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Referat 

 

Uddannelsesudvalgsmøde 

Torsdag den 4. februar 2021 kl. 15.00-17.00 

Online  
 

Til stede: Jesper Nissen, Britta Martinsen, Camilla Moesgaard, Lone Mailandt Poulsen, 

Rikke Blindbæk, Tina Steenhold, Marianne Kjærgaard, Mette Højte, Thomas Bødtker 

Sørensen, Grethe Fogh Nielsen 

 
Afbud: Marie Røikjær Frich, Henriette Zeeberg, Kristoffer Poulsen, Pia Niemann Damtoft, 

Frants Regel, Jutta Carstensen 

 
I øvrigt deltog: Birgitte Schjær Jensen, Chefkonsulent og Ph.d. under punkt 1-3 

 
Referent: Nanna Hougaard Nielsen  

 

 

1. Velkomst og præsentation v. Formand Jesper Nissen 

 

Velkommen til nye medlemmer: 

Studerende fra Esbjerg: Marie Røikjær Frich. Marie havde grundet møde i 

praktikken meldt afbud til dagens møde 

Studerende fra Aabenraa: Thomas Bødtker Sørensen 

 

Velkommen til gæst: 

Tina Steenhold, praktikkoordinator på socialrådgiveruddannelsen på UC SYD. 

 

Velkommen til gæst og oplægsholder for dagens temadrøftelse: 

Birgitte Schjær Jensen, Chefkonsulent og Ph.d.  

Center for Børn, Unge og familier, Socialstyrelsen 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

3. Temadrøftelse om Kommunernes inddragelsespraksis 

 

Oplæg fra Birgitte Schjær Jensen, Chefkonsulent og Ph.d.  

Center for Børn, Unge og familier, Socialstyrelsen. 

Birgittes slides er vedhæftet som bilag 1 

 

Herefter drøftelse i plenum. 

Udvalgtes input er oplistet herunder i nogle overordnede temaer. 

 

Inddragelse som grundfaglighed eller specialisering? 

Det er et centralt spørgsmål, om inddragelse er noget, som 

socialrådgiveruddannelsen skal tænke ind som en del af grundfagligheden i 

professionen, eller om det skal være en specialisering.  
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Inddragelsespraksis – et mindset 

Inddragelse er et mindset og ikke en enkel disciplin eller en specifik faglighed. 

Spørgsmålet er, hvordan et sådan mindset kan konkretiseres og omsættes ind i 

en uddannelseskontekst.  

Udvalget drøftede, at mindsettet omkring inddragelse ikke blot er afgørende på 

børneområdet, men også på voksenområdet og senest også på 

handicapområdet, hvor der netop et vedtaget en ny lovgivning på området 

Så det er en bevægelse, der er i gang på alle områder 

Det er vigtigt at forstå, at uddannelsen ikke alene kan løfte opgaven med at give 

de studerende dette mindset. Det er også en opgave, som skal løftes ude u 

praksis. De studerende vil støde på en praksis, hvor der er mange siloer, som 

ikke nødvendigvis arbejder med det samme mindset. 

 

Inddragelsespraksis - fra barn til voksen 

Birgittes fokus har været på børn i alderen 10-18 år. Men det er centralt at 

børnene tidligt får gode erfaringer med inddragelse. Det er med til at 

selvstændiggøre, hvilket også kan hjælpe på den lange bane og i andre regi. 

Vi kan ikke bare skifte mindset, når de bliver myndige som 18-årige, hvis de slet 

ikke er trænede i det inden. 

 

Konkret erfaring fra praksis 

Rikke Blindbæk fortalte, at de i Sønderborg kommune har haft et meget givtigt 

samarbejde med taskforcen. Her opdagede de, at de inddrog børnene, bare ikke 

på de rigtige tidspunkter. Her har de nu fået en opmærksomhed på rækkefølgen 

i en sagsgang. Taskforcen tegnede en simpel tegning som forestiller et jura- 

bjerg. Tegningen illustrerer på meget simpel vis det logiske i, at man ikke først 

skal træffe beslutning og så først bagefter inddrage.  

 

Samarbejde med styrelsen 

Underviser Mette Højte spurgte ind til, om UC SYD kan trække på viden fra 

styrelsen i forhold til et eventuelt samarbejde og/eller videndeling. 

Birgitte tilkendegav, at UC SYD gerne må rettes henvendelse, så kan hun 

undersøge, hvad der er muligt.  

Birgitte opfordrede til, at man kan tilgå arbejdet med dette ved at se på de to 

aktørspor: Det juridiske spor og det faglige spor. Hvad ligger der så af teoretisk 

tænkning ind i det? Hvordan kan vi så omsætte det til et mindset?  

 

 

4. Status på COVID-19 v. Britta Martinsen og Tina Steenhold 

Eksamener   

Britta orienterede om, at alle eksamener i januar blev omlagt til onlineprøver. 

Meldingerne fra studerende og undervisere har været overraskende positive. 

Resultaterne er heller ikke blevet forringede, hvis vi ser på karaktererne.  

