
 
Referat fra generalforsamling i Faggruppen Professionshøjskoler og 
AAU. 
Afholdt fredag den 9. august 2019 i Odense 
 
 

1. Valg af dirigent 

 Per Westersø er valgt som dirigent 

2. Valg af referent 

Mette Spendrup blev valgt som referent 

     3. Formandens beretning, v/Lene Nedergård 
 
Faggruppens primære aktivitet er det årlige sommermøder i august. Desuden løbende dialog 
med DS om uddannelsespolitiske emner. 

Der har i årets løb været afholdt 2 bestyrelsesmøder: d. 25/10 i Toldbodgade, og d. 28. januar 
på UC Lillebælt. På begge møder deltog Nicolai Paulsen fra DS bl.a. med input om DS’ 
praksisundersøgelse og om nyt nationalt dialogforum om socialrådgiveruddannelsen. På møde 
2 deltog desuden næstformand Ditte Brøndum og Laura Pode og Lisa E.B.Hansen fra SDS. 
Andre emner har været konsekvenser fra 2-procents-besparelserne på uddannelserne, 
modulsammenlægning og planlægning af sommermødet.  

Faggruppen deltager i DS’ ressourcegruppe for investeringsprojektet på voksenområdet, der 
bidrager til DS’ politikudvikling på voksenområdet. Gruppen har nu udvidet sit fokus til også at 
omfatte beskæftigelsesområdet. Hidtil har Karen Bjerregaard, Absalon, været faggruppens 
repræsentant, men stafetten er fra foråret 2019 overtaget af Kristoffer Thorn Poulsen, UCSyd. 

Faggruppen deltager i DS’s ressourcegruppe på uddannelsesområdet. Hovedbestyrelsen i DS 
har besluttet at nedsætte en ressourcegruppe på uddannelsesområdet, der skal hjælpe til at 
kvalificere DS’ holdninger til grunduddannelsen og til efteruddannelse af socialrådgiverne i 
relation til de kompetencekrav socialrådgiverne stilles overfor på arbejdsmarkedet i dag. Mette 
Spendrup, VIA og Lene Nedergård, KP, deltager. Vi har desuden mulighed for at deltage med 
en 3. repræsentant, der har særlig viden om EVU. 

Faggruppen deltager i fælles faggruppemøde for bestyrelsesmedlemmer. Lene deltog som 
formand i møde d. 3. maj i Odense, hvor fokus var på videndeling med forretningsudvalget 
samt arbejde med workshops til det Det Faglige Spor på Socialrådgiverdage. Faggruppen 
deltager ikke i en af disse workshops. 

Faggruppen holder faggruppereception på socialrådgiverdage, der afholdes 20.-31. oktober 
2019. 

Faggruppen stiller med repræsentanter når DS holder seminar om uddannelsespolitik for 
uddannelsesudvalgsmedlemmer, der er medlemmer af DS. Faggruppen har dog ikke haft 
mulighed for at deltage i det forgangne år. 



Beretningen blev godkendt 
 
4. Kassererens beretning samt fremlæggelse af regnskab, v/Karen Bjerregaard 
 
Karen gennemgik regnskabet, og regnskabet blev godkendt 
 
Kirsten Ovesen gjorde opmærksom på, at vi får bevilling efter hvor mange vi er i faggruppen 
og hun opfordrer derfor til, at vi går hjem til kollegaerne og sikrer, at de er tilmeldt 
faggruppen. 
 
5. Valg til bestyrelsen, følgende er genvalgt: 

• Linda Sørensen, UCL 
• Kirsten Mejlvig, AAU 
• Karen Bjerregaard, Absalon (Roskilde) 
• Mette Spendrup, VIA (Aarhus) 

 
Følgende suppleanter er valgt: (for ét år ad gangen):  

• Mona Vestphal Sørensen, Absalon (Nykøbing) 
• Lone Vesterby, VIA (Holstebro) 

 
6. Drøftelses- og beslutningspunkt v/Lene Nedergård 

• Det skal besluttes, om det fremover skal være muligt at deltage i faggruppens 
arrangementer, hvis man 1) ikke er ansat på professionshøjskolerne/AAU 2) ikke er 
medlem af DS. Såfremt det besluttes, at deltagelse kan ske, skal det besluttes, på 
hvilke vilkår dette skal foregå. 

 
Det blev drøftet hvorvidt det kræver medlemskab af DS at deltage i faggruppen og der blev 
afholdt afstemning hvor et stort flertal var for, at det kræver medlemskab af DS. 
 
Endvidere kræver det at man er tilknyttet en professionshøjskole eller AAU. Det skal nævnes 
at seniorer og tidligere ansatte er velkommen i faggruppen 
 
7. Sommermøder 2020 – og 2021  
 
2020: Absalon står for arrangementet 6. og 7. august 2020 
 
2021: vedr. landsmøde for 2021, drøfter vi det med Kirsten fra AAU om det skal være i 
Aalborg og ellers afklarer vi det til næste år. 
 
8. Status fra skolerne  
 
UCL: Turbulent år med nye ledere og udskiftning i medarbejderstaben. Omlægninger i 
undervisningen, der kræves mere tid med undervisningstimer for de studerende. Skaber 
usikkerhed omkring hvor meget tid man har til hvad. 
 
KP: Fusion med UCC, ikke mærket så meget til det på Socialrådgiveruddannelsen, da det var 
den eneste soc.udd. i fusionen, men nye visioner for den fusionerede professionshøjskole. 
Modul 1. og 2. modul er nu lagt sammen, 3 og 4 + 5 og 6 skal i gang fra august i år. Der er 
gang i mange forskningsprojekter. 
Den største udfordring er de studerendes lave fremmøde, der er brug for gode ideer til 
hvordan vi kan gøre noget ved det. 
 
Absalon: Ny organisation med faglige koordinatorer, der har ansvar for at samordne de tre 
campus. Meget udfordret af ”nye blanketter” som overskygger den faglige udvikling. 



Meget gang i efter- videreuddannelsen. Semestersammenlægning: har slået modul 1 og 2 
sammen, er ikke i gang med flere lige nu, har overvejelser om sammenlægninger efter 
praktikken. 
 
UCSYD: Forsøger at have en nogenlunde ens uddannelse på begge campus Aabenrå og 
Esbjerg.  
Har fået mange nyansatte, idet der er kommet mange flere studerende. Har lagt alle moduler 
før praktikken sammen, og er i gang med at kigge på sammenlægning af modul 8 og 10. 
Øgede krav til forskningsbaseret undervisning. Har flere mandlige studerende end 
landsgennemsnittet, der har været en strategi fra kommunikationsafdelingen. 
 
VIA: Ny organisering i hele VIA, Socialrådgiveruddannelsen ligger nu sammen med Skat, 
Administrationsbachelor, Diakon, 3 K i det der hedder ”Social- og samfundsuddannelserne”. 
Modul 1 og 2 er lagt sammen, lige nu ikke planer om at lægge flere moduler sammen. 
I Holstebro optages nu fuldt tal hvilket har betydet flere kollegaer. 
 
9.  Evt. 
Der var ikke noget under evt. 
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