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Referat af møde i aftagerpanelet for Socialrådgiveruddannelsen den 10. januar 2023 
 
Deltagere:  
Maria Appel Nissen, Panelformand, Studienævnsformand Socialrådgiveruddannelsen 
Vivi Imer, Praktikkoordinator Socialrådgiveruddannelsen  
Lena Thaarup, Resocialiseringskonsulent, Kragskovhede  
Allan Ramsgaard, Kontorchef Juridisk Kontor, Familie- og beskæftigelsesafdelingen, Aalborg Kommune 
Helle Laursen, Områdeleder socialpsykiatrien og udsatte grupper  
Christina Eilers, Dansk Socialrådgiverforening 
Lis Rønholt Haga, Afdelingsleder i Jobcentret, Frederikshavns kommune (online) 
Julie Bloch Vingaard, Ankechef, Ankestyrelsen Aalborg (deltog online fra 13.00) 
Anne-Mette Rosendal, Lektor Socialrådgiveruddannelsen VIA University College, Århus (online) 
Line Brix Madsen, Centerchef eller Bente Kokholm, Ungerådgiver, Headspace Aalborg (online) 
Anette Stevn Jensen, Børne-og familiechef, Børne og Undervisningsforvaltningen, Hjørring Kommune  
Lina Skov, studenterstudievejleder, socialrådgiverstuderende 
 
Øvrige deltagere:  
Mia Arp Fallov, Viceinstitutleder, Aalborg Universitet (online) 
Anja Filtenborg Pedersen, Studienævnssekretær og referent 

Afbud:  
Mikkel Krag Ellefsen, Konsulent, CFD-rådgivning, Aarhus  
Jonas Jakobsen, Leder af Kirkens Korshær, Aalborg   
Heino Pedersen, dimittend, Socialrådgiveruddannelsen 
Mette Rahbek, dimittend, Socialrådgiveruddannelsen 
Heidi Willer, dimittend, Socialrådgiveruddannelsen  
Janne Foulum Lassen, dimittend, Socialrådgiveruddannelsen 

Mødet startede med en kort præsentationsrunde blandt mødets deltagere, herefter gennemgik Maria 
dagsordenen. 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
 
Ad. 2. Aftagerpanelets sammensætning for 4-årig periode (jf. bilag) 
 
Studienævnsformanden har været i kontakt med alle aftagerpanelets eksterne medlemmer, som har 
tilkendegivet, at de alle ønskede at indgå i aftagerpanelet for en fireårig periode. Der er en ledig plads i 
aftagerpanelet, da aftagerpanelet siden 2019 har bestået af 12 eksterne medlemmer. Der blev foreslået, at 
arbejdsmarkedsområdet og sygedagpenge området bliver repræsenteret i aftagerpanelet. Psykiatrien kunne 
også være en mulighed. Der kom forskellige forslag til mulige nye medlemmer, som studienævnsformanden 
går videre med. 
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Ad. 3. Orientering og fælles drøftelser om udvikling på Socialrådgiveruddannelsen 
 
Studienævnsformanden orienterede om udviklingen på Socialrådgiveruddannelsen. Der var løbende drøftelser. 
 
Optag 2022 
Uddannelsen udbyder 209 pladser via KOT hvert år. Der overbookes dog, da der er erfaring med, at ikke alle 
studerende møder op. I løbet af september udmeldes de studerende, som ikke er mødt på uddannelsen. I 2022 
var optaget lavt, hvilket betød, at der også kom studerende ind på ledige pladser. Pr. 1. oktober var der 177 
studerende indmeldt på uddannelsens 1. semester. Det er en bekymring i Dansk Socialrådgiverforening (DS), 
at der på landsplan er færre studerende, som har søgt ind på uddannelsen i 2022. Det kan betyde, at der i 
fremtiden kommer til at mangle uddannede socialrådgivere. Det bør overvejes, om det manglende optag 
skyldes den dårlige omtale af faget i medierne, samt snak om nedlæggelse af jobcentrene. Flere studerende 
vælger netop socialrådgiveruddannelsen, da de selv har haft kontakt med systemet i større eller mindre grad 
eller brænder for at hjælpe andre. Dette kan både være en fordel og en ulempe med erfaringer fra eget liv 
indenfor faget. 
 
