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Der indkaldes hermed til møde i Studienævnet for socialrådgiveruddannelsen 
 

OBS: to mødetidspunkter, begge lokale 106, FIB 13 
Tirsdag den 9. april kl. 9.30-10.30 (møde med institutledelsen) 
Onsdag den 10. april 2019 kl. 12.30 – 14.00 (ordinært møde) 

 
 

Studienævnets medlemmer: 
Maria Appel Nissen (VIP-repræsentant - studienævnsformand)  
John Klausen (VIP-repræsentant) 
Mie Engen (VIP-repræsentant) 
Susanne Mouazan (VIP-repræsentant) 
Barbara Eysturoy (studenterrepræsentant - næstformand)  
Heino Pedersen (studenterrepræsentant) 
Jesper Laursen (studenterrepræsentant) 
Jakob Hedegaard Kristiansen (studenterrepræsentant) 
Mai-Britt Mikkelsen (observatør) 
Winnie Jensen (studenter studievejleder – observatør) 
 

Tirsdag den 9. april kl. 9.30-10.30 (møde med institutledelsen/jf. bilag: e-mail) 

 Undervisningseffektivisering 

 Pædagogisk opkvalificeringer af VIP 

 Procedure for fordeling af undervisning til nyansatte 
 

Vedhæftet to bilag: ”Status effektiviseringer” samt ”PBL og progression”, sidstnævnte som bilag til 
uddannelsesmøde den 1. april sammen med studieordning 2019 
 

Onsdag den 10. april 2019 kl. 12.30 – 14.00, lokale 106 (ordinært møde) 
 
12.30-12.45 1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 
12.45-13.00 3. Tilbagemeldinger fra studerende – Studentermøde ’Buddy to study’ 
13.00-13.15 4. Drøftelse om frafald (Bilag: Identifikation af frafaldstruede, frafaldsanalyser 

uddannelses og forskningsministeriet https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-
analyser/frafald 
Jf. Handleplanen er frafald et opmærksomhedspunkt. MAN giver en status på aktuelle 
initiativer: Buddy to Study, trafiklys-samtaler, analyse/undersøgelser herunder dialog 
med Københavns Professionsskole vedr. erfaringer og frafaldsproblematikker. Tiltag 
drøftes. 

13.15-13.30 5. Inddragelse af studerende i undervisningsplanlægning/udvikling/modulteams 
Forslaget er stillet af JK. Målet og hvordan det praktisk tænkes organiseret drøftes.  

13.30-13.45 6. Notat vedr. erfaringer med den nuværende studieordning (Bilag: Udkast med 
punkter til notat) 
Ledernetværket for socialrådgivereuddannelser i Danmark har møde med KL og DS 
den 23. maj, hvor resultater af undersøgelser vedr. socialrådgiveruddannelserne 
bliver formidlet. I den forbindelse, og inden den 1. maj, er de enkelte uddannelser 
blevet bedt om at udarbejde et notat med relevante input og erfaringer hentet fra fx 
uddannelsesudvalg, aftagerundersøgelser m.v. Kommentarer til udkast til punkter til 
notat ønskes fra Studienævnet. 

13.45-14.00 7. Orienteringer og eventuelt 

https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/frafald
https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/frafald

