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EMNE  

Afdækning af DS som udbyder af uddannelse 

FORSLAGSSTILLER  

Region Syd 

FORSLAG 

Repræsentantskabet pålægger hovedbestyrelsen at undersøge medlemmernes behov 

for og DS’ muligheder for, at DS begynder at udbyde efter- og videreuddannelse.  

Undersøgelse skal indeholde afdækning af uddannelsesbehovet hos medlemmerne, 

samarbejder med andre faglige organisationer, fonde, eksisterende 

uddannelsesudbydere og alternative udnyttelser af overenskomstaftaler som 

kompetencefondene, samt hvordan vi kan bringe vores egne ressourcer som forening 

i spil herunder viden fra medlemmer og faggrupper. 

BAGGRUND 
Som socialrådgivere skal vi være mange år på arbejdsmarkedet, og vi ved, at efter- 

og videreuddannelse er en vigtig del af at udvikle sin faglighed og styrke ens position 

og kompetencer i det daglige arbejde – og udvide karrieremulighederne. Uddannelse 

er også vigtigt for at sikre faget, ift. de opgaver vi står overfor i fremtiden, og det kan 

være med til at styrke vores omdømme. 

Desværre prioriteres dette ikke altid af arbejdsgiverne, og der kan være en forskel på, 

hvad den enkelte socialrådgiver og arbejdsgiver ønsker af kompetenceudvikling.  

Som fagligt fællesskab spiller vi allerede i dag en vigtig rolle ift. socialrådgivernes 

muligheder for kompetenceudvikling. Det gør vi gennem vores mange tillidsfolk og 

ledere, som påvirker lokalt, og det gør vi i særdeleshed gennem kompetencefondene, 

som er forhandlet hjem via overenskomsterne.  

Men vi har potentialet til at spille en større rolle i udviklingen af kursus- og 

uddannelsestilbud til medlemmerne. Det vil både placere os mere centralt ift. at vide, 

hvad medlemmerne er optagede af, og give foreningen viden til det politiske og 

strategiske arbejde. Samtidig vil det give medlemmerne en bedre adgang til viden, 

som de ikke får tilbudt i dag.  

Som en del af strategien Stærkere sammen arbejder vi som faglig organisation for, at 

socialrådgiverne har en stærk kernefaglighed – dette forslag skal ses i forlængelse af 

dette arbejde. DS som udbyder af uddannelse vil gøre, at medlemmerne oplever os 

som broen til en styrket faglighed. Dette er både vigtigt for, at flere kan se værdien af 

et medlemskab af DS, og at flere har lyst til at melde sig ind. 
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