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Godkendt 

 

Referat af møde i Studienævnet for Socialrådgiveruddannelsen 

Dato: 12.01.2023 
Kl: 09.00-12.00 
Kroghstræde 7, lokale 72  

Studienævnet for 
Socialrådgiveruddannelsen 
Fibigerstræde 5 
9220 Aalborg Øst 
 
Sagsbehandler: 
Anja Filtenborg Pedersen 
Telefon: 9940 8021 
Mail: 
inst.issa.sn.social@socsci.aau.dk 
 
Dato: 20-01-2023 
Sagsnr.: 2022-017-02621 

 

 
Deltagere: Maria Appel Nissen (MAN), Per Østergaard (POE), John Klausen (JK), Lina Skov (LS), Sabine 
Vestergaard Dich (SVB) 

Fraværende: Berith Heien Lauridsen (BHL), Henriette Jørgensen (Observatør), Michella Dall (Observatør),  
Mikala Hummel (Observatør), Nanna Hjertensgård Jensen (Observatør)  

Referent: Anja Filtenborg Pedersen (AFP) 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat  

Bilag: Referat af studienævnsmøde d. 15.december 2022. 

Referatet af studienævnsmøde d. 15. december 2022 blev godkendt. 

3. Orientering ved studienævnsformanden 

a. Tak for indsats til næstformand Lina Skov 

MAN takkede LS for hendes indsats og ihærdighed i studienævnet. LS har modtaget et diplom for sin indsats 
i studienævnet. PØ gav også LS mange rosende år med på vejen. 

b. Aftagerpanelmødet d. 10. januar 2023 

Der har været afholdt aftagerpanelmøde på Socialrådgiveruddannelsen d. 10. januar 2023. På mødet blev 
aftagerpanelets sammensætning drøftet. MAN har haft kontakt med alle medlemmer af panelet, som alle 
har sagt ja til at fortsætte. De er valgt i en 4 års periode og er dermed valgt til 2025. 
Aftagerpanelet har nu 11 medlemmer, men der er plads til 12. Mødedeltagerne kom med forslag til et tolvte 
medlem.  
 
På mødet gennemgik MAN også nøgletallene for uddannelsen og særlige fokuspunkter i handleplanen, 
samt forestående ændringer på semestrene herunder udvikling af 1. semester. MAN orienterede også om 
indsatsen for at fremme projektsamarbejde mellem studerende på 7. semester og praksis.  
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4. Informationer fra de studerende – herunder studiemiljø 

På 7. semester fylder eksamen og det praktiske vedr. den afsluttende eksamen en del. Der er tvivl om, hvor 
forældre og evt. børn må stå klar med champagne eller lignende efter eksamen, så de ikke forstyrrer. Der 
blev henvist til forhallen eller det sociale rum i Fib.13. 
  
PØ nævnte, at der er meget beskidt i grupperummene/eksamenslokalerne på Fibigerstræde 13. Der bør 
derfor rekvireres ekstra rengøring til de grupperum, hvor der skal afholdes eksamen.  
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
MAN tager fat i Campus Service vedr. rengøring i Fibigerstræde 13. 

5. PBL-bilag til godkendelse 

Bilag: PBL-papir 

Der blev talt om, muligheden for at linke til PBL-papiret i semesterbeskrivelserne. Der blev også talt om peer-
to-peer learning, hvor tidligere eller nuværende praktikanter holder oplær for kommende studerende i praktik. 
LS foreslår, at det faciliteres af praktikkoordinatoren og skemasættes. Før Corona blev der afholdt et 
tilsvarende arrangement kaldet praksiscafe.  
 
Studienævnet godkendte PBL-papiret med enkelte rettelser. Begrebet PBL-projekt skal ændres til PBL, da 
PBL vedrører al undervisning på uddannelsen og ikke kun projekter. Det færdige PBL-papir ligges på 
hjemmesiden under ”Information til studerende”. 
 
Det blev besluttet, at der skal linkes til PBL-papiret fra semesterrum på Moodle og ikke fra 
semesterbeskrivelserne. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
MAN tager kontakt til praktikkoordinator Vivi Imer ift. afholdelse af praksiscafé. 