På semestrene og blandt de studerende 
På 1. semester skal de studerende ind på studiet og lære, hvordan det er at gå på et universitet. De skal lærer 
systemerne, studieteknik og nye studiekammerater at kende. 1. semester omlægges derfor pr. 1. september 
2023, så der fremover sker den rette indføring i uddannelsen, professionen og konteksten for socialrådgivning. 
Der bliver mere tid til at fokusere på læreprocesser, feedback, gruppesamarbejdet og løsning af evt. konflikter i 
grupperne. Der kommer også mere fokus på studieliv, trivsel og fastholdelse af de studerende. Studie- og 
trivselsvejledningen på AAU tilbyder nu samtaler med grupper med konflikter. 
 
På 2. semester skal der ske en styrkelse af samspillet mellem individuelle kompetencer og arbejdet i 
studiegrupperne, som forsætter fra 1. semester. 
 
På uddannelsens øvrige semestre er der sket mindre justeringer: 
 

• På praktikken er praktikplanen ændret, så den er blevet mere dynamisk og der er indført undervisning i 
autoetnografi, hvor de studerende arbejder med sig selv. Det giver vejlederen mulighed for at tage fat i 
den enkelte studerende, hvis der er brug for vejledning. Autoetnografi er en proces, som starter 1. 
semester og 2. semester, men på praktikmodulet gås der i dybden.   

• På 6. semester (valgmodulerne) arbejdes der med tværfaglige aktiviteter både på tværs af fagområder, 
men også på tværs af valgmodulerne. 

• På 7. semester arbejdes der på at styrke samarbejdet med praksis ift. projektsamarbejde og studie-til-
job indsats. Der er indgået et samarbejde med FTF-A, som har fået en bevilling fra STAR, der skal 
hjælpe med at få de studerende hurtigere i job efter endt uddannelse. De studerende får udover 
workshops tilbudt sparring på CV, ansøgninger og evt. jobsamtaler.  
Link til filmklip https://vimeo.com/747969102 (FTFa støttet af STAR) 
 

 
Aftagerpanelet drøftede ovenstående:  
 

• En autorisation inden for børneområdet taler ikke nødvendigvis faget op.  
• Myndighedsrollen og herunder mødeledelse fylder meget på uddannelsen. Derudover fylder 

inddragelse af praksis en del. På praksisbesøget på 1. semester er de studerende ude og besøge en 
studerende i praktik. Der er gæsteforelæsere inde på uddannelsen. Praktikken sikrer mange 
studerende studiejob. På 7. semester samarbejder mange studerende med praksis i forbindelse med 
bachelorprojektet. 

• Aftagerne har et ansvar for at oplære nyuddannede socialrådgivere og introducere dem til feltet for at 
sikre fastholdelse på området. Det er ikke muligt at forberede de studerende på alt ift. jobbet og det er 
vigtigt, at både uddannelsen og aftagerne har øje for de høje følelsesmæssige krav. Det er ikke en del 
af jobbet fx at blive råbt af eller truet. Det er vigtigt at mærke efter, hvor ens personlige grænse går.  

 
Nøgletal 2021/2022 – og handleplan 2023’s særlige fokusområder  
Som en del af den årlige kvalitetsopfølgning skal studienævnet hvert andet år lave en kvalitetsrapport (med 
undtagelse af det år, uddannelsen skal igennem en uddannelsesevaluering). Der er udarbejdet et udkast til en 

https://vimeo.com/747969102
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kvalitetsrapport, som studienævnet skal drøfte og komme med input til. Desuden skal studienævnet forholde 
sig til status på handlingsplanen for uddannelsen samt datapakken. Kvalitetsrapporten skal danne grundlag for 
et møde mellem prodekan, institutleder, viceinstitutleder, studienævnsformand, studienævnssekretær og 
kvalitetsmedarbejder d. 10. marts 2023. 
 
Datapakken 
Studienævnsformand Maria Appel Nissen gennemgik datapakken med følgende nedslag:  
 
Ledighedstallet er faldet og ligger nu på 6,3% for 4.-7. kvartal efter endt uddannelse. De planlagte 
vejledningstimer er 34,6 timer og den planlagte undervisningstid er 193,6 timer.  
 
