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Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. oktober 2019 i Faggruppen 
Professionsskoler og AAU 

Deltagere: Kirsten Meiltoft (AAU), Karen Bjerregaard (Absalon), Kristoffer T. 
Poulsen (UCS), Linda Sørensen (UCL), Lene Nedergård (KP).  Desuden deltog 
Laura Pode (forperson SDS) under dagsordenspunkterne 1-4, og Nicolaj 
Paulsen (uddannelseskonsulent i DS) og Ditte Brøndum (næstformand i DS) deltog i punkt 1-2. 

Afbud: Mette Spendrup (VIA), Mona Westphal Sørensen (Absalon), Lone Vesterby (VIA). 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Status på ressourcegruppens arbejde v/Ditte og Nicolai 
3. Runde fra skolerne 
4. Nyt fra SDS v/Laura 
5. Aftale om værtskabet for sommermødet 2020  
6. Aftale om bestyrelsesmøde i januar: dato, location og fokus 
7. Aftale om vikar for formand under orlov  
8. Planlægning af faggruppe-reception på Socialrådgiverdage 
9. Evt.  

Ad 1.: Ordstyrer: Lene Nedergård, referent: Linda Sørensen 

Ad 2.: Status på ressourcegruppens arbejde 

Ressourcegruppen har haft sit først møde, som vi har fået referat tilsendt af. Ditte uddybede 
diskussionspunkterne i forhold til følgende temaer: 

Optagelseskrav – Har Socialrådgiveruddannelsen behov for at ændre på optagelseskravene? 
Ressourcegruppen havde haft en diskussion om behovet for en optagelsessamtale. 
Medicinstudiet har optagelsessamtaler, men er det den vej vi skal gå? I og med vi også tror 
på, at vores studerende udvikler sig rigtig meget i starten af studiet. Læreruddannelsen 
optager studerende på baggrund af karakterer. Lene oplyser til dette, at hun er vidende om at 
studerende, der kommer ind på dispensation godt kan blive optaget på baggrund af et 00 i 
dansk. Der mangler undersøgelser, som viser noget om erfaringerne med optagelsessamtaler. 
Kristoffer mener, at DS bør være mere optaget af de mange dispensationer, der bliver givet i 
forhold til at bestå eksamen, som gør det næsten umuligt at udskrive en studerende fra 
studiet. Vi har også behov for en diskussion af, hvordan vi jvf læringsmålene forstår et 02. 
Karen har fra Absalon god erfaring med mødepligt på de første semestre og derudover afprøve 
de studerende i højere grad via mundtlig eksamen. 

De studerende efterspørger praksis tilknytning og praksistræning, men faktum er, at de 
kommer ud med meget forskellige færdigheder. 

I øjeblikket foregår der rundt omkring på skolerne en større sammen lægning af moduler, 
men der er ikke erfaringsudveksling mellem skolerne – desværre. 

Nikolai – Mange studerende efterlyser en myndighedspraktik, da det har vist sig at være rigtig 
svært at aflive fortællingen om, at hvis du ikke har været praktik i myndighed er det svært at 
få arbejde efterfølgende. Det er ikke en fortælling DS understøtter. DS har derimod fokus på at 
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stille kvalitetskrav i praktikkerne og have mere fokus på en praktikvejlederuddannelse, som 
det desværre er få praktikvejledere der har. 

Ressourcegruppen har næste møde d 7 januar 2020 – input er velkommen. 

Ditte fortalte, at færre socialrådgivere tager efter – videreuddannelse, og færre får derfor en 
Diplomuddannelse. Tendensen er arbejdspladsrelaterede kurser, som også kan være helt ok, 
men det er jo med til at f.eks. færre får ex praktikvejlederuddannelsen. 

Ditte fortalte, at ressourcegruppen arbejder med spørgsmålet om autorisation, men at det 
også er en meget kompleks sag i forhold til autorisationskriterier og evt. nævn, der skal kunne 
fratage socialrådgivere en autorisation. Karen henviste til de gode erfaringer, man har på 
Island. 

Ad 3: Runde fra skolerne. Nyt fra Odense, Esbjerg, København, Aalborg og Roskilde. Ikke til 
referat. 

