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Bedre økonomi i AMU-uddannelser på EPOS-området
På finansloven for 2006 foreslås markante takstforhøjelser på EPOS’
uddannelser. Takstforhøjelserne giver skolerne en kraftig forbedring
af det økonomiske incitament til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser.
Regionale konferencer i 2006
Efteruddannelsesudvalget ønsker at sikre, at de uddannelsesansvarlige
i de nye kommuner og regioner kender AMU-programmet. Der afholdes fem regionale konferencer til september. Kick-off møder i januar.
Nye uddannelser godkendt
Nye uddannelsesmål, der tilgodeser nye kompetencebehov blandt
EPOS’ målgrupper, er netop godkendt i undervisningsministeriet.
Udviklingsopgaver 2006
Nye uddannelsesbehov søges tilgodeset i det nye år.
Lærerkonferencer i 2006
Årets lærerkonferencer er på vej – sæt kryds i kalenderen.
Ny hjemmeside på vej
EPOS opprioriterer den eksterne kommunikation. Ny hjemmeside på
vej.
Ny sekretariatsfunktion i EPOS
Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistent skal fremover serviceres
fra EPOS-sekretariatet.

EPOS
Ny Vestergade 17, 3. sal
1471 København K
Telefon 38 17 82 90
Telefax 38 17 82 95
epos-amu@epos-amu.dk
www.epos-amu.dk

Bedre økonomi i AMU-uddannelser på EPOS-området
På finansloven for 2006 foreslås markante takstforhøjelser på EPOS’
uddannelser. Takstforhøjelserne giver skolerne en kraftig forbedring
af det økonomiske incitament til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser.
Udbydere af AMU- uddannelser har jævnligt gjort opmærksom på en
manglende sammenhæng mellem takster på AMU-området og omkostningerne ved at gennemføre kurserne. Undervisningsministeriet
har netop gennemført et taksteftersyn, der viste, at mange udbydere
har markante underskud på voksen- og efteruddannelsesaktiviteterne.
Det er derfor glædeligt, at det på finansloven foreslås at især de laveste takstgrupper hæves, så der bliver mere overensstemmelse mellem
taksten og de faktiske udgifter på disse kurser. Midlerne til takstforhøjelsen er fundet ved at sænke taksten tilsvarende i de højeste takstgrupper (takst 7 – 13). Da næsten alle kurser på EPOS’ område ligger
i takstgruppe 1 og 2 må det forventes, at takstforhøjelsen vil øge udbydernes interesse for at udbyde for denne målgruppe.
Nettotakstforhøjelse for 2006 (uden deltagerbetaling)
Takst- Takst for 2006,
Ny takst for 2006,
Takstforhøjelse
gruppe årselev
årselev
1
38.900
45.300
6.400
2
46.400
51.250
4.850
Desværre har udbyderne allerede forhandlet rammen for 2006 på
plads inden takstforhøjelsen slår igennem. Det har som konsekvens, at
der reelt kan afholdes færre elevuger for den aftalte ramme end forudsat ved rammeaftalens indgåelse. Det må der tages højde for ved de
fremtidige rammeforhandlinger.

Regionale konferencer i 2006
Efteruddannelsesudvalget ønsker at sikre, at de uddannelsesansvarlige i de nye kommuner og regioner kender AMU-programmet. Der
afholdes fem regionale konferencer til september. Kick-off møder i
januar.
Globaliseringen stiller nye krav til kompetenceudviklingen hos alle
offentlig ansatte. Struktur- og opgavereformen betyder, at mange politikere og medarbejdere i amter og kommuner får nyt jobindhold og
der skal formuleres nye strategier på voksen- og efteruddannelsesområdet. Flere udbydere har udtrykt ønske om, at EPOS vil være behjælpelig med at synliggøre AMU-programmet i denne proces, så det sikres, at AMU-tilbuddet også fremover vil være en vigtig medspiller på
de offentlige arbejdspladser.
Derfor vil EPOS stå bag en konference i hver region til efteråret. Konferencerne målrettes de nye politiske og administrative beslutningstaNytårsnyt/EPOS/2006
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gere på uddannelsesområdet. Konferencerne tilrettelægges i tæt samarbejde med udbyderne af EPOS’ uddannelser og de lokale uddannelsesudvalg, der er knyttet til hver skole.
Projektets særlige arbejdsform med tæt samarbejde mellem det regionale og det centrale niveau vil blive fulgt på sidelinien i et projekt
”Parternes nye roller”, som undervisningsministeriet har bevilget midler til.
Allerede i januar måned gennemføres kick-off møder i hver region.
Efteruddannelsesudvalgets formandskab rejser ud for at drøfte ønsker
og behov med de lokale aktører. I fællesskab vil der blive udviklet et
program, der både har centrale bidrag og afspejler den regionale udviklingsaktivitet.

