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Uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen  

  

 

 

Uddannelsesudvalgsmøde 

Torsdag den 27. maj 2021 kl. 15.00-17.00 

UC SYD, Degnevej 16, Esbjerg - Online 
 

 

Referat 

 

1. Velkomst og præsentation v. formand Jesper Nissen 

Velkommen til ny sekretær for udvalget Sara Boulund 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt af alle 

 

3. Meddelelser fra formanden, uddannelseslederen og udvalgets medlemmer 

a. Formand 

Alle er optaget af genåbningen og glæder sig til den fysiske kontakt 

med hinanden. 

 

b. Uddannelsesleder 

UCSYD får ny Rektor fra d. 1. juni. Alexander Von Oettingen som var 

tidligere Prorektor. 

Vi bevæger os tættere på almindelige forhold i forhold til corona. Vi 

startede med 20% fremmøde, så 50% og nu 100% - men nogen 

studerende vil gerne afslutte dette semester med fortsat online 

undervisning. Især 1. semester.  

På UC SYD skal vi fortsat kontrollere for test, der kun må være 72 

timer. UC SYD har selvtest i et telt foran campus og vi skal stadig bære 

mundbind.  

Alle eksaminer bliver afholdt fysisk her til sommer. Gæster skal opholde 

sig på udendørsarealerne.  

Dimission må gerne gennemføres men der kommer restriktioner og 

uddannelsen inviterer de hold med, der blev færdig i januar måned.  

Nogle undervisere har fundet områder, hvor det har givet mening at 

gennemføre undervisningen digitalt, så det fortsætter vi med. Det har 

affødt nogle nye idéer som vil blive drøftet og der kommer en plan 

senere.  

Uddannelsen har fået en pose penge, der må bruges på vores 

dimittender (dem der bliver færdige til sommer og vinter). Det er for at 

give lidt ekstra input/tilskud til det faglige.  
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Det link der er sendt med dagsorden, er til et nyt initiativ: 

Professionsfestival d. 9. og 10. september som skal indeholde 

professionens værdier med hoved, hånd og hjerte. I år bliver det 2 

dage, men tanken er, at det fremover skal strække sig over en uge. Der 

vil være almindelig undervisning fra 9-14, hvor forventningen er, at 

undervisningen forholder sig til temaet. Fra kl. 14.00 åbnes der for 

offentligheden. Det endelige program vil blive sendt ud og det vides 

ikke endnu, om det bliver med tilmelding.  

Et forslag fra udvalget: Brugerperspektivet. Hvad er den værdige 

sagsbehandling? Hvad er en værdig sagsbehandler? Dette er efter at 

Beskæftigelsesministeren har udtalt sig om et ministermål som er 

Værdig sagsbehandling.  

Får I gode idéer så skriv til Britta.  

 

c. Udvalgets medlemmer 

Ingen meddelelser 

 

 

4. Uddannelsesområdets efter- og videreuddannelse 

EVU kan konstatere, at folk er blevet mere indstillet på de online moduler. Ikke 

pga. det nødvendige men mange ønsker online moduler nu. EVU har et 

samarbejde med Varde jobcenter, om intro for nye medarbejdere, som kan 

bygge videre til beskæftigelsesbehandler i Varde. 

Indsatsen ligger i arbejdet om det tværprofessionelle samarbejde i modulerne.  

EVU har fået 13 pladser på B&U modulerne. Modulerne er gratis for deltagerne, 

men har kun én tilmeldt, så I må gerne melde ind hvis I kender nogen der er 

interesseret. 

Lidt pral fra uddannelsen da 3 tidligere studerende fra demensuddannelsen har 

modtaget en årets demenspris. Der er 3 ansat på sydvestjysk sygehus som har 

modtaget en pris efter et modul hos os.  

Der kommer nye coachingkurser om sundhedsfremme i kommunerne.  

 

5. Andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet 

Ingen spørgsmål 

 

6. Temadrøftelse: Tema 1 

Temadrøftelse om Fremtidens socialrådgiver 

Der ses i øjeblikket to tendenser. Den ene der handler om hvad specifikke 

målgrupper har brug for, og som fordrer stærke specialist kompetencer  

Den anden trend der handler om, at de brede og helhedsorienterede 

kompetencer.  

De to trends er der samtidig. Hvordan skal man som 

uddannelsesinstitution forholde sig til, at der er to trends, der går i hver sin 

retning. Hvordan klæder vi de studerende på til det her. 

Socialrådgiveruddannelsen er en grunduddannelse og specialiseringen skal ske, 

som et led i det arbejdsliv man har/får.  

Nye socialrådgivere ”tror” ikke, at de som f.eks. beskæftigelsesrådgiver” også 

skal vejlede i boligstøtte osv.  

Det drøftes at socialrådgiveruddannelsen er en generalistuddannelse og det skal 

den blive ved med at være. Den skal ikke blive så specialiseret, at man kun ved 

noget ned i en bestemt søjle, så man overser noget, fordi man kun kan forholde 
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sig til sit eget speciale.  

Det opleves at rådgiverne helst vil være specialister, da det skaber mere 

overblik. Derfor kan det være et stort pres på arbejdsgiveren at hjælpe 

rådgiverne på vej, som generalister, men med et specialistblik på et bestemt 

område.  

Et job som rådgiver opleves af nogen rådgivere som presset og stressende, da 

der er mange mennesker at forholde sig til. Derfor tror nogle rådgivere, at det er 

bedre for medarbejderne at være specialist på et område f.eks. jobcenter som 

beskæftigelsesrådgiver, og derved også kun have en bestemt lovgivning.  

Der bliver talt om, at det er et samfund der generelt er max presset, så 

rådgiverne er meget presset for tiden.  

I forhold til helhedstænkning i sagsbehandlingen, er det vigtigt med bred viden.  

Kan løsningen ligge i at uddannelsen skal styrke socialrådgivernes 

tværfaglighed? 

På viden forum med praktikanterne har det været oppe at vende. Nogle 

praktikanter mener, at det kunne være gavnligt med specialiseringer men 

generaliseringen, er det man har lyst til at holde fast i.  

De skal kunne samarbejde og omstille sig pga. nye reformer og det er ret store 

krav for nye socialrådgivere, når de kommer fra uddannelsen. Vi skal ikke kun 

uddanne til professionen men også til at blive i professionen. 

En studerende fortæller at sandsynligheden er, at de kommer til at arbejde med 

det område, hvor de har været i praktik, da de så har et kendskab til området i 

forvejen. Flere praktikperioder kunne evt. favne den bredere forståelse af 

områder.  

Mentorordninger som nyuddannet kan også bruges, når der skiftes områder eller 

til nyansatte.  

Konklusion: Det er ikke aftagerfeltet, der efterspørger specialiseringen, men det 

handler om pres og manglende muligheder for at gøre noget andet eller at dyrke 

det generelle noget mere for socialrådgiverne.  

 

7. Eventuelt. 

Socialrådgiveruddannelsen har 50-års jubilæum til efteråret 2021.   
Det kommer der en fejring af og I hører mere. 

 

 

 


