
Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen Akademiske socialrådgivere  

16. februar 2022 

 

 

Punkt 1 

Generalforsamling 2022: 

Vi taler om det skal være online, hybrid eller fysisk. 

Der aftales at et online møde, og holde det skarpt, med kun 1 kort oplæg. 

Planlægningsgruppen sender en doodle ud – Heidi, Lea, Louise  

 

Punkt 2  

Overnatning: 

Vi taler om hvorvidt det er smartest at vente til den nye bestyrelse er stemt ind 

Vi aftaler dog at vedtage datoerne så det bliver til noget 

Der aftales 16-16 fredag 6 maj -7 maj 

LEA, Oskar, Mannah er planlægningsgruppe og vil finde hotel hvor man kan blive til 16 i 

konferencerum 

 

Punkt 3 

Maj mødet: 

Duruta og Heidi 

Vi taler om at finde en der har en spændende rejse til en akademiske socialfaglig stilling. 

Pernille Gry,  chefkonsulent for SAVN (oskar har en kontakt) der kunne tale om hvordan 

socialrådgivere med overbygninger kan få nogle gode stillinger og blive lige så anerkendte som 

andre akademikere 

Vi aftaler online 

 

Punkt 4 

Sommer afslutning aftales senere – det er den 8 juni- planlægges på 16-16 mødet 

 

Punkt 5 

Nedlægning af kandidatuddannelsen i socialt arbejde i KBH: 

Anna giver resume fra mødet i sidste uge, hvor hun var shinede i værtsrollen- der er grobund 

for endnu et møde efter forhandlingerne for at tale om hvad der skal ske med 

kandidatuddannelsen i København. De samlede antal studieplader begrænses fra 150 til 50 per 

år og derfor er det relevant topic for vores faggruppe- selvom vi har delte holdninger til hvad 

der er godt miljø for uddannelsen (ruc-forslaget). Anna går videre med denne sag 

(+Louise+Nicolai) 

 

Punkt 6 

Forslag til repræsentantskabet: 

(valgmødet ligger 7. oktober) 

Oskar fortæller om muligheden for at blive en SEKTION fremfor en FAGGRUPPE i DS. 

Det har været et forslag før og det giver mening at bygge videre på det. 

Oskar spørger hvem der vil være med og mødes om det ærinde 

Toni, Louise, Oskar (og Malene fra region øst bestyrelsen) er med i gruppen der arbejder på 

dette. Vi tager dette punkt op på vores overnatnings-møde (dog formentlig om dagen). 

 

 

Tak for god energi 

 

Referent Mannah 


