
Møde i bestyrelsen for faggruppen af socialrådgivere ansat på 
Professionshøjskoler og AAU 

Afholdt den 28. januar 2019 på UCL Odense 

Ved mødet var både SDS og DS repræsenteret 

1. Kort præsentation 
Til stede: Lene KP, Christoffer UCSYD, Linda UCL, Karen Absalon, Nicolaj DS, Ditte DS, 
Laura SDS, Lisa SDS, Mette VIA 

 

2. Valg af referent og mødeleder 
Mette er referent og Lene er mødeleder 
 

3. Hvad er vi hver især optaget af:  
a. Runde fra skolerne 
b. input fra DS ved Nicolai Paulsen og Ditte Brøndum.  
c. input fra SDS ved Laura Pode og Lisa E. B. Hansen 

 

a. 

 UCSYD:  

modulsammenlægning: UCSYD har lagt 1+2, 3+4, 5+6 er lagt sammen. Nu arbejdes der på at 
lægge moduler efter praktikken sammen. Endvidere skal der indføres 7 trinskala på alle 
eksamener. 

Det giver en anden ro at der ikke er afprøvning hver 10. uge. Noget af det rum der skabes skal 
gerne bruges til at arbejde med frafald, fx ved at lave flere sociale aktiviteter i starten af 
uddannelsen hvor undervisere deltager. Endvidere arbejdes der specifikt med skriftlighed. 

Absalon: 

Starter først nu med at slå modul 1 og 2 sammen, men har ikke yderligere planer om 
sammenlægninger endnu, evt. på sigt efter praktikken. 

Absalon er ramt af besparelser. 

Ny organisation er ved at blive implementeret. Bl.a. med faglige koordinatorer på tværs af de 
3 udbudssteder. 

Flere undervisningslektioner 37 ekstra timer på hvert modul til facilliterende værksteder. 

UCL 

Har slået modul 1 og 2 sammen, de laver projekt og der er gruppeeksamen som er 
bestået/ikke bestået 

I princippet vil de gerne have færre eksamener, men planerne for flere sammenlægninger er 
ikke endnu. 

Har indført ”Professionsdannelse”, ved at arbejde med grupperne og underviserne kommer 
mere ind i det enkelte hold og følger dem tættere. Vi skal være mere sammen med de 
studerende. 

VIA 



Har lagt modul 1+2 sammen, ”kigger” på muligheder for at lægge 3+4 sammen. Optaget af 
arbejdet med studiegrupper.  

Ny organisation i VIA som er trådt i kraft 1/1 2019.  

KP: 

Fusioneret med UCC, fylder ikke så meget. 

Også optaget af frafald. Nogle falder fra pga. for lavt niveau og andre pga. for højt niveau. 

Modul 1+2 er sammenlagt. Der arbejdes på at lægge 3 + 4 og 5+6 sammen hvilket 
implementeres fra efteråret 2019.  

b. 

SDS 

SDS har 5 indsatsområder, mest fokus på praktik og praksisinvolvering 

Praksisinvolvering  

De studerende oplever der mangler praksis i undervisningen, fx ift. kommunikation for lidt 
rollespil, hvordan skriver man en afgørelse, mangel på et trygt rum når man så skal lave fx 
rollespil etc.  

Praktik 

90 % af dem der har svaret på praksisundersøgelsen at de gerne vil have mere praktik. 

Afprøvning i praktikken, mange oplever at det bliver en akademisk afprøvning. 

Møde med censorformandsskabet omkring praktikeksamen. 

Digitalisering 

Oplever at der bliver mere og mere digitalisering i undervisningen. Vil gerne se nærmere på de 
gode eksempler, men også hvor det ikke giver mening. Vil gerne lave fokusgruppeinterviews 
både med undervisere og studerende 

Trivsel 

SDS vil gerne have mere fokus på trivsel ude på uddannelsesstederne, fx ved at bruge de 
lokale SDS –klubber. Kan se at det fungerer hvor der er SDS-klubber. 

Skal rundt på uddannelsesstederne og præsentere SDS, der er stadig en del steder hvor der 
ikke er klubber. Det vil være godt hvis de studerende kan samles om SDS. 

Mødepligt: Vil egentlig gerne være fri for mødepligt. Men ærgerligt at der skal mødepligt til for 
at de studerende møder op.  

Har fået ansat en konsulent i DS, som bl.a. skal være med til at løfte opgaven med at lave 
klubber og engagere de studerende. 

Socialpolitik 

c. 

DS 

Ditte:  



Er ved at komme ind i dette område med uddannelse (selv tidligere SDS-formand) 

Mere fokus på 2% besparelserne 

Fokus på hvordan vi får uddannelse i verdensklasse 

Fokus på arbejdsmiljø  

Nicolaj: 

Optaget af hvordan vi sikrer kvaliteten af uddannelsen. Skal vi evt. kigge på læringsmålene? 

Fokus på faglighed især på beskæftigelsesområdet, hvad er det for nogle kompetencer der 
efterspørges?  

DS har gennemført en undersøgelse blandt praktikvejledere. Ca. 800 har besvaret 
undersøgelsen, men mangler arbejdspladser som ikke er kommunale, fordi det er foregået 
gennem TR og mange private organisationer har ikke TR. Skal evt. have flere respondenter, 
derfor ikke færdig endnu. 

Interessante tendenser:  

• Spurgt til hvor meget de arbejder med praktikplanerne – overraskende mange der ikke 
bruger praktikplanerne 

• Praktikvejlederuddannelsen har ikke nødvendigvis betydning for kvaliteten i praktikken 
 

Men analysen er ikke færdig. 

Der er et forsøg i gang med et 'National dialogforum for socialrådgiveruddannelsen' bestående 
af: 2 repræsentanter fra KL, Ditte og Nicolaj fra DS, Anette Nicolajsen (formand for 
ledernetværket). Møder 2 -3 gange om året. Skal sætte dagsordener for hvad der sker i 
udviklingen inden for socialrådgiveruddannelserne f.eks. ift. digitalisering, 2% besparelser etc. 
Ved næste møde er hele ledernetværket inviteret. 

Vær opmærksomme på at der er planlagt et nyt møde for uddannelsesudvalgsmedlemmer og 
faggruppebestyrelsesmedlemmer fredag den 10. maj 2019 

 

4. Planlægning af sommermøde den 8. og 9. august 
Vigtigt at der er tid til erfaringsudveksling 

Vigtigt at der er noget for både undervisere og studiekoordinatorer 

Cabinn i Odense er reserveret og åsejlads er booket 

Selve seminaret afholdes på erhversakademiet ved banegården, som også er den del af UCL. 

Vi drøftede forskellige mulige temaer og kredsede om temaer som: digitaliseringens betydning 
for professionen eller professionsdannelsen og betydningen af digitalisering…. 

Linda og UCL arbejder videre med programmet og skriver til os andre når der er brug for 
sparring. 

5. evt. vi nåede ikke evt. 
 

Referent Mette Spendrup 



 

 

 

 


