
 
REFERAT 

Møde i uddannelsesudvalget på socialrådgiveruddannelsen  

d. 22. marts 2017 kl. 15.00 – 17.00 

Lokale 6246 

1. Siden sidst v. Anette Nicolaisen, herunder 
 

• National undersøgelse, se dette link nedenfor. 

Ministeriet har besluttet, at man skal benchmarke uddannelserne, så de kommende studerende kan få 
indsigt. På Uddannelseszoom kan man gå ind og sammenligne tal på de forskellige uddannelser (udbud 
mv.). Det kan, med visse forbehold, på sigt sige noget om kvalitet på de forskellige uddannelser. Målet er at 
give kommende studerende indsigt. Her har UC SYD fået en topplacering. 

Link til artikel vedr. national undersøgelse af studerendes tilfredshed: 

http://politiken.dk/indland/art5859930/Studerende-giver-karakterer-til-uddannelser-i-ny-
k%C3%A6mpem%C3%A5ling 

• Institutionsakkreditering 

Der er givet positiv institutionsakkreditering. Dvs. skolen er godkendt til at kunne akkreditere egne 
uddannelser. Institutionsakkreditering sker hver 6. år. Der vil stadig foregå prækvalificering i tilfælde af 
ønske om et nyt udbud, men på mange områder er rammerne langt mere lempelige. 

Det har været et stort arbejde, som har forløbet over de seneste 2 år.  

• Uddannelsesberetning 

Der er flotte tal på socialrådgiveruddannelsen. Karaktergennemsnit på hhv. 8,2 og 8,7 på bachelor. 
Ligeledes flotte beskæftigelsestal. Frafaldet er på hhv. 17 % i Esbjerg (mod 20 % sidste år) og 8 % i Aabenraa 
(mod 10 sidste år). Samtidig viser tallene en god studieintensitet. Nøgletallet er 41,9. 
Socialrådgiveruddannelsen ligger på 42,3. Studieintensiteten dækker over de timer, som de studerende 
giver udtryk for at bruge på deres studie. 

Tallene viser endvidere et meget højt niveau for det faglige udbytte (92%) 

Birthe Povlsen nævner, at DS er gjort opmærksom på, at studerende giver udtryk for trivselsproblemer på 
holdene. Camilla Moesgaard indgår pt. i samarbejde med SDS bl.a. i fokusgruppeinterviews med 
studerende omkring introen til studiet. Camilla vil efterfølgende inddrage studievejledningen samt de 
undervisere, der indgår i introen, i den videre proces 

 

2. Turnusakkrediteringsrapport (Anette) 

Der er udarbejdet et handlenotat, som udspringer af turnusakkrediteringsrapporten. Dette er vedhæftet 
referatet som bilag.  

http://politiken.dk/indland/art5859930/Studerende-giver-karakterer-til-uddannelser-i-ny-k%C3%A6mpem%C3%A5ling
http://politiken.dk/indland/art5859930/Studerende-giver-karakterer-til-uddannelser-i-ny-k%C3%A6mpem%C3%A5ling


 
 

3. Udviklingsarbejde på tværs af uddannelserne (Anette) 

Det tværprofessionelle element. Det er fortsat en udfordring at få den praktiske planlægning til at hænge 
sammen i det tværprofessionelle arbejde. Uddannelserne kører i forskellige kadencer, dvs. at modulstart, 
afprøvning mv. er på forskellige tidspunkter, ligesom at de studerende er forskellige steder i deres 
uddannelse. 

Der bliver indført faste dage på alle professionsuddannelser, hvor der skal arbejdes med/undervises i 
tværfaglighed. Det kommer til at ligge på hhv. første, tredje og femte semester. 

Det tværprofessionelle modul mellem socialrådgivere og pædagoger bliver klar til at køre som valgmodul 
fra efteråret 2018. 

4. Prøvebestemmelser og censornormer (Anette) 

De uddannelser, der har et ledernetværk, skal finde en fælles ramme for censornormen. Opgaven er pålagt 
fra rektorkollegiet. Dette skal ske inden 18. august 2017.  

Der ligger en særlig udfordring i dette, da der skal laves en gennemgang af studieordningen, herunder 
prøveformer mv. Som det ser ud, må uddannelsen kun bruge 7-trins-skalaen fremadrettet, da 
bekendtgørelsen ikke giver mulighed for at fortsætte med den nuværende form, hvor interne prøver 
bedømmes med ”bestået/ikke bestået”.  

5. Orientering om projekt ”Sammen om velfærd” (Britta) 

Britta orienterer om projektet ”Sammen om velfærd”. Der kan læses nærmere om projektet på 
hjemmesiden www.sammenomvelvaerd.nu  

6. Evt. 

Ingen bemærkninger. 

7. Næste møde 

Det er aftalt, at næste møde i uddannelsesudvalget afholdes på nyt campus i Aabenraa. Mødet afholdes d. 
4. oktober 2017 kl. 15.00 – 17.00. Der serveres slutteligt smørrebrød. 

Invitation følger medio september. 

 

Ref. Camilla Moesgaard  

 

 

http://www.sammenomvelvaerd.nu/

