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Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og socialog sundhedsuddannelsen (PASS)

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REU)s brev til PASS vedrørende rådets indstillinger 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.
Af dette brev fremgår følgende afsnit 3.2. vedrørende den pædagogiske
assistentuddannelse:
”3.2. Særligt vedrørende den pædagogiske assistentuddannelse
(grundforløbets 2. del og hovedforløb)
Vedrørende ansøgninger om udbudsplacering af den pædagogiske assistentuddannelse har REU valgt at afgive positive indstillinger de steder,
hvor det faglige udvalg for uddannelsen har afgivet positive indstillinger
– både i forhold til grundforløbets 2. del og uddannelsens hovedforløb.
Dette sker imidlertid med forbehold.
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REU tager således det faglige udvalgs positive indstillinger til efterretning, men REU har samtidig valgt at henvende sig til det faglige udvalg
igen og anmode om en række uddybede begrundelser i relation til at
kunne vurdere ansøgningerne i forhold til MBULs udbudskriterier, herunder kriterierne om sikring af et geografisk dækkende udbud under
hensyn til erhvervsudvikling og herunder det forventede lokale/regionale
praktikpladspotentiale, samt om sikring af et geografisk dækkende udbud
under hensyn til efterspørgsel og behov.
Baggrunden er, at i tilrettelæggelsen af udbudsrunden er det som metode
valgt kun at anmode regionerne og de faglige udvalg om at tilknytte en
kort og konkret begrundelse til negative indstillinger/udtalelser.
Imidlertid kan den aftalte proces give udfordringer i forhold til vurderinger, hvor der foreligger flere positive indstillinger i samme geografiske
område/by, som skal sammenholdes med bl.a. det forventede elevgrundlag og praktikpladspotentiale. Dette gør sig særligt gældende uden for
hovedstadsområdet, hvor elevgrundlag og praktikpladspotentiale alt andet lige typisk må forventes at være mindre.
I relation til den pædagogiske assistentuddannelse konstaterer REU, at
ovenstående er en særlig udfordring i lyset af, at det faglige udvalg i ekstraordinært mange tilfælde har afgivet positive indstillinger om flere
(dobbelt)udbud af uddannelsens hovedforløb og 2. del af grundforløbet i
de samme (jyske) byer.
Dette skal sammenholdes med, at det samlede elevgrundlag på uddannelsen alt andet lige i al fald ikke vurderes at være voksende. Behovet for
begrundelse accentueres samtidig af, at regionerne i lang række af disse
tilfælde har afgivet negative indstillinger f.eks. med begrundelse om, at
det er ”uhensigtsmæssigt samfundsmæssigt set med dobbeltudbud af samme grundforløb 2 i samme by samt, at man skal være påpasselig med at udtynde eksisterende
bæredygtige faglige og pædagogiske miljøer.”
REU vil derfor bede det faglige udvalg om korte, konkrete begrundelser
for alle udvalgets positive indstillinger i de tilfælde, hvor der vurderes at
være tale om dobbeltudbud, herunder begrundelser for de tilfælde hvor
de faglige udvalg måtte mene, at der er grundlag for dobbeltudbud. Formålet hermed er at vurdere, om der er grundlag for justere REUs indstilling til MBUL i forhold til denne uddannelse.
REU foreslår på denne baggrund, at MBUL går i dialog med rådets formandskab om rammerne for en proces i forhold til ovenstående.”
På denne baggrund anmoder REUs formandskab PASS om korte, konkrete begrundelser for alle udvalgets positive indstillinger (både grundforløbets 2. del og hovedforløb) i de tilfælde, hvor der vurderes at være
tale om dobbeltudbud, herunder begrundelser for de tilfælde hvor de
faglige udvalg måtte mene, at der er grundlag for dobbeltudbud.
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Formandskabet beder om, at det faglige udvalgs begrundelse for de enkelte positive indstillinger inddrager:
• det forventede elevgrundlag
• det forventede praktikpladspotentiale, og
• muligheder for efterfølgende beskæftigelse.
På baggrund af oplysninger fra Uddannelsesadministration.dk om de
ansøgte udbud vurderes der som udgangspunkt at være tale om i al fald
følgende potentielle dobbeltudbud (uden for hovedstadsområdet,
hvor elevgrundlag og praktikpladspotentiale alt andet lige typisk må for
ventes at være mindre, jf. REUs brev citeret ovenfor):
•
•
•
•
•
•
•
•

Aalborg (både grundforløbets 2. del og hovedforløb)
Thisted (både grundforløbets 2. del og hovedforløb)
Viborg (både grundforløbets 2. del og hovedforløb)
Horsens (både grundforløbets 2. del og hovedforløb)
Esbjerg (både grundforløbets 2. del og hovedforløb)
Kolding (både grundforløbets 2. del og hovedforløb)
Aabenraa (både grundforløbets 2. del og hovedforløb)
Sønderborg (kun grundforløbets 2. del)

REUs formandskab foreslår et møde i sagen i uge 26 og forventer som
del af grundlaget herfor i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling at eftersende aktivitetsoplysninger vedrørende det
nuværende udbud af den pædagogiske assistentuddannelse.
Med venlig hilsen
REUs formandskab
Stina Vrang Elias, formand
Morten Smistrup, LO, næstformand
Simon Neergaard-Holm, DA, næstformand

