Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen Professionshøjskoler og AAU
Afholdt onsdag den 30. september 2020 kl. 8.30-10.00 via Zoom.
•

Valg af mødeleder og referent – Lene er mødeleder og Mette er
referent

•

dato for sommermøde august 2021: 12. – 13. august 2021

•

dato for bestyrelsesmøde i Toldbodgade: januar 2021 – 18. januar 2021 kl. 10 -15

•

DS’s faggruppeuddannelse d. 19/10. Er der nogen der deltager? Edda deltager

•

DS's beslutning om at lægge Statens område i DS ind under Regionernes
konsulentvirksomhed, og den manglende inddragelse i den forbindelse (jfr.
brev fra Kriminalforsorgen vedhæftet mødeindkaldelsen). Skal vi som
faggruppe på det statslige område reagere på dette? Vi drøftede problematikken
og der er en bekymring ift. den manglende specialisering, når det kommer til at ligge
spredt i regionerne. Det er vigtigt at vi bliver inddraget og taget med på råd, hvis vi
skal holde på socialrådgivermedlemmerne i DS. Mange af de ansatte i vores faggruppe
har akademiske uddannelser og kan lige så godt være medlemmer i DJØF eller DM.
Herunder rundede vi forslaget fra den akademiske faggruppe om sektion for
akademiske socialrådgivere.

•

Styrelsens udmelding om, at adjunkter bliver tvunget til at forlænge deres
adjunktur med 75 dage pga. corona. Hvordan håndteres dette på de enkelte
skoler? Det lader til at det håndteres forskelligt på de forskellige uddannelsessteder.
De fleste oplever det ikke som et problem, da de bare kan aflevere tidligere hvis de er
klar til det. Dette affødte en diskussion om adjunktkvalificering. Det kunne være en ide
at tage en drøftelse eller en erfaringsudveksling af adjunktkvalificering her i
faggruppebestyrelsen, med udgangspunkt i den pædagogisk/didaktiske kvalificering. Vi
tager punktet på mødet i januar.

•

Underviseres og studerendes erfaringer med sammenlægning af modulerne 34 og 5-6.
UCSYD: Undervisningen er ikke ændret meget, den største ændring er i prøveformen.
KP: Kører beskæftigelse og udsatte voksne sammen, men det hænger ikke ordentlig
sammen, der er mange undervisere ind over. Det giver ikke ordentlig mening,
problematisk at underviserne mere skal fungerer som generalister.
PHA: Skal i gang nu
VIAUC: skal også i gang nu

•

Runde, hvordan går det på skolerne?
En lille snak om coronaundervisning, en blanding af fysisk undervisning og
onlineundervisning på alle skoler. EVU kører helt som normalt.

•

Evt.
Forslag til dagsorden næste gang:

Forslag om punkterne:
Drøftelse af autorisation,
Drøftelse af Socialrådgiveruddannelsens økonomiske (kræver at en vil kvalificere
punktet)
Referent
Mette Spendrup VIA

