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Godkendelse af dagsorden v. Britta Martinsen
Godkendt
Valg af formand for udvalget v. Britta Martinsen.
Formanden vælges jf. forretningsorden blandt udvalgets eksterne medlemmer.
Jesper Nissen blev valgt som formand.
Meddelelser fra formanden, studielederen og udvalgets medlemmer
Formanden: Intet nyt.
Studielederen: Orienterer om, at der arbejdes med en gennemgang og tilretning
af studieordningen. Studieordningen skal tilrettes sammenlægningen af
modulerne til en semesterstruktur og gennemgås m.h.p. at der ved alle prøver
gives karakter. Studieordningen vil blive forelagt udvalget, som skal lave
indstilling til bestyrelsen. Skal kunne træde i kraft den 1.2.20.
Udvalgets medlemmer: Intet nyt.
Forhold omkring uddannelsen og professionen
Se punkt 3.
Følgende ønskes drøftet i udvalget v. Britta Martinsen
Den 23. maj afholdes der møde mellem KL og socialrådgiveruddannelserne i
Danmark. KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 400
forvaltningschefer vedr. tilfredshed med de uddannede socialrådgivere.
Undersøgelsen er desværre ikke offentliggjort endnu, så jeg kan ikke medsende
den som bilag. KL vil gerne drøfte aftagernes tilfredshed med
socialrådgiveruddannelsen og er blandt andet interesseret i at høre, hvad
uddannelsesudvalgene mener. Der er især interesse om oplevelsen af de
socialrådgivere, som er uddannet efter ændringen af bekendtgørelsen, hvor der
siden 2012 har været styret efter læringsmål. Det vil sige socialrådgivere, som er
dimitteret siden 2016.
Britta orienterede om oplæg fra KL og DS den 23. maj og den efterfølgende
diskussion parterne i mellem. Uddannelsesudvalget drøftede oplægget. Der var
synspunkter, som bakkede op om, at praktikstedet bør have andel i
bedømmelsen af praktikken. Synspunktet gav anledning til snak om
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praktikperioden og hvordan man kan bedømme den studerendes mere
håndværksmæssige og personlige kompetencer. I diskussionen gav Lotte
Nielsen udtryk for, at det er arbejdsgivers forpligtelse af introducere til det at
arbejde i en politisk styret organisation. Hun var enig i, at de nyuddannede
somme tider kommer med en forestilling om, at de skal være gode til at sige nej
til nedskæringer. Fortæller om nyuddannede, som har mod til og evner til at
udfordre ”gamle” rådgivere. Der var en mindre snak om hellere at rette til end at
skulle i gang en større revision af studieordningen.
Orientering om tiltag i videreuddannelsen v. Grethe Fogh Nielsen
Er interesseret i den nye lov om én plan. Er interesseret i at få undersøgt hvilke
kompetencer der bliver brug for, når man skal arbejde så tværgående.
Beskæftigelse og Sundhed er gået sammen om at se på det.
Eventuelt
a. Lotte Nielsen fortæller, at man er startet på at profilteste udvalgte
ansøgere for at se på, hvordan den pgl. arbejder. Har ikke mange
erfaringer aktuelt, men indtil nu har medarbejderne fundet det
interessant.
b. Mette orienterer om et projekt mellem Kl og DS – ”Styrket samspil
mellem teori og praksis på socialrådgiveruddannelsen”. Pjecen
vedhæftet som bilag 1. Erfaringer fra gymnasiet fortæller også, at
eleverne finder det voldsomt interessant, når de kan komme tæt på
praksis.
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