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1. Velkomst og nyt fra uddannelsen 
 

Der er 4 stillinger i gang med besættelse. 2 socialrådgiver, 1 jurist og 1 psykolog. Dette er bl.a. begrundet 
med de øgede optag i Aabenraa pr. 1. september 2016. 

Optaget er gennemgået. Der er stor stigning i Aabenraa, som imødekommer det øgede optag. Der er 
samtidig opmærksomhed på, at grænsen er nået ift. hvor mange, der kan optages i Esbjerg. Frafaldet er 
større nu. Det tillægges samtidig betydning for søgningen, at der er rigtig gode muligheder for ansættelse 
med uddannelsen, da der stort set ingen ledighed er. 

Der optages fremadrettet 8 hold af 34 studerende om året. 5 hold i Esbjerg (3 efterår/2 forår) og 3 hold i 
Aabenraa (2 efterår/1 forår) 

Det er nu lykkes at få aftaler på plads vedr. tværfagligt modul ml. pædagog- og socialrådgiveruddannelsen. 
De studerende skal ud og arbejde i forskellige projekter/enheder i kommunerne. Bl.a. hos streetworkerne i 
Aabenraa og hos Motivationshuset i Esbjerg.  

Byggeri af nyt Campus i  Aabenraa kører efter planen. Det forventes at det nye campus tages i brug ved 
semesterstart i september 2017. 

Dorthe Ludvigsen fortæller, at der gøres tiltag ifht. at få boostet efter/videreuddannelsen i Aabenraa. Der 
arbejdes med ”reunion”, hvor tidligere studerende kaldes ind og får appetitvækker mht. muligheder for at 
videreuddanne sig. 

Der er påbegyndt nyt kantinebyggeri på Campus Esbjerg. Nuværende kantine er dimensioneret til 700 
serveringer dagligt. Der laves de facto ca. 2100 serveringer dagligt. Derfor er behovet for yderligere 
kapacitet stort. 

2. Uddannelsesberetningen 2015, herunder orientering om forløbet vedrørende 
institutionsakkrediteringen. 
 

Uddannelsesberetningen for 2015 er gennemgået. Der er overvejende positive tal. 
Opmærksomhedspunkterne ligger bl.a. omkring frafald, hvor der allerede er sat en lang række initiativer i 
gang. Det er endvidere en stor udfordring at rekruttere, bl.a. jurister til uddannelsen. Hvis dette fortsætter, 
gøres der overvejelser om at videreuddanne socialrådgivere til at kunne varetage undervisningen i hhv. jura 
og psykologi. 

Akkrediteringsprocessen er fortsat i fuld gang. Det indsendte materiale er under bearbejdning hos 
akkrediteringsinstitutionen. Der kan evt. blive efterspurgt supplerende materiale. 



Akkrediteringsinstitutionen sender rapport til høring i UC SYD i august/september måned 2016, hvor 
akkrediteringsinstitutionens indstilling til fremgå.  

Der forventes en endelig udmelding fra akkrediteringsrådet i december måned 2016. Det indsendte 
materiale er under bearbejdning hos akkrediteringsrådet. Der kan evt. blive efterspurgt supplerende 
materiale. 

3. Turnusakkrediteringen for socialrådgiveruddannelsen foråret 2016 
 

Der skal foretages turnusakkreditering af de enkelte uddannelser hver 6. år. Dette sker første gang på 
socialrådgiveruddannelsen 14. juni 2016.  Der skal ved turnusakkrediteringen ses på handlingerne, hvor der 
ved institutionsakkrediteringen i højere grad ses på rammerne. 

Der er nedsat et ekspertpanel med følgende personer: 

 Turid Eikeland (Centerchef, UC Sjælland) 
 Anne Birgitte Hermansen (Studieleder, Pædagoguddannelsen, UC SYD) 
 Anette Knudsen (Socialrådgiver, Familieafdelingen, Haderslev Kommune)  
 Maria Wollesen (Uddannelseskonsulent, efter- og videreuddannelsesafdelingen, UC SYD) 
 Christina Rosendahl (Studerende, socialrådgiveruddannelsen) 

 

Der udarbejdes en rapport med udgangspunkt i følgende fem kriterier : 

 I. Behov og relevans  
 II. Videngrundlag  
 III. Mål for læringsudbytte 
 IV. Tilrettelæggelse og gennemførelse 
 V. Intern kvalitetssikring og –udvikling 

 
Den endelige rapport vil blive præsenteret for uddannelsesudvalget, når den foreligger. 

