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Ad 1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Bilag: Dagsorden og referat 

Indstilling: Godkendelse 

Dagsordenen og referatet blev godkendt. Der er indkommet en ansøgning vedr. undervisning i Momentum, 

som behandles under ad. 3. 

Ad 2. Tilbagemelding fra studerende 

Bilag: Intet bilag 

Indstilling: Orientering og diskussion 

 

Praksiscafé 

Lina: Praksiscaféen som blev afholdt d. 22. juni 2021 er i samarbejde med praktikkoordinator Vivi Imer forløb 

rigtig godt. Formålet med ”cafeen” var deling af praksisviden fra studerende, som har været i praktik til 

studerende, som ikke har. Det var en god måde for de studerende, at møde hinanden igen efter Corona og få 

sagt ”god sommer”. Det faglige udbytte af dagen var også godt og det blev forslået fremadrettet at afholde 

praksiscafé hvert halve år. 
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Studievejledningen  

Der kommer en del henvendelser til studievejledningen – både fra nye og ”gamle” studerende. Der er mange 

spørgsmål vedr. gruppedannelse og hvordan man som studerende finder en ny gruppe. Studienævnet har 

tidligere besluttet, at der skal afholdes gruppefacilitering på alle moduler med projektaflevering i grupper.  

 

Opfølgning: 

Studienævnsformanden gør modulkoordinatorerne opmærksom på, at der skal sættes gruppefacilitering i 

skemaet. 

Ad 4. Orienteringer fra studienævnsformanden 

Bilag: Intet bilag 

Indstilling: Orientering og diskussion 

 

Optag og studiestart/semesterstart 

Der er optaget 209 studerende på 1. semester pr. 1. september 2021. Der har i år været 588 ansøgere til 

Socialrådgiveruddannelsen (267 ansøgere på kvote 1 og 321 på kvote 2). Karakterkvotient er i år 6,7. 

 

Trivsel og studiemiljø efter hjemsendelse 2020/2021 

Der er planlagt to trivselsarrangementer for de studerende på uddannelsen (d. 27. september for 5. og 7. 

semester og d. 30. september for 3. semester). Arrangementerne bliver afholdt af to psykologer/konsulenter fra 

Studenterrådgivningen i Aarhus. Overskriften for arrangementet er ”Studieliv og – trivsel, tilbage til studiet”. 

Studenterrådgivningen (SRG) har over 50 års erfaring med at yde gratis social-og psykologhjælp til studerende 

på videregående uddannelser, og afholder gennemsnitligt 14.000 rådgivningssamtaler på årsbasis. På det 

individuelle plan betyder det, at SRG bidrager til at styrke den enkelte studerendes mentale sundhed. På det 

samfundsmæssige plan medvirker SRG til markant at reducere unødigt frafald og studietidsforlængelse. 

Aftagerpanel juni 

Aftagerpanelet blev på sidste møde d. 15. juni 2021 orienteret om og drøftede, hvordan Regeringens udspil til 

ny uddannelsesplan kommer til at påvirke Socialrådgiveruddannelsen, herunder oprettelse af en 

Socialrådgiveruddannelse i Hjørring. Aftagerpanelets indstilling var positiv og konstruktiv, fx i form af konkrete 

udmeldinger om at samarbejde om at få de nødvendige praktikpladser. 

 

Aftagerpanelet blev også orienteret om praktikvejleder- og diplomuddannelsen, som bliver udbudt medio 

august 2021 på UCN, men i samarbejde med AAU. 

 

Der var på mødet også oplæg fra den socialfaglige gruppe om socialrådgiverens kommunikation og relationelle 

kompetencer. Den socialfaglige gruppe holder også oplægget på uddannelsesseminaret d. 18.-19. november 

2021. Her holder den juridiske gruppe også oplæg. 

Ansøgning Momentum 

Momentum kan der ikke fås øvelicenser til. KMD har i stedet tilbudt at komme og undervise i programmet. 

Tilbuddet er gældende for 2022/23. Tilbuddet fra KMD blev diskuteret. Det blev besluttet ikke at anvende 

tilbuddet i denne omgang af faglige og økonomiske grunde. Der blev talt om at tage kontakt til Schultz eller 

andre udbydere af fagsystemer, for at få alternative tilbud. Desuden Styrelsen for arbejdsmarked og 

rekruttering for at høre, om der er planer om fx studenterlicenser. 

 

Digitalisering 

Digitalisering sættes på uddannelsesmødet d. 31. august 2021 i form af en projektbeskrivelse af 

socialrådgivernes digitale kompetencer. 
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Opfølgning: 

Berith Heien afslår tilbuddet fra Momentum. 

 

Ad 5. Valgmoduler udvikling F2022  

Bilag: Notat fremsendt af koordinatorer for valgmodulerne 

Indstilling: Orientering og diskussion 

 

Det fremsendte notat fra koordinatorerne for valgmodulerne blev behandlet på mødet. 

 

På mødet blev der givet udtryk for, at de studerende har rettet kritik af, at der går for lang til fra aflevering af 

opgaven på valgmodul C, D og E indtil opgaven eksamineres i juni måned. Derudover har de studerende givet 

udtryk for, at det kan være svært at skelne de to opgaver fra hinanden - især til eksamen. 

Studienævnet besluttede derfor, at ugeopgaven flyttes til uge 23 med eksamensafholdelse i uge 25+26. Da de 

studerende nu skal eksamineres individuelt med pauser imellem, vil der blive brug for flere eksamensdage end 

tidligere, hvilket koordinatorerne også har været opmærksom på i det fremsendte notat. 

Da der er 2. pinsedag i uge 23, kan eksamensugen evt. strækkes over en weekend med udlevering af opgaven 

fredag d. 3. juni kl. 12.00. Det er op til koordinatorerne at beslutte, om opgaven skal afleveres fredag d. 10. juni 

eller tidligere på ugen. Koordinatorerne opfordres derfor til at vende tilbage med løsningsforslag/datoforslag til 

udlevering og aflevering af ugeopgaven vedr. 2. pinsedag. 

Eksamen på valgmodul C, D og E skal afvikles inden udlevering af ugeopgaven og kan derfor afvikles i uge 22 

(evt. i uge 21). Afleveringsdatoen for C, D og E kan fastholdes til 12. maj. 

Opfølgning: 

Maria sender besked til modulkoordinatorerne vedr. studienævnets beslutning for den fremadrettede struktur 

for eksamensafvikling på valgmodulerne. 

Ad 6. Opsamling og afslutning 

Bilag: Intet bilag 

Indstilling: Opsamling og afslutning 

Det blev aftalt, at der afholdes studienævnsseminar i form af et heldagsmøde igen til næste år med deltagelse 

af alle studiesekretærerne. 


