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Referat af bestyrelsesmøde i landsklubben for 
socialrådgivere på professionshøjskolerne og AAU 
 
Fredag d. 5. februar 2016 i Toldbodgade 
 
 
Deltagere: Linda Sørensen (UCL), Kirsten Ovesen (UCL), Kirsten Mejlvig (AAU), Karen 
Bjerregaard UCSJ, Lene Nedergård (Metropol) (ref.) samt formiddag: Nikolai Poulsen (DS), 
samt under punkt 2: Niels Kristian Barkholt (DS). 
 
Afbud: Camilla Moesgaard (UC Syd), Mette Spendrup (VIA), Ann-Britt Lærkedahl Larsen 
(UCSJ) 
 
 
Dagsorden  
1. Runde: nyt fra skolerne 
2. Nyt fra DS v/Nikolai og Niels 
3. Planlægning af sommermøde 2016 
4. Evt. 
 
 
Ad 1: Nyt fra de forskellige skoler 
Kirsten M., AAU: Første hold BA på ny studieordning er nu færdige med et flot resultat (snit 
over 9). Foran står nu en modulrevision. Der er i alt 8 ansat inden for fagområdet socialt 
arbejde. Heraf er 2 i øjeblikket ansat i et 5 årigt studieadjunktur, hvor de henholdsvis 
underviser og tager en Ph.d. grad. 
 
Kirsten O. UCL: Igangværende akkreditering fylder meget. UCL fik ikke godkendt 
institutionsakkreditering, så nu søges de enkelte uddannelser akkrediteret, herunder altså 
socialrådgiveruddannelsen. 
Pt er uddannelsen uden uddannelseschef. Men den daglige drift kører trods det udmærket. 
 
Linda UCL:  UCL arbejder målrettet på at udvide praksissamarbejde, herunder skrives stadig 
flere BA projekter i samarbejde med praksis.  
Nyt migrationsmodul (valgmodul) er under udvikling. 
Underviserne er organiseret i modulteam, og her kan det tværfaglige samarbejde til tider 
være en udfordring. 
Indflytning på nyt campus fra august betyder farvel til egne kontorer, og flere udfordringer 
når der pendles til afdeling i Vejle. Generelt oplever mange et øget pres som følge af de 
manglende arbejdstidsaftaler, som potentielt kan føre til sygemeldinger. 
 
Karen, UCSJ: Ny organisering betyder, at forskning og efter-/ og videreuddannelse er lagt 
sammen med grunduddannelse. I alt er ansat 10 undervisere, hvoraf 5 er socialrådgivere. 
Desuden er ansat en del timelærere. Generelt er der et ok forhold mellem antal 
medarbejdere og summen af opgaver. Økonomien er også fin. Ny uddannelsesleder just 
ansat  
Akkreditering afsluttet for 1 1/2 år siden med godkendelse. Aktuelt skal der kigges nærmere 
på praktikken. 
 
Lene Metropol: Akkreditering i gang: rapport afleveret og interviews afholdt. Afventer svar. 
Faggruppemøder afskaffet ved overgang til ny studieordning. Så hvordan koordineres så på 
tværs af modulerne (progression, grundbøger mv). Svar: det gør vi ikke! 
Forskningsstrategi: mange undervisere involveret i forskning, dog i forskelligt omfang. 
Generelt opleves arbejdspladsen atomiseret pga de mange spredte opgaver herunder 
geografisk adskillelse. 
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Ad 2: Nyt fra DS 
Niels og Nikolai giver udtryk for at ønske mere samarbejde med underviserne på skolerne. 
Aktuelt indhentes viden fra alle andre: ledere, praksis, studerende. Var i går til møde med 
Esben Lunde Larsen (udd.- og forskningsminister), og drøftede bl.a. nedenstående med 
ham.  
 
