
1937 Socialhjælperkursus starter på Kommunehospitalet i København 
Socialhjælperkurset nødvendiggjordes af Socialreformen fra 1933, der tog sigte på ”at afhjælpe 
hver enkelt Trangstilfælde med efter Trangen afpasset Hjælp” og dertil havde man bruge for ”særlig 
uddannede sociale Raadgivere, der har Forudsætning for at kunne bedømme det enkelte 
trangstilfælde og har Viden om, hvorledes dette kan afhjælpes” (citater fra Program for Den sociale 
Skole paa Københavns Kommunehospital, 1937). Uddannelsen startede som et 15 måneders kursus, 
blev udvidet til 1½ år og fra 1940 udvidet til 2 år. 

1957 Den sociale Skole i Århus etableres som en afdeling af Den sociale Skole i København 
Skolen holder først til i en barak ved Jysk Teknologisk Institut, Marselis Boulevard. 
Uddannelsen er nu 2-årig, men med 1 års obligatorisk praktik forud for selve uddannelsesforløbet 
Optagelsestal på grunduddannelsen: 24. 

1961 Den sociale Skole ændrer navn til Danmarks sociale Højskole 
Uddannelsen bliver 3-årig 
Praktikåret lægges ind midt i uddannelsen. 

1963 Højskolen flytter til Nørre Allé/Thunøgade 
Højskolen får 2 undervisningslokaler, en opholdsstue for de studerende og 3 kontorer. 

1967 Højskolen øger optaget til 2 hold 
Der oprettes undervisningsråd med repræsentanter for undervisere og studerende. 
Optagelsestal: 45. 

1968 Højskolen flytter til nybyggede lokaler i Søndervangen, Viby  
Højskolen bliver selvstændig og skifter navn til Den Sociale Højskole i Århus 
Problemorienteret og projektorganiseret undervisning vinder indpas.  

1971-72 Optaget øges først til 3 dernæst til 4 hold 
Af pladsmæssige grunde etableres ”nathold”, der har eftermiddagsundervisning. 
Optagelsestal på grunduddannelsen: 75. 

1974 Højskolen overflyttes fra Socialministeriets regi til Undervisningsministeriet 
Højskolen går fra selvejestatus til status som alm. statsejet uddannelsesinstitution. 
Først i 1980 vedtages loven om statens overtagelse af de sociale højskoler. 

1976-78 Der skrues ned for blusset pga. nedskæringer af bevillingerne til højskolen med afsæt 
i arbejdsløshedstallene for faget, samt omlægninger af budgetteringen inden for staten 
Optagelsestal 1976: 100. 

1977 Betænkning 818, Socialformidleruddannelser 
Betænkning udarbejdes i samvirke mellem Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, 
Dansk Socialrådgiverforening, Undervisningsministeriet og de sociale højskoler. 

1978 Højskolen får ny studieordning: problemorienteret projektorganiseret undervisning 2/3 
af tiden 
Med udgangspunkt i Betænkning 818 fastlægges det faglige indhold efter debat om 
socialrådgivernes 



forskellige roller efter social- og kommunalreformen,  
Praktikken reduceres til ét semester. 
Årene efter 1978 står i nedskæringernes 
tegn, hvad angår studenteroptag og lærertimer 
Optagelsestal 1978: 75. 

1980 Lov om statens overtagelse af de sociale højskoler vedtages – Lov nr. 76 af 27. februar 

1981 Den første egentlige bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen – Bekendtgørelse om 
socialrådgiveruddannelsen på de sociale højskoler – Bek. nr. 440 af 27. august 
Bekendtgørelsen tager afsæt i betænkning 818 fra 1978. Bekendtgørelsen er meget detaljeret og 
opererer med projektarbejde og 10 fagområder:  
Socialret, Familieret mv., Forvaltningskundskab, Arbejdsmarkedskundskab, Samfundsbeskrivelse, 
Social- og arbejdsmarkedspolitik, Økonomisk planlægning, Sociologi, Psykologi, Psykiatri og 
socialmedicin, Teorier og metoder i socialt arbejde. 

1987 Ny bekendtgørelse – Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen på de sociale 
højskoler – Bek. nr. 191 af 31. marts 
Stort set identisk med bekendtgørelsen fra 1981, suppleret med klageregler. 
Optagelsestal: 58 – bunden er nået! 

1989 Der optages igen flere studerende på grunduddannelsen 
Fra 1989 og i årene derefter ekspanderer højskolen atter. 
Optagelsestal: 75. 

1993 Højskolen flytter til nye og større lokaler på Stenvej i Skåde 
Fra 1993 øges studenterindtag. Samtidig igangsættes en vis forsknings- og udviklingsvirksomhed. 

1996 Ny bekendtgørelse – Bekendtgørelse 
om socialrådgiveruddannelsen – Bek. nr. 720 af 30. juli 
Bekendtgørelsen opererer med 4 socialfaglige hovedområder i stedet for de 10 fagområder 
bekendtgørelsen fra 1987 opererer med. De 4 hovedområder er: Socialrådgivning og 
socialrådgivningsmetodik, Menneskers udvikling og interaktion, Retlig regulering og Samfund, 
politik, økonomi og organisation. 
Bekendtgørelsen er meget kortfattet og rammepræget i modsætning til de tidligere bekendtgørelser. 

1997 Bekendtgørelsen fra 1996 omsættes i ny studieordning pr. 1. september 
Højskolen får atter en bestyrelse som led i ændringerne på institutionsområdet under 
Undervisningsministeriet. 
Optagelsestal: 140. 

1999 Højskolen opretter en international linje 
Optagelsestal: 185 – heraf 45 på International linje. 

2000-2001 Evaluering af socialrådgiveruddannelsen foretages af Danmarks 
Evalueringsinstitut 



2002 Højskolen bliver igen selvejende. 
På baggrund af evalueringen fra 2001 og en kompetenceprofil, der er udarbejdet KL, 
Amtsrådsforeningen og Dansk Socialrådgiverforening, udarbejdes en ny bekendtgørelse – 
Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen – Bek. 536 af 28. juni 
Ny studieordning 
Bekendtgørelsen understreger at undervisningen skal være tværfaglig med det sociale arbejde som 
omdrejningspunkt. 
Socialrådgiveruddannelsen bliver etableret som professionsbacheloruddannelse og udvides fra 3 til 
3½ år. 

2003 Højskolen flytter til nybyggede lokaler i Nobelparken 
Optagelsestallet øges yderligere.  

2004 Højskolen indgår i Netværk Østjylland, som er dannet af Peter Sabroe Seminariet, 
Jydsk Pædagog-Seminarium og Silkeborg Seminarium 

2005-2006 Sammen med Peter Sabroe Seminariet, Jydsk Pædagog-Seminarium og Silkeborg 
Seminarium danner højskolen CVUalpha som betinget CVU og i 2006 godkendes CVUalpha 
af Undervisningsministeriet som ubetinget CVU 
Optagelsestal 2006: 245. 

2008 CVUalpha indgår i professionshøjskolen VIA University College som samler 
professionsbacheloruddannelser i Region Midt. Uddannelsen hedder fremover 
Socialrådgiveruddannelsen i Århus 

2009-2010 Undervisningsministeriet igangsætter arbejdet med en ny bekendtgørelse om 
socialrådgiveruddannelsen til ikrafttræden efteråret 2011 
Optagelsestal 2010: 240 

2011 …. 

 