Frafald første studieår er steget fra 17,2% i 2020 til 21,7% i 2021. I 2019 var den 16%. Studienævnet 
diskuterede mulige grunde til det øgede frafald. Der blev bl.a. talt om frafaldet på AAU mon varierer ift. 
Professionshøjskolerne. De sociale problemer er flyttet ind på uddannelsesinstitutionerne. Det har en 
betydning, og det skal tages alvorligt at flere og flere unge får diagnoser, som angst og depression. Unge bliver 
pålagt uddannelsespålæg, selvom de ikke er mentalt klar til det. Der blev talt om studiemiljøet (det manglende 
studiemiljø) har indflydelse på frafaldet. Holdstørrelsen kan også have indflydelse. Kan mindre hold eller 
klyngeundervisning være med til at mindske frafaldet? En forklaring kan også være åbningen af samfundet 
efter Corona-nedlukningerne 2020 og vinter/forår 2021 og unges motivation, valg af sabbatår osv.  
 
Frafaldet normeret studietid + 1 år er steget fra 36,9% i 2016 til 44,4% i 2017, men tallene kan se anderledes 
ud nu. Jf. også at årgang 2017 generelt var et afvigende hold med større frafald på 1. studieår og samlet 
studietid.  
 
Der blev talt om frafald og overskridelse af normeret studietid. Aftagerpanelet var interesseret i hvad frafaldet 
skyldes. De studerende har mulighed for ved udmeldelse i Stads, at registrere udmeldelsesårsagen. De 
studerende som har valgt at gøre brug at denne funktion vælger hovedsageligt personlige problemer som 
årsag eller skift af uddannelse. 
På VIA er undervisningsformen anderledes end på AAU. Her afvikles det meste af undervisningen på 1. 
semester i seminarrum (ca. 35 studerende). På 1. semester har VIA også tilknyttet gruppekonsulenter, som er 
særskilt fra vejlederne. Alle studerende får også tilbudt en studieudviklingssamtaler på 20 minutter.  
 
Handleplanen 
Handleplanen blev gennemgået. Punktet ledighed lukkes, da tallet nu er på 6,3% og dermed grønt. 
Ift. frafald er der igangsat en ændring af 1. semester for at mindske frafaldet. Der er i omlægningen af 1. 
semester lagt sat fokus på en balance mellem sociale og faglige aktiviteter med virkning fra september 2023 i 
Aalborg og Hjørring. Derudover vil der kun blive afholdt én eksamen i stedet for nuværende tre eksaminer på 
semestret og der vil blive givet væsentligt mere feedback.  
 
I august 2022 afholdt studievejlederne på uddannelsen et velbesøgt før-studiestartsarrangement, hvor de 
studerende kunne møde deres kommende studiekammerater og få hjælp til at komme på mail og Moodle. 
Dette tiltag vil blive gentaget i august 2023. 
 
Status på arbejdet med Socialrådgiveruddannelsen i Hjørring 
Prækvalificeringen for udbuddet af uddannelsen i Hjørring blev indsendt til Styrelsen d. 10. september 2022. 
Pga. regeringsskiftet afventer prækvalificeringen stadig godkendelsen fra Styrelsen. Den nye SVM-regering har 
valgt at justere aftaleteksten i udflytningsreformen, så at velfærdsuddannelser ikke længere er omfattet af 
udflytningen. Det betyder at lærere, socialrådgivere, pædagoger og sygeplejerske alligevel ikke skal flyttes ud 
af storbyerne. Beslutningen om hvad det betyder for prækvalificering og udbud i Hjørring ligger nu på 
ledelsesniveau på AAU.  
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Ad. 4. Projektsamarbejde mellem studerende og praksis 
 
Der orienteres om indsatsen for at fremme projektsamarbejde mellem studerende på 7. semester og praksis og 
der lægges op til drøftelse: Hvordan kan vi udvikle samspillet mellem uddannelse og praksis under 
uddannelsen?  

På Socialrådgiveruddannelsen vil vi gerne understøtte de studerendes samarbejde med praksis og dermed 
styrke koblingen mellem teori og praksis. Aftagerne opfordres derfor til at indsende projektforslag eller en 
problemstilling, som de i samarbejde med bachelorstuderende ønsker at få belyst.  
 
Aftagerpanelet vil modtage tilbuddet om samarbejde på mail i løbet af foråret. 
 
 
Ad. 5. Forslag om tema på næste møde d. 22. august 2023 
 
”Barnets lov” og ”Børnene først” blev foreslået som mulige emner til næste møde. Der kommer til at ske en del 
ændringer på området, herunder eftervidereuddannelse. 
 
Anette Stevn Jensen tilbød at holde oplæg om ”Barnets lov” og ”Børnene først”, mens Lis Haga sagde ja til at 
holde oplæg om ændringer på beskæftigelsesområdet.  
 
Ad. 6. Eventuelt 
 
Intet til referat. 