Men det koster på den sociale del for vores studerende. 

 

Praktik: 

Tina Steenhold orienterede om, at praktikanterne netop er startet i praktik her 

den 1. februar 2021. Der har denne gang været en stor udfordring på at få 
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tilkendegivelser af praktikpladser i Esbjerg, Varde og Billund området. Det bliver 

særligt en udfordring, hvis der bliver behov for genplaceringspladser. 

 

Udover denne problematik oplever Tina, at en del praktikvejledere oplever, at 

vejlederrollen er ekstra udfordrende under COVID-19. 

Vi kan og vil som uddannelse godt tage snakken med praktikvejlederne, men det 

er afgørende at praktikvejlederne har den nødvendige ledelsesmæssige backup. 

 

Efter input fra praktikvejlederne er der udarbejdet et samlet skriv, som er sendt til 

alle praktikvejledere og praktikanter. Det indeholder nogle gode råd til 

håndteringen af praktikken under COVID-19. Tine bad udvalget om at gøre 

deres netværk opmærksomme på dette skriv, da hun vurderer, at det kan være 

til stor gavn for praktikvejlederne. 

 

Dernæst er det afgørende for UC SYD at få formidlet, at ingen vejledere skal stå 

selv med den her opgave. Som praktikkoordinator vil Tina meget gerne tilbyde 

sig hjælp. 

 

Britta orienterede endvidere om, at socialrådgiveruddannelsen udarbejder et 

skriv til praksis, som vil blive sendt til alle kommuner i UC SYDs praktikområde. 

Brevet er vedhæftet som bilag 2. 

 

Der er siden mødet truffet beslutning om i første omgang at rette henvendelse til 

de kommuner, hvor vi endnu ikke har faste samarbejdsaftaler og hvor vi har haft 

svært ved at få tildelt de nødvendige praktikpladser for vores studerende. 

Dernæst er henvendelsen også rettet til disse kommuner grundet manglende 

genplaceringspladser.  

 

De kommuner hvor ovenstående ikke er relevant for nuværende, er de 

kommuner, hvor vi både får de praktikpladser, som der foreligger aftaler 

omkring, ligesom at der er genplaceringspladser til rådighed. Dertil skal dog 

siges, at frustrationen blandt praktikvejlederne er bredt repræsenteret og derfor 

er en opmærksomhed herpå relevant for samtlige kommuner i UC SYD´s 

område. Dette med særligt fokus på at støtte praktikvejlederne, således at de 

har de nødvendige betingelser og rammer for at imødekomme en praktikperiode 

for vores studerende. Det hjælper vi meget gerne med, hvorfor vi også har sendt 

inspirationsmateriale ud til praktikvejlederne ligesom at det altid er muligt at 

kontakte os for drøftelse/møde herom. 

 

5. Meddelelser fra formanden, uddannelseslederen og udvalgets medlemmer 

 

a. Formand Jesper Nissen 

Socialrådgiverforeningen har fået ny formand Mie Moll.  

Det betyder blandt andet, at der vil blive et tættere samarbejde med 

SDS. 

 

b. Studieleder Britta Martinsen 

i. Ny administrativ understøttelse af uddannelsesudvalget. 

Nanna Hougaard Nielsen har fået ny stilling på UC SYD og 
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tiltræder 1.marts som studiekoordinator på 

administrationsbacheloruddannelsen. 

Det betyder, at dette møde er det sidste, som Nanna deltager 

i. Der bliver ansat en ny i Nannas nuværende stilling, som vil 

overtage Nannas arbejde ind i dette udvalg. 

ii. Ny studiekoordinator 

Der er ansat en ny studiekoordinator på 

socialrådgiveruddannelsen pr. 1. marts 2021. 

iii. Orientering om notat om praksistilknytning på Institut for 

samfundsfag og kommunikation. 

Britta orienterede om, at notatet er sammenfattet i november 

2020 og bygger på nogle beskrivelser, som ikke er forkerte, 

men som er blevet reviderede grundet COVID-19. 

Konkret har ideen med at få flere undervisere ud i praksis ikke 

været muligt grundt COVID-19 

Vi har også to gange måttet aflyse en temadag med 

pædagoguddannelsen. 

 

iv. Forum med de studerende i Aabenraa 

Camilla orienterede om, at de i Aabenraa er i gang med at 

etablere et forum med fokus på samarbejde med de 

studerende. 

 

c. Udvalgets medlemmer 

Ingen meddelelser   

 

6. Uddannelsesområdets efter- og videreuddannelse 

Grethe havde intet konkret til punktet.  

Efter- og videreuddannelsen har travlt med at håndtere alle deres online forløb. 

Så der er ikke så mange nye ting i spil på området i øjeblikket. 

 

7. Eventuelt 

Intet til punktet 

 

 

På vegne af formand Jesper Nissen 

 

Venlig hilsen 

 

Nanna Hougaard Nielsen (NHNI) 

Koordinator for studieledelsen 

Studieadministration 

 

nhni@ucsyd.dk 

72662263 

 

 

 