4. Drøftelse af dimittend og beskæftigelsesundersøgelsen for hhv. Esbjerg og Aabenraa. Se vedlagte  
 

Det drøftes, at der efterspørges mere praktik, og hvorvidt praksis inddrages mere i undervisningen.  

Endvidere er det drøftet, hvordan de studerende bedst klædes på til praksis. De studerende skal være klar 
over, at de ikke skal kunne alt, når de kommer ud. Dette repræsenterer et dilemma, da vi ikke på 
uddannelsen kan styre, hvordan der handles i praksis. Vi kan dog hjælpe de studerende med ikke at gøre 
det personligt. 

Formuleringen af enkelte spørgsmål er drøftet. F.eks. medindflydelse. Man kunne også spørge om man har 
savnet medindflydelse i stedet for at spørge om man har haft indflydelse.  

Trivselsundersøgelsen Stud Puls er drøftet. Det er aftalt, at dette kommer på som punkt til næste møde, 
hvor konceptet vil blive gennemgået for udvalget. 

5. Praktikken. Udvikling og nye initiativer.  
 



Samarbejde med Esbjerg Kommune kører rigtig godt. Der leveres 65-70 praktikpladser på årsbasis, hvilket 
næsten er en fordobling i forhold til tidligere. Der er endvidere nedsat et fast korps af kontaktpersoner, 
som forestår kontakten ind i de enkelte områder/forvaltninger 

Til efteråret 2016 påbegyndes samarbejdsmøder med de sønderjyske kommuner (Aabenraa, Sønderborg, 
Haderslev og Tønder) Ved praktikken i foråret 2018 skal antallet af pladser i Aabenraa-skolens område 
fordobles grundet det øgede optag på uddannelsen 
 
Der iværksættes, efter ønske fra både studerende og praksis, punktpraktik (1-2 dage) hvor de studerende 
på modul 2 følger en studerende i praktik. Praktikanterne er værter, og der pålægges derfor ikke vejleder 
yderligere arbejde. Praktikstederne modtager 2 studerende på besøg pr. praktikant. 

Der er i foråret forsøgt med workshop, hvor praktikanter præsenterer deres praktiksted og arbejdsområde 
for de kommende praktikanter inden prioriteringen af praktikpladser. Dette har været en stor succes, og 
har givet nyttig viden op til prioriteringen af praktikpladser. Derfor forventes workshoppen at blive en fast 
del af praktikforberedelsen. 

6. Opsamling på temamødet for uddannelsesudvalgene 2015 samt drøftelse af ønske til 
temadrøftelser i for mødet i september 2016. Se bilag. 

 

Borgerperspektiv er foreslået som emne. 

7. Evt. 
 

Social Impact konferencen blev gennemført i april måned. Tiltaget har været et forsøg på at genoplive 
Esbjerg-konferencen. Arrangementet var skabt i et samarbejde med Esbjerg Kommune. Der var ca. 300 
deltagere. Tilbagemeldingerne har været meget positive. Det er aftalt, at det skal gentages om 2 år. 

Der er pt et projekt under udarbejdelse  mht. metodebevidsthed i botilbud. Projektet udspringer af SFI-
rapport omkring institutionerne for fysisk-psykisk udviklingshæmmede i Region Syddanmark. Konklusionen 
var, at området er præget af metodefattighed, og at der ikke arbejdes med konkrete metoder i tilbuddene. 

Henriette fortæller om projekt i Socialstyrelsen vedr. ”lovende praksis”. Projektet omhandler 
dokumentation af sociale indsatsers effektivitet. 

8. Næste møde 
 

Der fremsendes Doodle til udvalgets medlemmer. 

 

Ref. Camilla Moesgaard 


