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Notat 

 
Dato 21.09.2021 Journal nr. [x-xx-xx-xx/yyyy] Reference bmar 

Uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen 
Tirsdag den 21. september 2021 kl. 13.00-15.00 
Lokale 6124 
UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg 
 
Tilstede: Jesper Nissen, Pia Damtoft, Mette Højte, Marie Frich, Rikke Flebbe, Camilla Moesgaard, Kristof-
fer Poulsen,  
 
Afbud: Lone Mailandt-Poulsen, Jutta Carstensen, Henriette Zeeberg, Grethe Fog, Marianne Kjærgaard, 
Rikke Blindbæk  
 
Referat: 

1. Velkomst og præsentation v. formand Jesper Nissen:  
Velkommen til Rikke Flebbe, som ny studenterrepræsentant.  

2. Godkendelse af dagsorden:  
Godkendt. 

3. Meddelelser fra formanden, studielederen og udvalgets medlemmer 
a. Formand: 

i. DS følte sig godt velkomne, da de var på campus med deres campingvognen og 
oplæg. Vil komme igen med campingvognen og vil næste gang gøre det samti-
dig med professionsfestivalen.   

ii. DS er godt i gang med at opdyrke et samarbejde med SDS. Har snakket meget 
om samarbejde mellem studieliv og praksis.  

b. Studieleder 
i. Ny rektor og organisationsændring: Orienteret om, at Alexander Von Oettingen 

er ny rektor, om organisationsændringen og processerne med ansættelse af 3 
direktører i stedet for ny prorektor. Herunder også, at de enkelte institutter frem-
over varetager grunduddannelse, EVU (efter- og videreuddannelse) og FoU 
(Forskning- og Udvikling). 

ii. Professionsfestival – Camilla og Britta orienterede om nogle af de aktiviteter, der 
var arrangeret af socialrådgiveruddannelsen på de 2 campus. Generelt var der 
en opfattelse af, at det var et par gode og udbytterige dage. Maria Frich deltog 
som panelmedlem i en debat med Mandag Morgen og Altinget om aktive unge. 
Udvalget drøftede, at der manglede information om dagene til praksis. Meldin-
gen er, at datoerne skal meldes ud, så snart de er kendte.  

iii. Opfølgning efter nedlukning og erfaringer fra perioden: Der har været nedsat en 
arbejdsgruppe på tværs af UC, hvor man har drøftet erfaringer med nedlunk-
ningsperioden i forhold til on-line undervisning og møder. Drøftelserne har med-
ført, at socialrådgiveruddannelsen vil arbejde med at udbyde et on-line hold fra 
1.2.23. Udbuddet skal være på fuld tid og SU understøttet og foregå med on-line 
undervisning i de temaer, hvor det kan lade sig gøre, men med fysisk undervis-
ning på udvalgte temaer. Udbuddet skal være svar på regeringens ønske om 
uddannelser til alle dele af landet, studerendes ønsker om on-line hold og ned-
gang i ansøgere til uddannelsen. 

iv. Supplerende undervisning til dimittender sommer 21 og forår 22: Dimittenderne i 
juni 21 fik tilbud om et 2 dages kursus – program er vedhæftet. Der deltog des-
værre kun 13 studerende. Tilbuddet blev også givet til de daværende 5. seme-
ster hold. Deltagerne var til gengæld meget tilfredse med programmet, undervis-
ningen og udbyttet. De gav ved evalueringen udtryk for, at dagen med ”At sætte 
sig for bordenden” gerne må udvides til 2 dage. Dimittenderne i januar 22 vil få 
et tilsvarende tilbud, både Camilla og Britta er i dialog med holdene om deres 
ønsker.  
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v. Frafald og optag/ansøgere: Ved optaget 2021 har vi set et stort fald i ansøgere 
til uddannelsen. Det ser aktuelt ikke ud til, at der er ansøgere til 2 hold til seme-
sterstart 1.2.22. Samtidig har der været et større frafald på de eksisterende 
hold, end vi sædvanligvis ser. Pia Damtoft foreslår et projekt med snusepraktik i 
samarbejde med praksis, så de studerende tidligere får kendskab til professio-
nen. Noget af frafaldet kan skyldes, at en del af de studerende har svært ved at 
kode de skriftlige opgaver på uddannelsen. Der kan være elementer af, at 
klasse dynamikkerne er meget forskellige. I den forbindelse orienterer Britta om 
det nuværende arbejde med grupper  - etablering og facilitering – og om forven-
tet arbejde med stopprøve eller 1. semesterprøver. Der er forslag fra de stude-
rende om en løbende tutorordning, de har oplevet at den nuværende ordning 
opleves at ”forsvinde” hurtigt. Kan vi lave nogle aktiviteter, så det bliver mere 
synligt, hvad det er for en uddannelse – f.eks. lave nogle projekter eller events, 
så vi kan skabe interesse for uddannelsen allerede i folkeskolen? Måske er det 
generelle image uddannelsen har ikke godt, måske er faget ikke kendt af mange 
unge? Camilla og Britta tager de forskellige forslag med.  

 
c. Udvalgets medlemmer: 

Intet 
4. Uddannelsesområdets efter- og videreuddannelse: 

Faglig leder fra efter- og videreuddannelsen, Grethe Fogh Nielsen, var fraværende ved mødet. 
Camilla Moesgaard orienterede derfor kort om efter- og videreuddannelsen (EVU). Der pågår pt. 
organisationsændring på UC SYD, som får den betydning, at EVU fordeles ud på de enkelte insti-
tutter. Konkret betyder det, at en andel af de medarbejdere, som i dag er ansat hos EVU, i stedet 
bliver tilknyttet uddannelserne. Derfor tilknyttes også en EVU-medarbejder til socialrådgiveruddan-
nelsen.  
Dette gør, at uddannelserne kommer tættere på det konkrete arbejde med udvikling og udbud af 
efter- og videreuddannelsesmuligheder, hvilket giver potentiale for bl.a. at tænke i nye muligheder 
i samarbejde med aftagerne.  
Organisationsændringen er stadig i proces, og af den grund pågår der stadig afklaring af de kon-
krete detaljer.  

 
5. Temadrøftelse 

Opfølgning på Bestyrelsens temadag: Rikke Flebbe bemærker, at det er svært at se, hvordan den 
grønne omstilling skal indgå i uddannelsen. Kristoffer synes, at der er flere områder, hvor der kan 
tages fat – f.eks. brugen af biler blandt både medarbejdere og studerende. Mette peger på med-
borgerskab og de 17 verdensmål.  
Udvalget er i øvrigt enige om, at det har været en rigtig god dag.  
Flere af bestyrelsesdagens temaer har været inddraget løbende i ovenstående drøftelser.  
 

6. Valg af tema til næste møde – se bilag: 
a. Forslag om drøftelse af gennemsigtighed i, hvad og hvordan der gives karakterer ved 

prøverne - større synlighed i, hvad man skal kunne til eksamen. Jesper beder de stude-
rende om et oplæg om, hvad det er for henvendelser de får fra medstuderende, undervi-
serne fortæller om, hvordan de griber en prøve an.  

b. En plan. 
c. Fortsat drøftelse af strategi 2025 – evt. med oplæg fra en ekstern. 

 
7. Eventuelt: 

a. Personalegruppen har drøftet organisationsændringen, forventer dog ikke at det giver 
voldsomt store ændring i hverdagen. Er til gengæld meget optaget at, at det har været 
frafald og manglende ansøgere og hvilke konsekvenser det kan få.  
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