Faggruppen af socialrådgivere ansat på Professionshøjskolerne og AAU
Inviteres til Sommermøde:

Professionen og Socialfaglighed
21. og 22. august 2014, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Sommermødet starter torsdag den 21. august kl. 13.00, hvor vi forventer, I har spist
frokost.
Vi slutter fredag den 22. august kl. 13.00, hvor der er sandwich, der evt. kan tages med
på hjemrejsen.
Overnatning er arrangeret på Roskilde Vandrehjem, Vindeboder 7, 4000 Roskilde, og på
Roskilde Camping & Hytteferie, Baunehøjvej 7, 4000 Roskilde.

Program den 21. august:
13.00 Velkommen v. faggruppebestyrelsen og præsentationsrunde
13.45 Kaffe/te og kage
14.00. ”Socialfaglighed og socialt arbejde - hvor er professionen på vej hen”? –
Dimittendprofilen vedhæftet til inspiration.

Oplæg fra paneldeltagere:
 Majbrit Berlau, Formand for DS,
 Lise Jordan, Leder af den socialfaglige eftervidereuddannelse på Metropol
 Lone Lykke Marker, Center- og arbejdsmarkedschef, Lejre
 Ane Stalknecht, Børn- og familiechef, Kalundborg
15.00 Fælles dialog og erfaringsudveksling med paneldeltagerne.
16.15 Rundvisning på Campus Roskilde
16.30 Drøftelse af relevante interesse- og erfarings temaer i grupper:
1. Den gennemskrevne studieordning (hvor ses de største ændringer, der har indflydelse
2.
3.
4.
5.
6.

på tilrettelæggelsen af udd.)
Moduludvikling – (modul 12 og 13)

Læringsformer og studieaktivitetsmodellen
Evalueringsmåder
Prøveformer
Progressionen i uddannelsen

7. Efter-og videreuddannelse
8. Fælles nye læringsobjekter (film –andet?)
9. Andet tema? (kom gerne med ideer og forslag til tema)
Hvis du har materiale af interesse vedr. ovenstående erfaringstemaer, så medbring det, og gerne i
flere eksemplarer til uddeling.

17.30 Find din overnatning og din seng og gå en tur på Roskilde havn.
19.00 Aften Buffet på Store Børs på Roskilde Havn incl. en valgfri drikkevare.
Program den 22. august:
08.30 Morgenmad i kantinen på Campus Roskilde
09.15 Generalforsamling i faggruppen – dagsorden vedhæftet
10.30 Gruppedrøftelser fortsat – vælg et nyt tema eller fortsæt i samme gruppe
12.30

Opsamling på sommermødet – afslutning og forlsag til tema for 2015

13.00

Sandwich og vand – evt. til at tage med

Vel mødt – Vi glæder os til faglighed og hygge

DS har bevilget økonomisk tilskud til forplejning og overnatning – du skal selv sørge for transport,
for sengelinned og for håndklæde. Overnatning på enkeltværelse koster kr. 100.
Roskilde Vandrehjem ligger ca. 3 km fra Campus Roskilde og Roskilde Camping ligger ca. 6 km fra
Campus Roskilde. Store Børs ligger ved vandrehjemmet. Det bedste transportmiddel er bil. Ingen
offentlig transport kører direkte mellem vores opholdssteder.
Der er 51 tilmeldt til sommermødet.

På bestyrelsens vegne og med ønsket om en pragtfuld sommer –
Mange hilsner fra Karen, Campus Roskilde.

