
Møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen 

d. 8. december 2015 

Til stede: 

Britta Martinsen, Frans Regel, Henriette Zeeberg, Bjarne Rasmussen, Dorthe Ludvigsen, Christina 

Rosendahl, Anne Jørgensen, Anette Nicolaisen og Camilla Moesgaard 

Afbud: 

Randi Vindfeld, Steen Altenborg, Belinda Bang og Andy Petersen 

1. Velkomst ved Formand Britta Martinsen. 

 

2. Siden sidst - nyt fra organisationen ved Institutchef Anette Nicolaisen 

 To nye direktører er udnævnt/tiltrådt. Aleksander Von Oetingen  (prorektor) og Henrik Leth 

(professionshøjskoledirektør). Anette Nicolaisen er ny campuschef. Dette indebærer ansvar for 

de fysiske rammer samt at forestå processer omkring lokaler. Desuden indebærer det ansvar 

for arbejdsmiljø, kriseberedskab mv. 

 Nyt campusbyggeri i Aabenraa. Størrelsen er ca. 8.000 kvm. Sygeplejeuddannelsen skal ind. 

Byggeriet påbegyndes primo 2016. 

 Bjarne Rasmussen orienterer om, at der pt. arbejdes på at udforme et tværfagligt modul med 

ergoterapeutuddannelsen vedr. rehabilitering. Samtidig er man langt i processen med 

etablering af tværfagligt modul med pædagoguddannelsen med fokus på socialarbejderen. 

Modulet er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra 9 kommuner. 

 Som første i landet, har socialrådgiveruddannelsen i Aabenraa gennemført tværfaglig bachelor-

eksamen med sygeplejersker og socialrådgivere. Se bilag vedr. dette. 

 

3. Beskæftigelsessituationen for socialrådgivere, samt handlemuligheder i forbindelse hermed, ved 

Anette Nicolaisen.  

På landsplan er ledigheden er 2,5%. Her i regionen er ledigheden 2,8% 

Anette oplyser, at der arbejdes hen imod et øget optag i Aabenraa i efteråret 2016. Der er tale om et 

ekstra hold af 34 studerende. Fremover bliver der således 2 hold i efteråret og 1 hold i foråret i 

Aabenraa (mod tidligere 1 hold forår og 1 hold efterår) 

Det er drøftet, at det vil være hensigtsmæssigt at få uddannet flere praktikvejledere, og dermed 

kvalificere praksis til opgaven. Camilla Moesgaard fortæller, at der i dette forår iværksættes et tiltag 

med en ”forsmag” til praktikvejlederuddannelsen, hvor nye praktikvejledere uden 

praktikvejlederuddannelse får en introduktion til nogle af de redskaber, som de vil kunne få ved at tage 

diplomuddannelsen. Tiltaget er gjort for at imødekomme et ønske fra praksis og samtidig er det tænkt 

som en appetitvækker til praktikvejlederuddannelsen. Tilbuddet bliver givet til alle praktikvejledere i 

skolens område. 

 



4. Orientering om praktiksituationen for foråret 2016, herunder de praktikopsøgende initiativer ved 

praktik – og praksiskoordinator Camilla Moesgaard. 

Camilla Moesgaard oplyser, at der i efteråret har været gennemført samarbejdsmøder med flere af 

kommunerne i vores område. Særligt de kommuner, som tilbyder praktikpladser til 

socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg. Baggrunden for dette er, at praktikken, som påbegyndes i februar 

2016 vil være ca. en tredjedel større end normalt, da det øgede optag på Esbjerg-skolen fra efteråret 2014 

nu rammer praktikperioden. 

Det har været en meget positiv proces, hvor fokus på skolens side har været det gode samarbejde mellem 

skole og praksis omkring uddannelse af fremtidens socialrådgivere. Bl.a. Esbjerg Kommune har i særlig grad 

været imødekommende. Der til således fremadrettet være tilbud om praktikpladser til ca. 64 

socialrådgiverstuderende på årsbasis mod tidligere ca. 40. 

Ud over det store antal praktikpladser, har Borger og Arbejdsmarked, Esbjerg Kommune, endvidere 

igangsat en proces med udarbejdelse af et beskrevet forløb for deres socialrådgiverpraktikanter. Dette 

indeholder flere arrangementer for praktikanter og vejledere gennem praktikperioden og samtidig er der 

udarbejdet en pjece med beskrivelse af arbejdspladsen og relevante informationer for de kommende 

praktikanter. Pjecen skal være en del af velkomsten for de nye praktikanter. Pjecen vil blive præsenteret for 

uddannelsesudvalget, når den endelige version foreligger. 

På baggrund af samarbejdsmøderne med kommunerne,  er socialrådgiveruddannelsen kommet i mål med 

det ønskede antal praktikpladser til foråret 2016. 

Grundet det øgede optag i Aabenraa i efteråret 2016, vil samme proces blive igangsat med de sønderjyske 

kommuner i løbet af 2016. 

 

5. Akkrediteringsprocessen og uddannelsesberetning ved Anette Nicolaisen 

Processen i fuld gang. Første besøg fra akkrediteringsrådet d. 7-8. januar 2016. Akkreditering beskæftiger 

sig ikke med kvalitet i uddannelsen, men med de kvalitetssikringssystemer, der anvendes. Altså om der er 

et system til at håndtere udfordringer mv. 

Der skal pågå en intern uddannelsesakkreditering 

Der henvises til medsendte slides fra Anette Nicolaisen 

 

6. Møder i 2016 

Der udsendes Doodle med forslag til tidspunkter. Tidspunktet gerne 15.00 – 17.00. 

 

7. Eventuelt 

Anne har taget vedledninger med, som er udarbejdet ml. KL og DS vedr.god introduktionpå 

arbejdspladserne  til nyuddannede socialrådgivere. Disse vejledninger er tilgængelige på dette link: 



http://www.personaleweb.dk/nysoc  

Drthe Ludvigsen foreslår,  at det planlægges bedre, hvordan DS kommer ind på uddannelsen i forbindelse 

med afslutning af uddannelsen. Det kunne f.eks. være på introen af modul 13. Anne Jørgensen oplyser, at 

DS gerne går i dialog med uddannelsen om, hvordan denne information placeres bedst. 

 

Ref. Camilla Moesgaard 
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