
Referat fra generalforsamling i faggruppen af socialrådgivere ansat 
med professionshøjskolerne og AAU 

Tirsdag d. 16. august 2016 kl. 09.00 – 10.30 på Professionshøjskolen 
Metropol, Kronprinsesse Sofies Vej 35, 2000 Frederiksberg. 

 

 

1. Valg af dirigent: Per Westersø blev valgt som dirigent 
 

2. Valg af referent: Mette Spendrup blev valgt som referent 
 
3. Formandens beretning  
- Sommermødet er den aktivitet faggruppen/bestyrelsen står for.  
- Der har været fælles faggruppemøde i DS: DS vil gerne bakke op om flere aktiviteter i 

faggrupperne, det kan være faglige og sociale aktiviteter 
- Er der noget vi kan gøre? 
- Bestyrelsen tager gerne imod forslag, på generalforsamlingen kom bl.a. forslag om temaer 

som: 
 

- Fælles fodslag om praktikeksamen 
- Bacheloreksamen 

 
Camilla og Ann-Britt har været til møde med DS om deres strategiplan for involvering af 
studerende. DS har udarbejdet et udkast som Camilla vil rundsende til faggruppemedlemmerne. 
Bestyrelsen samler op på det videre forløb med DS. 
 
Fælles møde for alle undervisere fra alle skoler blev diskuteret, hvilket der er tilslutning til, men vi 
fastholder vores faggruppemøder. 
 
 

4. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab  
 
Lene fremlagde regnskabet for 2015  
 
Når der er så mange tilmeldte til faggruppemøde er det svært at få økonomien til at hænge 
sammen. Vi har fået ekstra penge fra aktivitetspuljen i DS og vi har søgt flere penge og har 
fået. 
 
Husk at man skal være tilmeldt faggruppen for at vi får penge.   
 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 

Følgende var på valg: 
- Camilla Moesgaard, UC SYD blev genvalgt 
- Lene Nedergaard, Metropol blev genvalgt 

Suppleanterne 
Kirsten Ovesen UCL går ud af bestyrelsen og genopstiller ikke 
 



Ann-Britt Lærkedal Larsen UCSJ blev genvalgt 
 
Christine Hemme VIAUC blev valgt som ny suppleant 
 

  
6. Kort status fra skolerne. Hvad er vi optagede af pt? 

 
UCSJ: optagede af at være blevet et center for socialt arbejde dvs. EVU, grunduddannelse og 
forskning/udvikling i samme hus. 
Uddannelsen har det godt i Roskilde, befinder sig godt på Campus. Profiterer af at være 
sammen med andre uddannelser 
Besparelser sker gennem ekspandering, dvs. nye hold/uddannelser i Slagelse og Holbæk. 
Endvidere gennem forskningsprojekter. 
 
Uddannelsen i Nykøbing: øget optag, flere medarbejdere, APV ikke godt. E-
læringsuddannelsen, stor søgning efterhånden ikke så stort frafald. 
 
UCL: er i gang med at flytte til nyt Campus, ny uddannelsesleder. Er blevet akkrediteret. 
Starter et nyt valgmodul om flygtninge og indvandrere. 
 
UCSYD: Har været i gang med akkreditering. Der har været en del udskiftning på 
direktionsniveau, hvilket har givet en del uro, men efterhånden ved at falde til ro.  
 
Har problemer med at rekruttere undervisere. Har bedt Nicolaj fra DS om sparring i forhold til 
problemet. 
 
Metropol: Forsøger at vækste sig ud af besparelserne. Meroptag: ”I og I” bliver fordoblet og 
uddannelsen i Hillerød bliver ligeledes fordoblet. Nye stillinger bliver besat af socialfaglige 
undervisere. 
 
EVU er flyttet hvilket har betydet de er kommet længere væk. 
 
Arbejder fælles med AC´erne i forhold til, at forberedelsestiden er blevet mindre og mindre 
igennem de sidste år. Har bedt ledelsen om at få et overblik over regnskaberne. 
 
Metropol er blevet positivt akkrediteret. 
 
Der er en god stemning på skolen og stemningen er vendt fra at være dårlig til at være god. 
 
AAU: har fået reduceret optaget dvs. optager nu 180 om året, men har stadig nogle af de 
store årgange. 
 
Har fået flere ansatte på grunduddannelsen, mangler underviserressourcer. 
 
Er i gang med at revurdere modulerne. I gang med mindre udviklingsopgaver. Har oprettet et 
kommunikationslokale, indrettet et ”socialrådgiverkontor”.  
Jura fylder meget. 
 
 
VIAUC: Er ved at finde sig til rette i det nye Campus C. Har haft en dårlig APV, arbejder derfor 
med dette. Mange nye medarbejdere og mange ansøgere til uddannelsen. Overvejer udvidelse 
med en ny international linje. 
 
Endvidere blev herunder blev diskuteret forskellige temaer omkring arbejdsmiljø, vilkår osv. 

 



Camilla: Meld ind forslag til samarbejder skolerne imellem, f.eks. har praktikkoordinatorerne 
 

7. Indkomne forslag 
 

Der er ikke modtaget punkter/forslag til drøftelse. 
 
8. Evt. 
 
Husk NOUSA/Forsas konference 7 – 9.11.2016 
 
FORSA årsmøde den 3. oktober i Aalborg  
 
UCSJ konference om samskabelse den 16. oktober 2016 
 
 
Referent Mette Spendrup 


