
 

 

1 / 4 

  

  

Referat 

 

Uddannelsesudvalgsmøde socialrådgiveruddannelsen 
Mandag den 23. september 2019 13.00-15.00 

UC SYD, Degnevej 16, Esbjerg – lokale 6204 
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Carstensen, Grethe Fogh Nielsen, Camilla Moesgaard, Britta Martinsen 

 
Afbud: Jesper Nissen, Pia Niemann Damtoft, Lotte Nielsen, Henriette Zeeberg, Frants 

Regel, Cecilie Fanø, Magnus Bøll, Lone Mailandt Poulsen 

 
Referent: Nanna Hougaard Nielsen  

 

Studieleder Britta Martinsen havde mødeledelsen, da formand Jesper Nissen havde 

meldt afbud til dagens møde. 

Mødet blev indledt med en velkomst til Anders Lundsgaard, som er nyt medlem i 

udvalget. Anders overtager pladsen efter Jette Kynde Schøtz. 

 

1. Godkendelse af dagsorden v. Studieleder Britta Martinsen 

2. Nyt fra UC-verdenen v./Institutchef Anette Nicolaisen 

Punktet udgik da Anette Nicolaisen var blevet forhindret 

3. Meddelelser fra formanden, studielederen og udvalgets medlemmer. 

a. Studieleder Britta Martinsen orienterede om følgende: 

i. Arbejde med prøveformer 

Der igangsættes et arbejde omkring evaluering og drøftelse af 

vores prøveformer. Udvalget vil kunne forvente, at der bliver 

orienterer omkring dette arbejde undervejs i processen. 

ii. Mødepligt 

På et seminar i august blev mødepligt på uddannelsen drøftet. 

Selvom der er mange forskellige holdninger til mødepligt, så 

var den overvejende holdning, at mødepligt fungerer. 

På nuværende tidspunkt er der på socialrådgiveruddannelsen 

mødepligt på 1. semester og på udvalgte elementer undervejs 

i uddannelsen. Det tilkendegives fra begge studieledere og 

undervisere, at det ses, at fraværet som udgangspunkt bliver 

højere på 2. semester, hvor der ikke længere er mødepligt, 

Det oplevere endvidere, at de studerende går meget op i 

sanktioner, og hvad der sker med de studerende, som er 
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fraværende. 

Underviserne har haft en dialog med 1. semester studerende 

omkring, hvad de synes om, at der fraværsregistreres. De 

studerende er overvejende positive. De studerende udtrykker, 

at de får mere ud af undervisningen, når holdet er fyldt, da det 

forbedrer dynamikken i samtalerne og drøftelserne på klassen.  

Studieleder Camilla Moesgaard fortæller, at de har haft drøftet 

problematikken omkring fraværsregistrering på uddannelsen i 

Aabenraa. Drøftelserne har blandt andet har gået på, at 

effekten af registreringen af fravær måske også hænger 

sammen med, at de studerende får følelsen af, at 

uddannelsen faktisk forholder sig til dem. Og hvordan kan man 

arbejde videre ud fra den tese? 

Britta orienterer om, at der fremadrettet vil komme fokus på 

mere systematisk evaluering på om mødepligten fungerer.  

iii. Nyt byggeri 

Syddansk Universitet (SDU) er ved at bygge nyt ved UC SYD. 

De to institutioner kommer til at hænge fysisk sammen. 

Konkret bliver der tale om, at de to institutioner får fælles 

bibliotek, kantine og auditorier/lokaler. Byggeriet forventes 

færdigt i 2021 

Der er nedsat nogle temagrupper på tværs af de to 

institutioner som blandt andet skal arbejde med hvordan vi 

sikrer synergi og sammenhæng mellem uddannelserne. 

I Kolding vil en lignende løsning komme i stand, når UC SYD 

bygger nyt campus ved siden af SDU i Kolding. 

 

b. Camilla Moesgaard orienterede om følgende: 

i. Optag på uddannelsen i Aabenraa 

I Aabenraa er de netop ved at udrulle et større optag, og de er 

nu oppe på i alt ca. 300 studerende. 