Nye uddannelser godkendt
Nye uddannelsesmål, der tilgodeser nye kompetencebehov blandt
EPOS’ målgrupper, er netop godkendt i undervisningsministeriet.
Hermed er alle vore uddannelsesmål helt up to date - udviklet eller
revideret indenfor de seneste tre år.
I 2005 har vi udviklet 11 nye uddannelsesmål. Undervisningsministeriet har godkendt dem og uddannelsessteder modtager i disse dage
orientering om godkendelserne.
FKB: Pædagogisk arbejde med børn og unge
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
Børn med overfølsomhedssygdomme
Arbejdet som familieplejer
Plejefamiliens samarbejde med barnets forældre
Anbragte børns udvikling
Tværfagligt samarbejde om plejebarnet
FKB: Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet
Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer
Forebyggelse af selvmord blandt ældre
Styrkelse af selvmordstruedes mestringsstrategier
FKB: Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet
Det retspsykiatriske omsorgsarbejde
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Desuden er en lang række kendte uddannelser blevet revideret. Denne
proces medfører ajourførende ændringer i uddannelsernes indhold og i
enkelte tilfælde ændringer i titler eller varighed. Uddannelsesstederne
får besked fra Undervisningsministeriet og de godkendte uddannelsesmål kan ses på vores hjemmeside.
Vi opdaterer i starten af januar vores markedsføringsfoldere med de
nye uddannelsesmål. Folderne kan downloades fra vores hjemmeside,
se under ”Publikationer”.

Lærerkonferencer i 2006
Årets lærerkonferencer er på vej – sæt kryds i kalenderen.
For at give undervisere og AMU-ansvarlige lejlighed til både at blive
opdateret om den nyeste udvikling inden for AMU-området og kunne
medvirke til udvikling af nye tiltag, afholder vi hvert år lærerkonferencer. I 2006 er flg. konferencer planlagt:
1. halvår – nærmere
dato bliver sendt til
skolerne
16. – 17. august

Børn med overfølsomhedssygdomme
Målgruppen er undervisere på den nye uddannelse
August-seminar med drøftelse af aktuelle faglige, teoretiske og nyttige temaer

Desuden arbejder vi på at få arrangeret en læreruddannelse om forflytningsteknik og speciallejring med særlig fokus på overvægtige
patienter.

Udviklingsopgaver 2006
Nye uddannelsesbehov søges tilgodeset i det nye år.
Efteruddannelsesudvalget søger undervisningsministeriet om udviklingsmidler til følgende nye uddannelser:
Arbejdstitel
Plejefamiliens egne børn
Netværksanbringelser
Grundkursus i hygiejne
Grundkursus i håndhygiejne
Kronisk syge i eget hjem
Praktikvejlederkurser

Målgruppe
Familieplejere
Familieplejere
Hele EPOS målgruppen
Hele EPOS målgruppen
Social- og sundhedshjælpere
Praktikvejledere på grunduddannelserne (både pgu og sosu)

Uddannelsen Medhjælpere på døgninstitutioner skal revideres, så
medarbejdere på opholdssteder bliver en del af målgruppen.
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Ny hjemmeside på vej
EPOS opprioriterer den eksterne kommunikation. Ny hjemmeside på
vej.
EPOS har gennem længere tid arbejdet på at forbedre kommunikationen med udbydere, målgrupper og uddannelsesansvarlige på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Vi har udarbejdet
en værdibaseret kommunikationsstrategi hvor vi har besluttet, at det
materiale vi producerer skal være nyttigt, dialogskabende og let tilgængeligt.
Et af de større synlige tiltag i forlængelse heraf skete da vi udvidede
nyhedsinformationen fra de halvårlige nyhedsbreve til også at omfatte
(næsten) ugentlige nyheder.
Næste skridt er nu på vej, en ny hjemmeside vil se dagens lys i løbet
af de kommende måneder. Et nyt lay-out vil bære både EPOS’ og sosu-infos forsider og et CMS-system vil øge sidernes fleksibilitet og
vore muligheder for at oprette nye funktionaliteter efter behov.
Det nye lay-out vil også danne basis for nyt brevpapir mv.

Ny sekretariatsfunktion i EPOS
Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistent skal fremover serviceres
fra EPOS-sekretariatet.
Da Amtsrådsforeningens opgaver omlægges i forbindelse med strukturreformen, er det besluttet at betjeningen af det Faglige Udvalg for
Hospitalsteknisk Assistent (FUHA) flyttes til EPOS den 1. januar
2006. FUHA er et fagligt udvalg under lov om erhvervsuddannelser
og har til opgave at rådgive Undervisningsministeren vedr. uddannelsen herunder godkende praktikpladser og udstede uddannelsesbeviser.
I udvalget sidder Fag og Arbejde, Teknisk Landsforbund, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Amtsrådsforeningen. Uddannelsen udbydes på Odense tekniske Skole.
Sekretariatet ser frem til opgaven, der vil øge vore kompetencer til at
arbejde for et fagligt udvalg.

Vi ønsker alle vore læsere et godt nytår!!
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