
Referat fra Faggruppens 
Sommermøde i Esbjerg 
23. og 24. august 2011. 

 
På faggruppens sommermøde i Esbjerg deltog 28 socialrådgivere fra skolerne. 
Programmet er planlagt af bestyrelsen, og det var et klart mål med mødet, at vi i 
faggruppen fik tid og rum til at tale med  hinanden om faglige anliggender. 
Ikke mindst er det påtrængende at vi sammen kan drøfte muligheder for fælles faglige 
”fodslaw” og gensidig inspiration i fht til ny studieordning. 
Den praktiske del af programmet blev på bedste vis varetaget af kollegaerne i Esbjerg. 
 
23. august: 
Kl. 15 – 17: 
Drøftelse af ny bekendtgørelse og lokale studieordninger  og omsætningen af disse.  
Gensidig orientering fra skolerne. 
 
Aftenen  var henlagt til social samvær. Det er et klart ønske fra faggruppens medlemmer – 
at der er behov for at vi mødes på tværs af skolerne, såvel til faglige diskussioner men 
også der er også behov for at lærer hinanden at kende. 
 
 
D. 24. august: 
 kl. 9. kaffe og opsamling på gårsdagens diskussioner. 
 
Kl. 10  filosof Jørgen Husted et oplæg om etik i relation til Dansk Socialrådgiverforenings 
professionsetik.  
Desværre var der afbud fra Jørgen Husted. 
Forsamling valgte at drøfte to væsentlige aspekter i fht Ny Bekendtgørelse: 
1. 
Hvorledes inddrager vi – og hvilke teoretiske vinklinger inddrager vi – af etik i 
undervisningen, er der elementer vi skal udvikle på? 
Marianne Caspersen fremlage konkret eksempel fra undervisning på Esbjerg skolen. 
2. 
Hvad ønsker vi af faggruppen og af DS fremover: 
Det var et klart ønske fra forsamlingen at vi fastholder disse sommermøder. Århus skolen 
tog på sig, at arrangere sommermøde 2012. Det konkrete indhold i mødet skal tage afsæt 
i ”Praksis relationer i uddannelsen”. 
Vi havde en længere drøftelse af hvilke tilbud/muligheder DS har for os som faggruppe. 
Der er forskellige ønsker bl.a. ønske om tilbud om fagligt relevante kurser og 
efteruddannelse. 
Der er et ønske om at arbejde mod ”dobbelt organisering”, så det er muligt også at 
organisere sig i en anden faglig sammenhæng – det er aktuelt ikke muligt. 
Vi havde en drøftelse af hvorledes vi kan være med til at fastholde socialrådgiverne på 
skolerne i en fælles faglig organisering – DS. 
Der var udbredt tilfredshed med mødet, men ærgerligt at Jørgen Husted ikke kom. 
 
 
For dette referat Lars Vestergaard 


