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Referat 

 

Referat Uddannelsesudvalget socialrådgiver 

Campus Esbjerg 10. oktober 2018 

Til stede: Jette Kynde Schøtz, Jesper Nissen, Lotte Nielsen, Grethe Fog Nielsen, Kristof-

fer Thorn Poulsen, Mette Højte Jensen, Cecilie Fanø, Britta Martinsen, Jutta Carstensen 

Nanna Hougaard Nielsen 

 
Afbud: Camilla Moesgaard, Frants Regel, Pia Niemann Damtoft, Henriette Zeeberg, 

Magnus Bøll, Lone Mailandt-Poulsen 

 
I øvrigt deltog: Institutuchef Anette Nicolaisen 

 
Referent: Nanna Hougaard Nielsen  

 

1. Velkommen til udvalget og præsentation af medlemmerne v/Britta Mar-

tinsen – oversigt over udvalget er vedhæftet som bilag. 

Medlemmerne præsenterer sig selv. 

Britta orienterer om at Camilla Moesgaard, studieleder for socialrådgiverud-

dannelsen i Aabenraa, fremadrettet vil deltage i udvalgsmøderne som tilfor-

ordnet. 

 

2. Godkendelse af dagsorden v/Britta Martinsen 

Dagsorden godkendt 

 

3. Valg af formand for udvalget v/Britta Martinsen. Formanden vælges jf. 

standard forretningsorden blandt udvalgets eksterne medlemmer, stan-

darden er vedhæftet som bilag. 

Jette Kynde Schøtz vælges som formand for udvalget. 

 

4. Vedtagelse af endelig forretningsorden. 

Der skal jf. forretningsorden tages stilling til antal af møder. Der er lagt op til 4 

møder årligt, hvilke tilkendegives fra udvalget er passende. 

Udvalget godkender følgende datoer: 

- 28. januar 2019 kl. 15.00 – 17.00 i Esbjerg 

- 28. maj 2019 kl. 15.00 – 17.00 i Esbjerg 

- September 2019 i tilslutning til temamødet med Bestyrelsen og alle Uddan-

nelsesudvalg. 

 

5. Uddannelsesudvalget har jf. vedtægterne 2 vakante pladser. Det skal 

drøftes, om udvalget ønsker udpegning hertil. I givet fald skal navne 

indstilles til bestyrelsen ved UC Syd, som herefter udpeger.  

Udvalget tilkendegiver, at udvalget har en fin og varieret sammensætning. 

Det besluttes, at de to vakante pladser bliver stående og besættes hen af ve-

jen, hvis dette findes nødvendigt. 
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6. Orientering om UC Syd og institutterne v/institutchef Anette Nicolaisen. 

Institutchef Anette Nicolaisen holder oplæg. Power Point er udsendt på mail 

sammen med referat. 

Der orienteres om følgende: 

• Organisationen UC SYD. Socialrådgiveruddannelsen hører under 

instituttet for samfundsfag og kommunikation (ISK) 

• Sektorperspektivet 

• Den strategiske rammekontrakt 

o Udgør fire strategiske mål jf. Power Point. 

o Rammekontrakten danner baggrundstæppe for arbejdet i ud-

valget fremadrettet.  

 

Undervejs i oplægget drøftede udvalget følgende emner: 

 

Praksiskobling 

Anette orienter i oplægget om, at UC SYD har fået adgang til et fagsystem 

DUPO, som de studerende kan få lov at afprøve under uddannelsen.  

Det tilkendegives fra udvalget, at det er vigtigt at der er fokus på digitalisering 

som kan bruges direkte i praksis, idet det opleves, at det er en stor mundfuld 

for nyuddannede eller studerende at komme ud til så mange nye IT-systemer. 

 

Professionsidentitet 

Udvalget drøfter professionsidentitet som en vigtigt faktor for de studerende, 

også når de kommer ud i praksis. Specielt i det tværfaglige arbejde. Idet det 

her skal være tydeligt for de studerende, hvor deres kompetencer ligger, hvad 

de står for, hvor deres faglighed kan sættes i spil. 

 

Overgang fra studieliv til arbejdsliv 

Det opleves, at der er en udfordring i skellet mellem uddannelse og arbejds-

liv. Studerende og dimittender oplever praksischok. Samme problematik blev 

drøftet på Temamødet den 25. september.  

 

Efter-  /videreuddannelse 

Anette Nicolaisen orienterer om, at der arbejdes på en videreuddannelse, 

hvor praktikere kan tage et fuldt modul i en pædagogisk diplomuddannelse. 

Fokus er her på, at få praktikere rustet til at undervise og formidle deres vi-

den. 

 

I linket kan uddannelserne sammenlignes på tværs af udbudssteder:  

https://ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom/#!/ 

 

 

7. Mødeplan for det kommende år. Forslag til mødedatoer: 

Datoer blev godkendt under punkt fire. 

 

8. Evt. 

Intet 

 

https://ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom/#!/

