
Referat fra bestyrelsesmøde i Faggruppen af socialrådgivere ansat på 
professionshøjskoler og AAU 

Afholdt den 25. oktober kl. 10- 15.00 i DS-lokaler i København 

 

Mødedeltagere: Lene (KP), Karen (Absalon), Kristoffer (UCSYD), Linda (UCL), Nicolaj DS deltog 
i de første 5 punkter, Mette (VIAUC) 

Afbud fra: Christine, Kirsten og Pernille 

 

1. Opfølgning på landsmøde 
Husk at DS kan hjælpe med meget praktisk f.eks. tilmelding, direkte betaling til hotel, 
mad m.v. 
Der er altid brug for mere tid til erfaringsudveksling – balance i forhold til at vi alle også 
gerne vil have faglige input. 
 
Ift. DS deltagelse: 
Det er godt hvis DS deltager i hele seminaret. 
Nicolaj: det er vigtigt, at vi bruger dette forum til at få diskuteret uddannelsespolitiske 
tiltag, så DS kan få en fornemmelse af hvordan vi på uddannelsesstederne tænker. 
Måske er vi ikke så fokuserede på uddannelsespolitikken. Grundlæggende er vi enige 
om at det er godt at have DS med og mere fokus på uddannelsespolitik. 
Er der sammenhæng mellem det der bliver undervist i og den professionsudvikling der 
finder sted og er rammerne til stede for at skabe den sammenhæng. 
 

2. DS og SDS' praksisundersøgelser 
Noget af det som DS opfanger af hvad der sker i praksis, er noget de har fra 
tillidsrepræsentanter og medlemsmøder og er derfor ikke direkte undersøgelser der er 
lavet. 
 
Forsøger at sidestille læringsmål på uddannelsen med det som KL giver udtryk for ift. 
hvilken faglighed der efterspørges. Det vil blive dagsordensat i de kommende år.  
 
SDS har sat en undersøgelse i gang omkring hvordan de studerende oplever læringen i 
praktikken og læringen ift. praksis i de øvrige moduler.  
 
I forlængelse af SDS undersøgelsen sender DS en undersøgelse i gang ift. 
praktikvejledere i praksis. Målet er at få samlet data ind inden jul. Det bliver gennem 
bl.a. TR ude i kommunerne. 
 
DS vil gerne lave en anden version af spørgeskemaet til at sende ud til underviserne på 
uddannelserne. Hvor der spørges til hvordan underviserne oplever koblingen mellem 
teori og praksis. 
 
Et problem at undervisernes tilknytning til praktikken er blevet mindre i forbindelse 
med nedskæringer, f.eks. er praktikstatusbesøg blevet sparet væk nogle steder hvor 
status afholdes på campus i stedet for i praksis. 
 
 

3. Nedskæringer på uddannelser 
DS har tidligere udtrykt bekymring ift. nedskæringer på uddannelserne, og HB vil gerne 
have en status på det med nedskæringer. 



  
Det er svært at få et overblik over hvad er konsekvenserne, som også er forskellige på 
de forskellige uddannelser. 
 
Hvordan kan DS undersøge det? Er fokus på arbejdsmiljø? Eller er det konsekvenser for 
de studerende? 
DS kan spørge i forbindelse med praksisundersøgelsen. 
 

4. Nyt nationalt dialogforum om Socialrådgiveruddannelsen.  
På FTF, LO, KL, regionerne holder topmøder hvor de har diskuteret og er kommet frem 
til at der skal laves to forsøg om et nationalt dialogforum for 
Socialrådgiveruddannelserne og pædagoguddannelserne. KL, Regionerne, DS og 
lederrepræsentanter (Anette Nicolajsen og prorektor på UCSYD).  
 
Læs mere i referat fra januar 2019 
 
Bestyrelsen vil gerne være sparringspartner for DS i det forum. 
 

5. Runde fra skolerne: Hvad sker der aktuelt 
Vi havde en runde fra status på de forskellige uddannelsessteder 
 

6. Status på arbejdet med modulsammenlægninger 
UCL: Modul 1 og 2 er lagt sammen projektopgave i grupper + mundtlig eksamen i 
grupper. Bedømmes bestået/ikke bestået. Har forsøgt at arbejde på at lægge modul 3 
og 4 sammen, men har droppet det igen. 
 
UCSYD: Startede sammenlægning af følgende moduler i februar 2018: 
sammenlægning af modul 1 og 2 + sammenlægning af 3 og 4, + sammenlægning af 5 
og 6. Har givet udfordringer især i forhold til eksamen. Er nu i gang med 2. omgang af 
sammenlægningerne. Samlet set fungerer det godt at der er længere forløb og dermed 
mere tid til fordybelse i modulerne. Er begyndt at overveje sammenlægninger efter 
praktikken. 
 
ABSALON: Går i gang med sammenlægning af modul 1 og 2 fra 1. februar. 
Overvejelser om modul 8 sammenlægning med valgfag. Umiddelbart ikke planer om 
yderligere sammenlægninger. 
 
KP: Startet sammenlægning af modul 1 og 2 i august 2018 derefter kommer 
sammenlægning af 3 og 4+ sammenlægning af 5 og 6 implementeres i efteråret 2019. 
 
VIAUC: Har lagt modul 1 og 2 sammen, startede i august. Afsluttes med en 
problemorienteret projektopgave + mundtlig gruppeeksamen (7 trin-skalaen) 
 

7. Fremtidigt samarbejde med SDS 
Hvordan skal vi inddrage SDS i vores arbejde i faggruppen?  
Når vi har lavet programmet til faggruppeseminaret, vurderer vi hvad vi inviterer SDS 
med til.  
Vi inviterer SDS til at deltage i næste bestyrelsesmøde den første time som handler om 
den uddannelsespolitiske del, med mulighed for at SDS fortæller os hvad der rør sig i 
SDS. 



 
8. Kort snak om faggruppens økonomi 

Vi afholder 2 bestyrelsesmøder og sommermødet, hvis pengene ikke rækker søger om 
det vi mangler. 
 

9. Evt. 
 


