Referat
Evalueringen er startet i september og dermed kan der ikke ses klare resultater endnu.
Vigtigt med opmærksomhed på dataforordningsloven.
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