
Referat fra generalforsamling i Faggruppen af socialrådgivere ved professionshøjskoler og AAU 

Torsdag den 17. august 2017 

 

1. Valg af dirigent 
Per Westersø er valgt som dirigent  
 

2. Valg af referent 
Mette spendrup valgt som referent 
 

3. Formandens beretning: Vi er udfordret af et højt arbejdspres og det vi som regel kun når at 
planlægge er det årlige sommermøde. 
 
DS (Niels Christian og Nicolaj) deltog i bestyrelsesmødet i januar omkring kvalitet og forskning i 
uddannelsen. Der er et stort ønske fra DS om at involvere faggrupperne i arbejdet ift. uddannelsrne  
 
Der var et møde med DS faggruppe konsulent Mette Bertelsen og Søs Ammentrup om 
faggruppernes rolle, Camilla, Christine og Mette deltog i mødet. 
 
Møde med SDS, Karen og Lene har haft møde med Signe fra SDS om de studerendes trivsel på 
skolerne. Endvidere ville SDS gerne høre mere om hvordan vi agere ift. besparelser. SDS har 
forespurgt om de kunne deltage i vores sommermøde, men holdningen er at vores sommermøde 
er for ansatte. Vi kan overveje om SDS kan komme ind og deltage i 1 – 2 timer.  
 
Camilla opfordrer til at vi tænker SDS ift. sommermøde i 2018. 
 
Bestyrelsen er inviteret til et kursus som SDS afholder i september måned hvor  
 
Linda og Mette deltog i et faggruppemøde i maj måned, mødet var for alle faggrupper, hvor der 
bl.a. blev udvekslet erfaringer fra de forskellige faggruppe. 
 
Beretningen er taget til efterretning 
 

4. Kasserens beretning og fremlæggelse af regnskab 
Lene Nedergaard kunne desværre ikke deltage i sommermødet. Regnskabet kan derfor ikke tages 
op på generalforsamlingen, men vil blive rundsendt med referatet. 
 
I forbindelse med regnskabet skal det nævnes at alle medlemmer skal være tilmeldt faggruppen på 
DS hjemmeside. 
 
Camilla sender listen rundt med tilmeldte og vi beder skolerne være opmærksomme på om alle er 
tilmeldt, det har bl.a. en betydning i forhold til de tilskud vi får fra DS. 

 

 



 

5. Valg til bestyrelse: 
 

• Pernille Lindegaard Themsen PH Absalon/Nykøbing 
• Karen Bjerregaard PH Absalon er genvalgt 
• Linda Sørensen UCL er genvalgt 
• Christine Hemme VIA er genvalgt 
• Mette Spendrup VIA er genvalgt 
• Der er en vacant bestyrelsespost til AAU 

 

Derudover består bestyrelsen af Camilla Moesgaard UCSYD og Lene Nedergaard Metropol 

 

6. Status fra skolerne 
Hvad er vi optagede af? 
Vi havde en runde fra skolerne.  

• Absalon er i gang med at starte en ny socialrådgiveruddannelse i Campus Slagelse. 
Uddannelsen bliver en slags ”laboratorium” for hele Absalon. Større inddragelse af praksis, 
fokus på psykiatri og digitale læringsformer. 
 

• VIA Aarhus: - optagede af besparelser, - organisationsanalyse mhp. ændring af 
teamstruktur, - alle interne eksaminationer skal gives karakter + 2 eksaminatorer, - 
Udviklingspunkter: fokus på studiegrupper, synergi og kobling mellem netuddannelse og 
fremmødeuddannelsen, mere inddragelse af praksis. 
Arbejder med at udvikle et dokument om en fælles uddannelsesforståelse, som handler om 
hvordan forstår vi professionen og hvordan arbejder vi med undervisning og eksamen. 
 

• UCL: et turbulent år hvor Socialrådgiveruddannelsen er flyttet ud til et campus med de 
andre professionsuddannelsen. Nu storrumskontorer uden egne pladser betyder at 
kontakten med de studerende er vanskelig, da underviserne er svære at finde. 
Udflytningen har betydet dårligere fremmøde fra de studerende. 
Der sker også mange gode ting med f.eks. to dages møde, deltagelse i international uge, 
faggruppemøder en gang om måneden m.m. 
 

• UC SYD: Det der fylder er at der mangler en studieleder og ansættelsesprocessen går i gang 
og forhåbentlig en ny studieleder til oktober.  
Nyt Campus i Åbenraa, der er blevet flere faste undervisere. Campus Åbenraa skal være 
tværfaglig. Samarbejde med pædagog- og Sygeplejeskeuddannelserne. 
Arbejder med udvikling ift. til studiegrupper. 
Begyndt at få studerende der rejser ud. 
 

 
7. Evt.  



Næste sommermøde ligger på VIA i Aarhus, der er forslag om den 15. og 16. august, datoen liver 
først fastlagt når vi ved om Metropol og AAU kan deltage de dage. 


