Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
(Sendt pr. e-mail til Gert.Nielsen@stukuvm.dk )

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REUs) indstilling vedr. ansøgning fra UC Nordjylland om udbudsgodkendelse til at udbyde den pædagogiske assistentuddannelse
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har ved brev af 12.
august 2015 til REU fremsendt en ansøgning fra University College
Nordjylland (UCN) om godkendelse til at udbyde bl.a. hovedforløbet i
den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) i Thisted.
Ministeriet anmoder i brevet om REUs indstilling til den vedlagte ansøgning fra UCN med tilhørende to bilag så vidt muligt senest den 1.
september 2015.
REU har på denne baggrund anmodet om en indstilling fra Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) vedr. ansøgningen fra UC Nordjylland. PASS har afgivet indstilling i sagen ved brev af 26. august 2015, der vedlægges som
bilag.
På sit møde den 28. august 2015 behandlede REU på denne baggrund
ansøgningen fra UCN, men rådet nåede ikke til enighed om et fælles
svar.
Rådet afgiver derfor følgende, delte indstilling:
De af LO og af Danske SOSU-skoler indstillede medlemmer af REU
kan ikke støtter ansøgningen fra UCN og peger i den forbindelse på, at
udbud af erhvervsuddannelser principielt bør ligge på institutioner, der er
godkendt i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
I den konkrete sag vurderes det endvidere, at der efter det oplyste vil
kunne etableres en tilfredsstillende kvalitet, herunder det nødvendige
faglige miljø, på Social- og Sundhedsskolen Skive – Thisted – Viborg, da
skolen i forvejen udbyder uddannelsen.. Der henvises til FOAs indstilling i PASSs brev af 26. august 2015 (vedlagt).
De af DA, af KL og af Danske Regioner indstillede medlemmer af REU
tilslutter sig ansøgningen fra UCN og peger i den forbindelse på, at det
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vurderes, at UCN vil kunne sikre den nødvendige kvalitet i udbuddet i
Thisted fremadrettet bl.a. ved virksomhedsoverdragelse af personale fra
Professionshøjskolen VIA. Der henvises til KLs og Danske Regioners
indstillinger i PASSs brev af 26. august 2015 (vedlagt).
Venlig hilsen
Ejner K. Holst
Fg. formand
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