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Dagsorden til møde i
Uddannelsesudvalget for Socialrådgiveruddannelsen
mandag den 9. oktober 2017 kl. 14-16
Niels Bohrs Allé 1, Odense M, lokale E.150 (blok E)
Deltagere: Anne Jørgensen, Dansk Socialrådgiverforening (formand)
Asbjørn Sonne Nørgaard, SDU
Christian Alnor, Gymnasierne
Jane Findahl, Kommunerne
Bente Falk Nielsen, tilforordnet, KomU
Nana Tofte Klausen, studerende
Mette Mørck Thietje, studerende
Hanne Pedersen, medarbejderrepræsentant
Berit Palle Petersen, medarbejderrepræsentant
Lenna Vogn Petersen, uddannelseschef

Tine Dalgaard, tværgående koordinator (deltager under punkt 6)
Anne Berthelsen, referent
Afbud:

Mette Heidemann, Foreningen af social- sundheds- og arbejdsmarkedschefer
På følgende områder er der ikke sket ny udpegning:
Børne- og Kulturchefforeningen
Brugerorganisationen indenfor udsatteområdet

DAGSORDEN
1. Velkomst og præsentation
2. Orientering
 Orientering fra ledelsen
o UCL’s institutionsakkreditering – BILAG: Institutionsakkreditering
o Fusionsplaner – BILAG: Orientering om fusionsproces
o Studiestart september 2017 – BILAG: 1. prioritetsansøgninger
o Status på ændret indkald på den netbaserede uddannelse
o Rygepolitik i UCL
 Nyt fra medlemmerne af Uddannelsesudvalget
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3. Drøftelse af initiativer igangsat i forbindelse med flytning til NBA
På baggrund af redegørelse på mødet drøftes de initiativer, der er igangsat
efter flytningen til Campus Odense, Niels Bohrs Allé, herunder:
o samarbejde med repræsentanter for de studerende omkring undervisernes tilgængelighed og indretning af studenterområder
o initiativer vedrørende forberedelses- og undervisningslokaler
o aftale med Svendbog Museum omkring permanent udstilling, der beskriver
forsorgshjemmets historie fra 1844 og til i dag
o aftale med rektoratet vedrørende afholdelse af større arrangement i foråret 2018, der skal sætte fokus på uddannelserne i blok E

4. Mindre frafald og hurtigere gennemførelse som indsatsområde
Mindre frafald og hurtigere gennemførelse er centralt for en fremadrettet forbedring af uddannelsens kvalitet. Uddannelsen arbejder løbende med initiativer, der styrker indsatsen. På baggrund af redegørelse på mødet drøftes de
aktiviteter, der aktuelt er i støbeskeen.

5. Det fremadrettede kvalitetsarbejde
På mødet drøftes fremtidige tiltag i kvalitetsarbejdet på baggrund af et mundligt oplæg og med udgangspunkt i uddannelsesberetningen behandlet på
mødet i april. Uddannelsesberetningen vedlægges som bilag til orientering.
BILAG: Uddannelsesberetning

6. Tværprofessionelt samarbejde
Tine Dalgaard, tværgående koordinator i det pædagogisk-samfundsfaglige
område, deltager under dette punkt. Tine Dalgaard introducerer udvalget til
de tværprofessionelle aktiviteter, der er igangsat både i området og på tværs
i UCL.
Aktuelt gennemføres der i september og oktober fælles studiestart for de ca.
700 nye studerende på de pædagogiske og samfundsfaglige uddannelser.
Program for fælles studiestart vedhæftes.
BILAG: Fælles studiestartsdage
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7. Kommende møde
Forårets møde foreslås afholdt mandag den 9. april 2018 kl. 14-16.
Forslag til temadrøftelse:
Socialrådgiverprofessionen nu og i fremtiden – hvordan opfattes professionen,
og hvordan ser vi den fremtidige udvikling.

8. Evt.
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