
Formandens beretning, v/Lene Nedergård. Generalforsamling i Faggruppen af 
Socialrådgivere ansat på Professionshøjskoler og AAU, fredag den 13. august 2021.  
 

Siden sommermøde og generalforsamling d. 7. august 2020 har der været få aktiviteter i 
faggruppen, bl.a. pga konsekvenser af covid-19. 

Bestyrelsesmøder: 

Der har været afholdt to virtuelle bestyrelsesmøder: d. 30. september 2020 og d. 19. januar 
2021. Emner der har været drøftet, er bl.a. modulsammenlægning på de enkelte uddannelser; 
og hjemsendelser og omlægning til virtuel undervisning som en konsekvens af covide-19, og 
hvordan det har påvirket såvel studerende som medarbejdere. Nicolai Paulsen og Ditte 
Brøndum har deltaget med bl.a. oplæg om og drøftelse af autorisation samt DS’s arbejde for at 
sikre et taxameterløft af socialrådgiveruddannelsen, og et generelt kvalitetsløft af uddannelsen 
bl.a. med fokus på øget juraundervisning. SDS’s formandsskab har også deltaget, og har 
ligeledes fortalt om arbejdet for at sikre/øge uddannelsens faglige niveau, herunder kvalitet i 
praktikken. Desuden er DS's beslutning om at lægge Statens område i DS ind under 
Regionernes konsulentvirksomhed, og den manglende inddragelse af medlemmer og 
faggrupper i den forbindelse blevet drøftet.  

Input til arbejde med ny Hovedlov: 

DS reaktiverede i efteråret den tidligere ”Ressourcegruppe”, der arbejdede med DS’ projekt på 
voksenområdet (og siden også beskæftigelsesområdet) fra 2017 og frem. Anledningen er den 
ny Hovedlov, hvor DS forventer at kunne kommentere de konkrete udkast til loven, samt 
bidrage til to udviklingsprojekter i tilknytning hertil. Ressourcegruppen forventes at bidrage 
med sparring i forbindelse med DS’s deltagelse i processen. Mona Westphal Sørensen, 
bestyrelsessuppleant fra Absalon, indgår som faggruppens repræsentant i den nye 
ressourcegruppe, og afløse Kristoffer Thorn Poulsen, UC Syd, der før repræsenterede 
faggruppen i ressourcegruppen. 

DS’s faggruppeuddannelse 

DS udbyder hvert andet år en faggruppeuddannelse med det overordnede formål at klæde 
faggrupperne bedre på. I år deltog Edda Luth, nyt bestyrelsesmedlem fra VIA, i uddannelsen, 
som fandt sted d. 19/10 i Vejle.  

Sommermøde 2021: 

Værter for sommermødet 2021 er KP, og temaet er ”Generelle ungdomstendenser, udsathed 
og de fremtidige socialrådgiverstuderende”. 
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