
 

Formandens beretning, v/Lene Nedergård  

Generalforsamling i Faggruppen Professionshøjskoler og AAU  

mandag den 22. august 2022.  

Der har i det forgangne år været følgende aktiviteter: 

Høringssvar, august 21 

I forbindelse med høring over udkast til ny bekendtgørelse om lektorkvalificering, blev 

bestyrelsen inviteret til at læse med og bidrage til DS’ kommentarer. Interessen samlede sig 

særligt om bortfald af kravet om ny lektorbedømmelse ved lektorers institutionsskift. Glæde 

over bortfald af dette krav, men desværre blev kravet for "gamle" lektorer bibeholdt. 

Netværksmøde for faggruppeformænd, september 21 

D. 24. september deltog jeg som formand i Netværksmøde for formænd på tværs af faglige 

netværk, som blev holdt i DS’ lokaler i Toldbodgade. Formand Mads Bilstrup holdt oplæg om 

DS’ 5 prioriterede forslag til de kommende finanslovsforhandlinger, der var oplæg fra 

sekretariatet, og så var der blok med erfaringsudveksling faggrupperne imellem. 

Bestyrelsesmøde, september 21 

D. 28. september holdt faggruppebestyrelsen virtuelt bestyrelsesmøde med fokus på 

planlægning af kommende møder mv. Desuden havde vi på baggrund af Mads Bilstrups oplæg 

på netværksmøde for faggruppeformænd en drøftelse af DS’ prioriteringer vedr. kvalitetsløft af 

uddannelsen (mere jura, mere praksis), og et oplevet behov for mere dialog med DS om vores 

perspektiv som undervisere på dette. Jeg havde undret mig over, at Mads fremhævede, at DS’ 

nedslag baserede sig på dialog med SDS, uden at skolerne - herunder ledelse og undervisere – 

blev nævnt med et ord. På baggrund af dette havde vi snak om behovet for, at vi får en 

tættere dialog med DS om, hvad vores perspektiv er på uddannelsens kvalitet, og hvor vi ser 

muligheder for forbedringer (eller ingen behov for samme). Dette blev dagsordenssat til 

bestyrelsesmødet d. 14. januar 2022. 

Forberedelse af ministermøde, november 21 

D. 19/11 deltog jeg på bestyrelsens vegne i møde med fungerende næstformand Signe Færch 

og Nicolai Poulsen, mhp at sikre et underviserperspektiv, når de og Mads Bilstrup d. 22/11 

skulle mødes med Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen om kvalitetsløft af 

socialrådgiveruddannelsen. For at sikre et mandat til dette møde, mødtes bestyrelsen til et 

kort virtuelt møde med dette fokus d.16/11. 

 

Socialrådgiverdage, november 21 

På Socialrådgiverdage, som blev holdt d. 17.-18. november 2021, var der så få 

bestyrelsesmedlemmer, der deltog, at vi valgte ikke at holde vores egen reception, men 

mange faggruppemedlemmer deltog i dagene, og fandt også hinanden. 



Bestyrelsesmøde, januar 22 

D. 14. januar 2022 afholdtes virtuelt bestyrelsesmøde hvor fokus var på erfaringsudveksling 

omkring praktikken på 4. semester, herunder afprøvning, samt planlægning af sommermødet 

2022. Desuden orientering fra Nicolai og Signe om DS’ arbejde for et taxameterløft (vi kom 

desværre ikke med på Finansloven 22 – det politiske fokus var på lærerne og pædagogerne), 

og om nyindstiftet praktikpladspris samt lukning af kandidatuddannelsen i København. 

Derudover blev der sat tid af til videndeling om/drøftelse af hvordan uddannelsen ser ud i dag, 

og hvor det er vi hver især (vi som undervisere, de studerende og DS) ser et behov for 

kvalitetsløft (herunder hvor uddannelsen allerede har en høj kvalitet).  

Overgang til E-netværk, februar 22 

Vi har et par stykker fra bestyrelsen, der var tilmeldt Webinar om Overgang til E-netværk d. 

10. februar. Blandt mødets deltagere var dog inden, viste det sig, der var værter, og mødet 

måtte afbrydes. Vi afventer pt nyt om overgang til E-netværk.  

 

Lene Nedergård, KP, Formand for Faggruppen PH’er og AAU. 14.08.2022 

 

 


