
 

Generalforsamling i faggruppen af socialrådgivere ansat på 

professionshøjskolerne og AAU 

Den 23. august 2013 i Odense kl. 9.15 – 10.30 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Per Westersø  

   

2. Valg af referent 

Mette Vinggaard 

 

Næste generalforsamling afholdes I forbindelse med sommermødet den 21. og 22. 

august i Roskilde, UC Sjælland. 

 

3. Formandens beretning v. Kirsten Ovesen 

Kirsten fortæller at bestyrelsen har besluttet at arbejdet overvejende består af 

afholdelse af sommermødet. Et bestyrelsesmøde pr. år (31. januar) hvor sommermødet 

planlægges og hvor det drøftes hvordan det går på skolerne. Formanden indkaldes en 

gang pr. år til fælles møde for faggruppeformændene i maj i Toldbodgade. Desværre 

ikke haft mulighed for at deltage denne gang.   

  

4. Kasserens beretning og fremlæggelse af regnskab v. Tine Nielsen 

Tine beretter at der er tre aktiviteter. Modtog regnskabet med overskud. Bortfalder ved 

årsskiiftet. Får 31000 pr. år og har ansøgt om yderligere 8000 kr. Indtil nu holdes 

udgifterne sig indenfor budgettet.  

 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Ikke på valg: Tine Nielsen, Sabine Jæger og Gitte Duus, som alle blev valgt for 2 år i 

2012. 

På valg: Mette Spendrup og Kirsten Ovesen, som begge blev valgt for 2 år i 2011. 

På valg: suppleanter, som er valgt for 1 år ad gangen: Linda Sørensen og Maja Juul 

Olsen. 

Tine udtræder pga af fratræden af sin stilling.  

Mette, Kirsten, Linda og Maja på valg. Karen Bjerregaard fra Roskilde melder sig og 

vælges. Edith Nikolaisen melder sig og vælges.  Linda og Maja genvalgt som 

suppleanter. Mette og Kirsten genvælges.   

Således ser bestyrelsen ud: 

Formand og kasserer:  Kirsten Ovesen, studiekoordinator UCL 

Medlemmer: Karen Bjerregård, underviser UCSJ 

Edith Nicolaisen, underviser Metropol 

Mette Lise Spendrup, underviser VIA 

Sabine Jæger, underviser UCSyd 

Suppleanter: Linda Sørensen, underviser UCL 

Maja Juul Olsen, underviser VIA 



 

 

6. Kort runde: hvordan går det på skolerne, herunder lærernes arbejdstid og arbejdet med 

ny studieordning. Vælg en repræsentant hjemmefra, som har forberedt et kort oplæg 

(gerne på skrift, som kan overdrages til referenten) 

 

Metropol: Pålæg fra arbejdstilsynet omkring uklare krav og arbejdspresset. Forsøger at 

styre ud fra 70 % til undervisning, 20 % til forskning og 10 % til administration. Skal til 

at registrere arbejdstiden.  

Arbejdet med studieordningen: I foråret skal der være en gennemgående revision. Er 

gået fra en udviklingsopgave til at indgå i den daglige drift.  

UC Sjælland: Er begyndt at registrere arbejdstiden. Ny arbejdstidsaftaler afventer 

forhandling.  I forhold til studieordningen, oplever at der er kommet en progression i de 

første moduler. Dog er det uklart med progressionen fremover. Er ved at revidere i 

modulerne f.eks. i forhold til prøveformer.  Valgmoduler omkring innovation og social 

entreprenørskab. 

UC Syd. Er stort set færdig med at lave modulbeskrivelserne på alle moduler. Vedr. 

arbejdstid, er der aftalt indledende møde omkring aftaler om arbejdstid. Registrering 

afventer til januar.  

UCL: Udvikler moduler i teams. Vi er nået til at udvikle de sidste moduler. Valgmoduler 

om bl.a. skriftlighed. Har særligt fokus på progression i uddannelsen og skriftligheden.  

Arbejdstidsaftale: Det er besluttet at arbejdstidsaftalen implementeres på de første 

moduler samtidig med studieaktivitetsmodellen. De konkrete aftaler er uafklarede på 

nuværende tidspunkt.  

VIA: Studieordningen, modul 8 og 9 er udviklet og klar til afvikling. Har flere forskellige 

valgmoduler undervejs bl.a. engelsk sprogede modul for indkommende studerende. Der 

er ved at blive udviklet en uddannelsesplatform, hvor studerende som ikke kan rejse ud 

kan opnå internationale kompetencer. Yderligere oplysninger på www.Vircamp.net  

Arbejdstid: Indtil videre køre efter gamle arbejdstidsaftale indtil januar. Derefter 

kommer der ikke en ny aftale.  

Ålborg: 60 % undervisning og 40 % forskning, er en øgning af undervisningen på 5 %.  

Er nået til modul 5 og 6. Udvikler modulerne løbende. Køre flere moduler parallelt f.eks. 

1 og 2 dvs. at modulerne starter og slutter samtidigt. Har fået nye bygninger, så 

uddannelsen er samlet. 

 

Næste generalforsamling afholdes I forbindelse med sommermødet den 21. og 22. 

august i Roskilde, UC Sjælland. 

 

Evt. 

Forslag til tema: Hvad er social faglighed.  

 

 


