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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REU)s justerede udtalelse om rådets indstillinger vedr. den pædagogiske assistentuddannelse i forbindelse med udbudsrunden
2017 - erhvervsuddannelser og praktikcentre
I forbindelse med udbudsrunden 2017 afgav REU den 22. juni 2016 via Uddannelsesadministration.dk rådets indstillinger vedrørende
• ansøgninger om godkendelse til at udbyde grundforløbenes 1. og 2.
del samt hovedforløb, jf. § 18 i lov om erhvervsuddannelser, og
• ansøgninger om godkendelse til at være praktikcenter i høring hos
rådet, jf. § 66 b i lov om erhvervsuddannelser, ligeledes med henblik
på afgivelse af indstilling om hver enkelt ansøgning.
I forbindelse med arbejdet med rådets indstillinger har REU i forlængelse af
rådets faste praksis indhentet udtalelser fra de faglige udvalg om ansøgningerne ved brev af 31. marts 2016 til de faglige udvalg om udtalelser i forhold
hertil.
På denne baggrund behandlede rådet sagen på sit møde den 20. juni
2016 og afgav på grundlag heraf sine indstillinger i Uddannelsesadministration.dk.
REU har i sit arbejde med ansøgningerne taget udgangspunkt i de indkomne udtalelser fra de faglige udvalg til REU, herunder de faglige udvalgs begrundelser for negative indstillinger, og henviser således også
hertil i sit følgebrev til ministeriet af 22. juni 2016.
I dette brev indgår et særligt afsnit vedrørende den pædagogiske assistentuddannelse, jf. brevet afsnit 3.4.- ”Særligt vedrørende den pædagogiske assistentuddannelse (grundforløbets 2. del og hovedforløb)”.
På baggrund af det i brevet anførte, har REU ved brev af 24. juni 2016 henvendt sig til PASS med henblik på at vurdere, om der er grundlag for justere
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REUs indstilling til MBUL i forhold til denne uddannelse. REUs formandskab har endvidere på nævnte grundlag holdt to møder med PASS i sagen.
PASS har som svar herpå den 10. august 2016 sendt REU brev om tilpasning
af PASS’ svar til REU om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse
(udateret). Svaret fra PASS er vedlagt til orientering.
På baggrund af denne udtalelse fra PASS vurderer REU, at der er grundlag
for at justere REUs indstilling af 22. juni 2016 på en række punkter, hvilket
REU efter aftale har gjort i Uddannelsesadministration.dk inden for den af
ministeriet ønskede frist tirsdag den 16. august 2016, kl. 14.00.
Til orientering vedlægges en oversigt over REUs justerede indstillinger.
Betingede indstillinger og supplerende bemærkninger
REU har i seks konkret begrundede tilfælde afgivet positive indstillinger i
Uddannelsesadministration.dk, men hvor rådet samtidig har vurderet, at
der er behov for, at en positiv udbudsgodkendelse gøres betinget af hensyn til at sikre en hensigtsmæssig geografisk spredning vedr. udbuddet af
den pædagogiske assistentuddannelse, herunder for at udgå dobbeltudbud.
Som forudsætning for rådets positive indstilling opregner REU nedenfor
disse tilfælde, idet REU samtidig henviser til REUs følgebrev af 22. juni
2016, afsnit 3.1. ”Vedrørende geografi i relation til godkendelse på institutionernes hovedadresser og udbudsplacering på afdelingsniveau”:
1. Grundforløbets 2. del, Professionshøjskolen UCC
• REUs positive indstilling af Professionshøjskolen UCC er betinget
af, at udbuddet gennemføres i København og på Bornholm.
2. Hovedforløbet, Professionshøjskolen UC Syddanmark
• REUs positive indstilling af UC Syd er betinget af, at udbuddet gennemføres i Kolding.
3. Hovedforløbet, SOSU Fredericia-Vejle-Horsens
• REUs positive indstilling af SOSU Fredericia-Vejle-Horsens er betinget af, at udbuddet gennemføres i Vejle og Fredericia.
4. Hovedforløbet, Professionshøjskolen VIA University College
• REUs positive indstilling af UC VIA er betinget af, at udbuddet gennemføres i Horsens og Viborg.
5. Hovedforløbet, SOSU Skive-Thisted-Viborg
• REUs positive indstilling af SOSU Skive-Thisted-Viborg er betinget
af, at udbuddet gennemføres i Skive.
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6. Hovedforløbet, Professionshøjskolen UC Nordjylland
• REUs positive indstilling af UC Nordjylland er betinget af, at udbuddet gennemføres i Thisted.
Med venlig hilsen
Stina Vrang Elias
Formand