6. Orientering/status vedr. Hjørring 

Bilag: Intet bilag 

 
Der blev afholdt aftagerpanelmøde på uddannelsen d. 10. januar 2023, hvor status på Hjørring også var sat 
på dagsordenen. Aftagerpanelet blev informeret om, at alt ligger klar vedr. markedsføring og udrulning af 
uddannelsen i Hjørring. Den nye regering har i det nye regeringsgrundlag trukket udflytningsplanerne tilbage 
for de fire velfærdsuddannelser. Der er stadig et finansieringsgrundlag, men den resterende vil skulle findes 
på AAU.  
 
Status vedr. Hjørring herunder regeringens udmeldinger om tilbagerulning af udflytningsreformen vedr. de 
fire professionsuddannelser 
Prækvalificeringen er endnu ikke godkendt. Uddannelsen afventer svar på, hvordan universitet vil forholde 
sig til tilbagerulningen af udflytningsreformen.  De forskellige nye udmeldinger blev drøftet herunder 
usikkerheder i forbindelse med udbud i Hjørring: Udflytningsreformen for universiteterne (jf. lukning af KSA 
København), den nye regerings ønsker om 1-årige kandidatuddannelser og endelig det vigende ansøgertal 
2022 og usikkerheden i, om dette er en varig tendens. Afhængigt af udmeldingen fra AAU er det et 
spørgsmål, om prækvalificeringsansøgningen skal trækkes eller om uddannelsen/instituttet skal stræbe efter 
en 6-årig godkendelse af udbud af socialrådgiveruddannelsen i Hjørring. 
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Drøftelse og indstilling til spor 4 (godkendt af instituttet) 
Spor 4 er en realitetsplanlægning af uddannelsen i Hjørring ift. udvalg, råd og campusliv for studerende og 
medarbejdere med arbejdssted i Hjørring. Udkastet til Spor 4 er godkendt af instituttet og der afventes 
udmelding vedr. tilbagerulning af udflytningsreformen jf. ovenfor.   
 
Drøftelse og indstilling vedr. proces for afsøgning af bud på og udformning af valgmoduler Hjørring 
2023/2024 
Denne drøftelse udsættes til, at der er truffet endelig beslutning om udflytning til Hjørring. 
 
Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
Maria sender mail ud til aftagerpanelet og studienævnet, når der er truffet beslutning om udflytningen. 
 

7. Årsrapport Censorformandsskab og ny spørgeramme 

Bilag: Mail med årsrapport og spørgeramme 

Årsrapporten blev drøftet af studienævnet. Der var en enkelt censorkommentar om, at de mundtlige 
eksaminer på uddannelsen er unødigt lange, især praktik eksamen (1 time inklusiv voteringer/30 ECTS) 
opfattes som unødvendig lang. Der er store forskelle på eksaminationer og varigheden af dem på de 
forskellige uddannelser. Nogle steder er eksamenerne meget korte.  
Det står eksplicit i læringsmålene for praktikken, at de studerende skal have viden om praktikinstitutionens 
politiske, retlige, økonomiske og organisatoriske rammer, samt have færdigheder i at anvende juridiske 
metode ift. konkrete problemstillinger. Dette bør derfor afprøves under eksamen, hvilket der skal være afsat 
tid til.  
 
Der skal til bedømmelsen kun vurderes det, som foregår til eksamen. Der må ikke refereres til vejledning 
eller andet. John redegjorde for den særlige problematik, som ikke omhandlede Socialrådgiver AAU.  

Der blev talt om oplægstiden er for kort. 4 minutter er ikke lang tid, hvis man skal ind til kernen. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  
Årsrapporten sendes ud til underviserne inden uddannelsesmødet. MAN forbereder oplæg. 
Eksamenslængde, eksamination og oplægstid sættes også på som punkt til uddannelsesmødet d. 14. 
februar 2023. 

8. Timenormer gældende fra foråret 2023 

Bilag: Timenormer gældende fra foråret 2023 

Timenormerne gældende fra foråret 2023 blev drøftet og godkendt af studienævnet. 
Der er ikke ændret i normerne for modul 3 og modul 4, selvom der er ændret i projektlængde og 
afprøvningsformen. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
AFP sender de godkendte timenormer ud til underviserne.  
AFP sætter timenormerne på som punkt på studienævnsmødet i april for E23 ift. 1. semester. 

 



 

4 
 

9. Eventuelt 

Bilag: Ingen bilag 

Intet til referat. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
Intet til opfølgning. 

 

 

 

 

 

 

 