Ad 4.: Nyt fra SDS 

Laura fra SDS fremlagde deres undersøgelse fra november 2018, hvor 1100 studerende havde 
svaret (flot). Undersøgelsen viste en efterspørgsel blandt de studerende på en ekstra praktik. 
2/3 af de studerende oplever ikke nok mundtlig kommunikationstræning. Især studerende fra 
AAU efterspørger mere praksis træning i forhold til både skriftlig sagsbehandling og mundtlig 
kommunikation. Undersøgelsen kan findes på sds.net.dk. SDS er også optaget af, hvordan 
man tilrettelægger et studie med mere deltagelse og fremmøde, hvis vi skal sikre alle 
studerendes kompetencer er det vigtigt. 

SDS ønsker fortsat at arbejde for en ekstra praktik, selvom de godt ved, det vil være meget 
vanskeligt at etablere. Vi kom med forslag til, at der også er mange andre muligheder for 
praksistilknytning gennem studiet. Hvis der eksempel vis kunne etableres yderligere 1.dags 
praktikker hos praktikanter ville dette også have en betydning. 

SDS har netop lavet arrangement i samarbejde med SAND på alle skoler. Laura fortalte, at der 
er mindre grupper af aktive SDS på alle skoler undtagen Hillerød, som er rigtig svær at få i 
tale. 

Ad 5.: Sommermødet 2020  

Mødet er fastlagt til d 6-7 august. Desværre må Karen meddele, at Absalon ikke kan stå for 
det som planlagt. Nykøbing Falster har ikke overskud, og ledelsen i Roskilde mener ikke, det 
er muligt at afsætte ressourcer til et sådan arrangement i 2020. Lene vil nu undersøge om 
København kan påtage sig at stå for arrangementet. Lene tænker det kan afholdes i 
Carlsbergbyen. Måske kan det arrangeres i samarbejde med undervisere fra Roskilde. 

Angående emner talte vi om, der er forskellige muligheder herunder: Hvordan forstår vi de 
studerende? Hvilken ungdomskultur taler vi ind i? Vil det være relevant at tænke FN´s 
verdensmål ind i Socialrådgiveruddannelsen? 

Fra evalueringen på sidste sommermøde i Odense 2019 tager vi det med, at vi gerne vil have 
arrangørerne til at lave blandede grupper fra starten med erfaringsudveksling, vi vil gerne 
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have mulighed for at vælge forskellige workshop indenfor det overordnede emne, og vi vil 
gerne have tid til at erfaringsudveksle efter generalforsamlingen på dag 2. 

På sommermødet i Odense blev der nedsat en gruppe, der vil arbejde med viden og refleksion 
i forhold til digitalisering. Denne gruppe består af Helle A. fra KP, Mona fra Absalon, Betina fra 
UCS, Maria fra UCL. Vi skal huske at følge op på gruppens arbejde evt. inden næste 
bestyrelsesmøde, da bestyrelsen gerne vil understøtte gruppens arbejde. Måske skal vi være 
opmærksomme på, at de skal have mulighed for at fremlægge deres resultater på næste 
sommergruppemøde. Lene taler med Helle og Linda taler med Maria inden næste 
bestyrelsesmøde. 

Ad 6.: Næste bestyrelsesmøde  

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 6. januar 2020 kl 10-14.45 hos DS i Toldbodgade, 
København. Lene bestiller lokale og forplejning. 

Ad 7.: Vikar 

Lene Nedergård skal have orlov fra sit job i perioden 1.februar – 1. maj 2020. Vi aftaler, at 
mails mv sendes videre til Karen Bjerregaard i denne periode. Den øvrige bestyrelses støtter 
op, hvis der opstår pludselige arbejdsopgaver eller behov for høringssvar. 

Ad 8.: Faggruppereception 

Lene og Linda deltager i Socialrådgiverdage og vil stå for vores faggruppes reception. Vi 
skriver nogle gode temaer og spørgsmål op på en planche, som inspiration til gode 
diskussionsemner både til vores kollegaer og hvis der skulle komme andre socialrådgivere på 
besøg i vores stand. Snacks og vin vil være tilgængelig på et fælles buffetbord. 

Ad 9.: Evt 

Linda ville høre om nogen af de andre professionsskoler arbejder med FN´s Verdensmål, da 
UCL endnu ikke har taget temaerne op for alvor. Vi havde en god diskussion om, hvordan 
mange Verdensmål også vil være relevante for Socialrådgiverstuderende. 

 

 

 