 

4. Opsamling og indtryk fra temamødet – er der noget fra dagens møde, som 

vi skal arbejde videre med i uddannelsesudvalget? v./ Britta 

Udvalget drøftede digitalisering i socialrådgiveruddannelsen. Følgende temaer 

blev drøftet: 

- Digitalisering fremgår ikke på nuværende tidspunkt som et systematisk tema 

inde i uddannelsen. Det efterspørges, hvordan får vi det ind i 

undervisningen. Både i forhold til undervisnings omkring IT og dennes 

understøttelse af arbejdsopgaverne, men også de etiske perspektiver ind i 

anvendelsen af disse. 

- Forslag om samarbejde med SDU´s forskere indenfor velfærdsteknologi. 

- Digitalisering er vigtigt, men en socialrådgivers vigtigste kompetence er at 

skabe relation til de mennesker, de skal hjælpe. 

- Der blev nævnt to perspektiver ind i digitaliserings aspektet. Et perspektiv i 

forhold til de velfærdsteknologiske løsninger og et andet med 

dataanvendelse.  

 

Britta orienterer om, at uddannelsen får adgang til fagsystemet DUPO. DUPO 
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skal anvendes som et eksempel på et fagsystem med alle de facetter det 

rummer. Hvordan bruger man det og hvordan forholder vi os til det? 

 

5. Forhold omkring uddannelsen og professionen til drøftelse: 

a. Orientering om arbejdsmarkedsbalancen for 

socialrådgiveruddannelsen v. Britta (vedhæftet som bilag 1) 

Ifølge den strategiske rammekontrakt skal: 

"arbejdsmarkedsbalancen for folkeskolelærere, pædagoger, 

sygeplejersker og socialrådgivere i Sydjylland (...) trækkes årligt 

forud for et møde i uddannelsesudvalgene for de fire uddannelser, 

som følger udviklingen". 

Britta orienterede kort om, at der er gode jobmuligheder efter endt 

uddannelsen.  Der har været mangel på arbejdskraft, og optaget er 

derfor øget på uddannelsen. 

b. Modulsammenlægning og revision af studieordning v. Britta 

På baggrund af en bekendtgørelsesændring i 2018 har der været 

arbejde med at lægge modulerne sammen til en semesterstruktur. 

Det tidligere uddannelsesudvalg har godkendt igangsætning af 

arbejdet. 

Der orienteres om status og revision af studieordning med henblik 

på at udvalget laver indstilling til bestyrelsen om godkendelse.  

Da arbejdet med revidering endnu ikke er færdiggjort, er der ikke 

udsendt bilag til punktet. Britta og underviserne orienterede derfor kort 

om status på arbejdet. 

Der arbejdes ikke på ændring af indhold i fagene, men der laves der 

laves om på placeringen. UC SYD´s uddannelsesjurist har været inde 

over denne del af arbejdet, så det sikres, at vi overholder de formelle 

krav. Når arbejdet er færdigt, skal Uddannelsesudvalget indstille til 

bestyrelsen om godkendelse. Dette kræver enten et ekstraordinært 

uddannelsesudvalgsmøde eller at udvalget godkender bilag pr. mail. 

Det blev på mødet besluttet, at der sendes mail til udvalget med bilag 

med forslag til indstilling til bestyrelsen.  

6. Uddannelsesområdets efter- og videreuddannelse. 

Grethe Fogh Nielsen orienterede om, at beskæftigelsesområdet fylder meget lidt 

på UC SYD. Både på akademi- og diplomniveau er der meget få tilmeldte på 

disse hold 

Der er indledt et samarbejde med Københavns professionshøjskole og det 

private firma Mploy med henblik på udvikling af et modul, som tager 

udgangspunkt i det ”praksischok” som mange nyuddannede oplever, særligt når 

de ansættes i et jobcenter. Modulet er målrettet til de nye medarbejdere i 

jobcentrene, som arbejder med beskæftigelsesdelen. 

Samarbejdet mellem og professionshøjskolerne og Mploy har den store force, at 

det bliver udviklet i samarbejde mellem praksis og uddannelsesverdenen.  

7. Eventuelt 

8. Punkter til kommende møder 

a. På næste møde ønskes et punkt på omkring, hvordan vi får udarbejdet 

spændende dagsordener med det formål at øge fremmødet på 

møderne fremadrettet 
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b. Hvordan kan vi være mere afstemte i forhold til aftagerfeltet, som 

ansætter vores dimittender? Hvordan ligger vi linjen som generalist 

uddannelse? 

 

 

 


