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Referat fra møde i Uddannelsesudvalget for
Socialrådgiveruddannelsen i UCL den 21. april 2015
Referat fra fællesmødet i de pædagogiske og samfundsfaglige udu
dannelser
Kort orientering v. vicedirektør
edirektør Jørgen Hansen
Fremover vilil der ikke blive afholdt møder fælles for alle uddannelsesudvalgene. I stedet aftaaft
ler de enkelte uddannelser selv de 4 årlige mødedatoer.
Kan sociale aktiviteter bidrage
bidr
til at fastholde studerende?
Enkelte uddannelser har store problemer med at fastholde studerende, og Jørgen Hansens
påstand er, at man ved at forpligte de studerende til at lave og deltage i sociale aktiviteter
aktivite
kan fastholde flere studerende og
o samtidig give kompetencer i forhold til at planlægge arrangementer m.v. Oplægget gav anledning til en del kommentarer,
kommentarer, bl.a. hvorvidt sådanne
tiltag er obligatoriske, hvordan det skal styres
styres på de enkelte uddannelser osv.
Jørgen Hansen vender tilbage til uddannelserne med yderligere informationer.
information
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Dagsorden:
1. Kort præsentation
2. Konstituering af udvalg/Valg
Valg af formand.
3. Drøftelse af forretningsorden
4. Forslag til temaer til kommende møder
5. Eventuelt

Ad.1 - Kort præsentation
Der var en kort præsentation
ræsentation af de fremmødte
frem
deltagere.
Ad.2 – Konstituering af udvalg/Valg af formand
Der var lagt op til valg af formand, der repræsenterede det kommunale område, men ChriChr
stian Lorens Hansen fratræder sin
s stilling i Aabenraa ved månedens udgang
gang og vil fremover
skulle hertil fra Halsnæs, hvorfor han derfor ikke ville påtage sig hvervet.
Efter en kort drøftelse meldte Anna Bak sig (udpeget som repræsentant fra Dansk SocialSocia
rådgiverforening) til formandsposten.
Ad. 3 - Drøftelse af forretningsorden
Forretningsordenen blev underskrevet af de tilstedeværende. Dokumentet vedlægges nærnæ
værende referat til orientering.
Ad. 4 - Forslag til temaer til kommende møder
a. Praksisparathed – omsætning fra teori til praksis og de nyuddannedes
kompetencer.
b. Hvordan opfattes socialrådgiverprofessionen,
socialrådgiverprofessionen og hvor er professionen på vej hen?
c. Vidensarbejdet
densarbejdet på uddannelsen i forhold til at inddrage nyeste forskning,
forskning
og forpligtelsen til at forske selv,
selv - og gerne i samarbejde med praksis.
praksis
d. Tværprofessionelt samarbejde – hvordan styrkes dette på uddannelsen?
uddannelsen
e. Nye tiltag og metoder i socialt arbejde.
Det er aftalt, at ”temabanken” opdateres løbende, og at der til hvert møde skal være et tet
maoplæg, hvor der lægges op til drøftelse, således at viden fra udvalgets medlemmer kan
kvalificere uddannelsen.
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Ad. 5 – Eventuelt
Cliff Kaltoft uddelte Årsrapporten for udsatteområdet og fortalte kort om arbejdet med de
udsatte og de udfordringer, de står overfor i disse år, hvor omdrejningspunktet for socialsocial
politikken er beskæftigelsesområdet.
Digitalt aftagerpanel
Jon Lamberg havde et ønske om, at aftagerne - dvs. hovedsageligt kommunerne indenfor båb
de beskæftigelse
else og børn og unge og udsatte-området,
udsatte
men også andre repræsentanter - er
med i et digitalt aftagerpanel, således at man hurtigt kan få tilbagemeldinger på forslag til
kommende tiltag på socialrådgiveruddannelen vendt med praksis.
Christian Lorens Hansen vil gerne tage en sådan forespørgsel
sel med til BørneBørne og Kulturchefforeningens snarligee møde og høre, om cheferne der er interesserede i at indgå i et digitalt
aftagerpanel. Jon Lamberg kontakter Mette Heidemann for at høre,
høre om hun vil være beb
hjælpelig med en lignende kontakt til aftagerne indenfor Arbejdsmarkedsområdet.
Fremover vil møder blive afholdt i tidsrummet kl. 15-17. Der
er udsendes en Doodle med forfo
slag til datoer til efteråret møder.
møder
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Ref. Hanne Pedersen
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