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Referat fra møde i Uddannelsesudvalget for
Socialrådgiveruddannelsen den 23. oktober 2014
Til stede: Asbjørn Sonne Nørgaard, Christian Alnor, Line Moth, Anja R. W. Andersen
dersen, Berit
Palle Petersen, Jon Lamberg og Hanne Pedersen
Afbud: Mette Heidemann,, Christian Lorens Hansen
Dagsorden:
1. Kort præsentation fra hver deltager omkring kommende samarbejde.
2. Konstituering af udvalg
3. Drøftelse af udvalgets størrelse og repræsentation
4. Drøftelse
telse af forretningsorden
5. Orientering om gennemskrevet studieordning
6. Orientering om praktiksituationen
7. Udmeldte mødedatoer
8. Eventuelt

Ad. 1. Der var fra alle sider en klar udmelding på, at man så frem til samarbejdet og til at
berige uddannelsesudvalget
sudvalget med input fra de steder, som man hver især repræsentererepræsenter
de, og samtidig en klar melding om, at møderne ikke blot skulle være informationsmøder
men Temamøder, så medlemmerne kunne bidrage med viden derfra hvor de kom.
Punkter på kommende møder kunne
kunne være tiltag ift. studerendes fremmøde, nye læringslæring
former m.v. Aftalt at uddannelsen kommer med udspil til indhold på møderne, som medme
lemmerne supplerer med oplæg i det omfang, det giver mening.

Ad.2. Enighed om at vente med konstituering af udvalget till et kommende møde, hvor
der var flere medlemmer til stede.

Ad. 3. Der er taget kontakt til Cliff Kaltoft fra landsforeningen af Væresteder, for at høre
om han ville være interesseret i at indgå i Uddannelsesudvalget, som repræsentant for
brugerorganisationerne.. Alternativt skal der findes en anden repræsentant fra dette omo
råde, da udvalget bl.a. skal rådgive om uddannelsens relevans for samfundet og her er
en repræsentant for en brugerorganisation oplagt
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Ad. 4. Der var ikke på forhånd fremsendt udkast til
til forretningsorden, men dette blev udu
leveret på fællesmødet af vicedirektør Niel Grønbæk Nielsen. Det blev aftalt, at forretforre
ningsordenen vil blive drøftet på et kommende møde.

Ad. 5. Jon Lamberg orienterede om formål og arbejdet med gennemskrevet studieordstudieor
ning, hvor progressionen gennem uddannelsens moduler er blevet mere tydelig og læl
ringsmålene for de enkelte moduler klarere ift. modulerne og kerneområderne.
Ligeledes blev der orienteret om den proces der skal til at foregå med fordeling af ectsects
pointfordeling
rdeling i de enkelte moduler,
moduler, hvor en ændring kan blive, at alle faggrupper ikke
nødvendigvis bliver repræsenteret på alle moduler, som det er tilfældet pt.

Ad. 6. Jon Lamberg orienterede kort om praktiksituationen, hvor der mangler praktikprakti
pladser til de mange studerende som blandt
bland andet skyldes optag på afdelingen Vejle.
Netop
etop frygten for manglende praktikpladser og job efterfølgende var noget af det DSR i
sin tid havde problematiseret.
Punktet gav anledning til en generel snak omkring optagetal på uddannelser også ift. de
seneste års optag af stort antal studerende og nu lukning af uddannelser, hvor der ikke
umiddelbart er beskæftigelse efter endt uddannelse.

Ad. 7. Aftalt at de udmelde mødedatoer fastholdes, men at Jon Lamberg, såfremt der
viser sig et behov kan udmelde forslag til ny dato inden mødet den 3. februar 2015.
Til mødet den 4. november 2014, er der afbud fra Asbjørn Sonne Nørgaard.

Akkrediteringsinstit
Ad 8. Ifm. institutionsakkrediteringen har UCL modtaget Danmarks Akkrediteringsinstitutions rapport til kommentering og der indstilles desværre til afslag på institutionsakkreinstitutionsakkr
ditering.

Ref. Hanne Pedersen
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