• Optaget på uddannelserne  
• Manglen på socialrådgivere 
• Kvaliteten af praktikken 
• Ny finansiering af uddannelser (STÅ):Pt får pædagoger og socialrådgiver de laveste 

STÅ 
• Hvordan får vi viden fra professionshøjskolernes forskning omsat til praksis? 
• De studerendes indflydelse på grunduddannelserne  
• Modulisering - progression og sammenhæng på uddannelsen 
 
 
Tiden på mødet var ikke til drøftelse af alle disse emner, så et par nedslag blev valgt: 
 
Studenterindflydelse på studiet: 
Nikolai præsenterer den hypotese, at de studerendes eventuelt dårlige erfaringer med 
indflydelse på uddannelsen kan betyde mindre tilbøjelighed til at melde sig ind i SDS og 
efterfølgende DS.  
 
UCL beretter: Studenterindflydelse på uddannelsen sikres ved at 2 holdrepræsentanter 
midtvejs på hvert modul møder til modulevalueringsmøde med repræsentanter fra hvert 
fagområde. 
Dog noget usikkert om der er sammenhæng med engagement knyttet til medlemskab af 
SDS/DS. 
 
Praktik:  
DS præsenteres for problemer med for store udsving i kvalitet. Det er især fra de 
studerende, som bl.a. oplever, at praktikanter indgår som del af normeringen - også fra 
starten af praktikken. En konsekvens er bl.a. frasortering ved for-samtale af studerende, 
som vurderes ikke at kunne "tage fra". Kan man mon finde en anden finansiering? Model 
som sygeplejerskerne? Dog ikke umiddelbart sammenlignelige uddannelser.  
En anden problemstilling er praktikstillinger uden borgerkontakt. Eller hvor der er tale om 
”samlebåndssamtaler” fx i JC med forsikrede ledige. 
Nogle praktikvejledere melder om, at der ikke er nok opbakning fra skolerne, når der er 
problemer i praktikken.  
SDS kæmper for en praktik mere. Det gør DS ikke. Til gengæld arbejdes der på forbedret 
finansiering, der kan muliggøre et øget antal besøg. Eller til frikøb af praktikvejledere i x 
antal timer, for at gøre vejlederrollen mere attraktiv/mindre belastende.  
 
 
Ad 3: Planlægning af Sommermøde 2016 
 
Sommermødet 2016 afholdes på Metropol d. 15.-16. august, der således står for 
planlægningen. Følgende ramme blev besluttet: 
 
Fagligt indhold og forløb: 
Det overordnede tema for dagene: Tværprofessionelt samarbejde 
Oplæg forsøges at inddrage såvel en praksisvinkel som en forskningsvinkel  
Dag 1 starter med sådanne samlende fælles oplæg. 
 
Dag 2 afholdes 4 parallelle forberedte workshops med følgende overskrifter: 
1. Internationalisering (oplæg v/de internationale koordinatorer) 
2. Tværfaglige prøver (oplæg v/Lene finder oplægsholder) 
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3. Formidling af forskning til praksis (oplæg v/Lene og medunderviser på Metropol) 
4. Systematik i socialt arbejde (oplæg v/ Karen finder oplægsholder)  
 
På dag 2 afholdes desuden generalforsamling, 1. time.  
Dag 1 eller 2: Runde med status fra de forskellige skoler. Arrangørgruppen programsætter 
og styrer. 
 
Økonomi:  
Økonomisk tilskud for 2016 fra DS beløber sig til 32.425 (incl. udgifter til bestyrelsesmøde) 
Aktivitetspuljen kan søges for eventuelt yderligere tilskud. 
Vi betaler ikke for kolleger, der ikke er medlemmer af DS. De kan deltage men må betale 
selv. 
Arrangørgruppen vil i indbydelsen opfordre til privat overnatning, hvor det er muligt. 
 
Proces: 
Arrangørgruppen opfordres til at understøtte, at deltagerne blandes på tværs af skolerne.  
 
 
Ad 4: Eventuelt 
 
Næste års bestyrelsesmøde: Rammen er fin med kl. 10-14.30. Karen vil gerne skrive referat 
:-) 
 
 
 
Referat: Lene Nedergård 


