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Til stede:
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Afbud:
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Mette Heidemann

Forud for Uddannelsesudvalgsmødet for Socialrådgiveruddannelsen var der fællesmøde for
alle uddannelsesudvalgene i området for pædagogiske og samfundsfaglige
samfundsfaglige uddannelser
uddanne
ved
vicedirektør
tør Niels Grønbæk Nielsen. Her blev orienteret om den manglende
lende institutionsakinstitutionsa
kreditering samt udviklingskontrakten
lingskontrakten i forhold til Uddannelses- og Forskningsministeriet
frem til 2017 og den negative presseomtale.
presse

DAGSORDEN:
1. Kort præsentation
sentation pga. udskiftning i deltagerkredsen
2. Konstituering af udvalg – valg af formand
3. Drøftelse af forretningsorden
4. Kort orientering fra uddannelsen
5. Drøftelse ift. tematiseringen: De studerendes fremmøde, studieaktivitet og fastholdelse
6. Forslag
slag til tema til kommende møder
7. Kommende mødedato
8. Eventuelt
Ad. 1.
repræse
Anna Bak err nytiltrådt i Uddannelsesudvalget fra DS og var den eneste eksterne repræsentant, der var til stede, så præsentationen blev ganske kort.
Det viste sig, at der var indkommet
ommet afbud fra Christian Lorens Hansen og Cliff Kaltoft, forfo
uden Mette Heidemann og Asbjørn Sonne Nørgaard,
Nørgaard, men pga. sygdom hos sekretær var
disse ikke blevet kommunikeret videre.
Ad. 2.
Det ringe fremmøde bevirkede, at der ikke blev valgt
valg formand, så dette punkt afventer til
mødet i april.
Ad. 3.
Drøftelse af forretningsorden blev pga. ovenstående også udskudt til det kommende møde.
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Ad. 4.
Jon Lamberg orienterede kort om skemalagte
skemalagt timer på socialrådgiveruddannelsen (ca.
( 13 t
pr. uge) med underviser ift. timerne på pædagoguddannelsen,
pædagoguddannelsen og hvordan vi planlægger
feedback til de studerende på studiegruppestudiegruppe og holdniveau, samt har planer om en indiviindiv
duel
el tilbagemelding på opgaver på modul 1 og 2,
2, da ønsket fra de studerende er en eller
anden
n form for tilbagemelding i forhold til eget standpunkt. Ud over de skemalagte timer
med underviser er der skemalagt timer til studiegruppeaktiviteter (ii alt ca. 30 t pr. uge).
Fremmødet til undervisningstimerne
timerne og studiegruppeaktiviteterne varierer dog
og en del fra
hold til hold.
Ad. 5.
Her
er kom vi omkring mange emner foruden det temasatte, bl.a. social mobilitet som er et af
punkterne i udviklingskontrakten,
udviklingskontrakten og hvilke kompetencer de studerende kommer med, ana
tal af optagne m.v.
Dette gav anledning til en drøftelse
røftelse af ledighedstallene for socialrådgivere, som har ramt
det laveste niveau siden 2010. Samtidig er dimittendledigheden faldet, selvom
om antallet af
nyuddannede er næsten firedoblet fra 2010 til 2013.
Måned/år
Medlemmer af DS Ledige Heraf dimittender* Ledighedsprocent
nov-10
12.193
226
57
1,85 %
nov-11
12.689
445
163
3,51 %
nov-12
13.732
513
224
3,71 %
nov-13
14.968
543
265
3,6 %
nov-14
16.007
500
253
3,1 %
*Ledige, som modtager dagpenge på dimittendsats. Det er på baggrund af FTF-A’s
FTF A’s tal ikke
muligt præcist at udregne en ledighedsprocent for dimittender.
Ovenstående tabel er hentet på Dansk Socialrådgiverforenings hjemmeside.
Ad. 6.
Her drøftede vi de udmeldte temaforslag omkring praksisparathed – omsætning fra teori til
praksis (her ville aktuelle cases og materiale fra praksis til brug for undervisningen være
brugbart), hvordan styrker vi relationsarbejdet
ationsarbejdet på uddannelserne,
uddannelserne, vidensarbejdet på udu
dannelsen set i lyset af krav om forskning og ønske fra praksis om at kunne evidensbasere
evidensbas
arbejdet i forhold til forskellige metoder
me
m.v.
I alle de udmeldte temaforslag
forslag er det vigtigt, at praksis er tænkt ind. Tema for mødet i april
meldes ud senere.
Ad. 7.
Næste møde i Uddannelsesudvalget er den 21. april 2015 kl. 18.30 - 21.00. Mødet afholdes
formentlig på Socialrådgiveruddannelsen, Tolderlundsvej.
Ad. 8.
Intet under eventuelt.
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