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Prøveform og prøvebestemmelse 
Modul 8 
 
Generelle Informationer til 
modulprøven 
 

De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: 
• Informationer om elektronisk aflevering.  
• Afleveres opgaven ikke rettidig, ukorrekt eller mangelfuld har den studerende forbrugt et forsøg. 
• Den studerende er ved indskrivning på studiet automatisk tilmeldt modulafprøvningen.  

Kilder • Bekendtgørelsen 766 af 24. juni 2011, og Studieordningen for Socialrådgiveruddannelsen 
• Eksamensbekendtgørelse 1519 af 16. december 2013  
• Karakterbekendtgørelsen 1601 af 17. december 2014 gældende fra 1. maj 2015 – 31. august 

2015 
• Karakterbekendtgørelsen 114 af 03. februar 2015 gældende fra 1. september 2015 
• Retningslinjer og vejledninger til den mundtlige og skriftlige afprøvning. 

Modul 8 Socialt arbejde i tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng  
 

Bedømmelse 
Karakterskala 

Intern 
Godkendt / Ikke godkendt 

Læringsmål Den studerende har viden om: 
• Aktuelle udfordringer og forandringer i professioner og professionsidentiteter 
• Den retlige regulering af samarbejdet mellem professioner og sektorer 
• Socialrådgiverens opgaver, roller og funktioner og samspillet med andre professioner i 

tværprofessionelle og –sektorielle sammenhænge  
• Projektorganiserede indsatser 

 
Den studerende har færdigheder i at: 

• Arbejde helhedsorienteret med sociale problemer 
• Planlægge og koordinere sociale indsatser 
• Mødeledelse 
• Tværprofessionel kommunikation og borgerinddragelse 
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Den studerende har kompetence til at: 
• Koordinere og lede indsatser på tværs af professioner og sektorer i forskellige organisatoriske 

sammenhænge 
• Samordning af mål og prioritering af indsatser på det sociale og beskæftigelsesmæssige område 

• Reflektere over rammer, muligheder og barrierer i det tværprofessionelle samarbejde 
Afprøvningsform  Mundtlig afprøvning i grupper. Se retningslinjer og vejledning til den mundtlige afprøvning og det 

skriftlige produkt. 
Bedømmelsesgrundlag Bedømmelsesgrundlaget er modulets læringsmål jf. Studieordningens fællesdel for Socialrådgiver- 

uddannelserne i Danmark og den Institutionelle studieordning. 
Der foretages en samlet vurdering af den mundtlige afprøvning og det skriftlige produkt.  

Eksaminationstid 45 min. pr. gruppe excl. votering. Gruppens størrelse: 3 studerende 
Modulomprøve Den studerende har tre forsøg. Den studerende skal have bestået modulafprøvningen senest inden 

afprøvningen på Modul 13. Informationer om modulomprøven fremgår af BB.  
Ved omprøve kan gruppens størrelse ved afprøvning variere. Der er følgende retningslinjer for eksamens 
tid ved omprøve: 
1 studerende 15 minutter 
2 studerende 20 minutter 
3 studerende 45 minutter 
 
Ved omprøven deltager der ikke andre studerende i afprøvningen.  
Den enkelte studerende har 5 minutter til at fremlægge selvvalgte dele af sin præsentationsportfolio. 
Den efterfølgende afprøvning er en fælles refleksion mellem den studerende og underviserne. 
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Prøveform og prøvebestemmelse 

Modul 8 Retningslinjer og vejledning til det skriftlige produkt  

 

Præsentationsportfolio skal systematiseres efter læringsmålene og indeholde følgende: 

• Materiale fra samtlige temaer i modul 8  
• Litteratur- og materialeoversigt, som dokumenterer, at den enkelte studerende har læst mindst 1200 sider 
• Navn, studienummer og holdbetegnelse 
• Måned og år for aflevering 

 

 

Prøveform og prøvebestemmelse 
 

Modul 8 Retningslinjer og vejledning for den mundtlige afprøvning  
 
 

Prøven er en individuel mundtlig intern prøve og placeret ved udgangen af modul 8. 

Prøvegrundlaget er en individuel port folio, (præsentationsportfolio), som den enkelte studerende præsenterer i en gruppe bestående af i alt 3 
studerende samt 2 undervisere. 

Afprøvningen forløber ved at den enkelte studerende har 5 minutter til at fremlægge selvvalgte dele af sin præsentationsportfolio. De efterfølgende 
30 minutter er en fælles refleksion mellem de studerende og underviserne. 


