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Der indkaldes hermed til møde i Studienævnet for Socialrådgiveruddannelsen 

 
Onsdag den 16. september 2020, kl. 12.30 – 15.00 

i lokale 106, Fib. 13 
 
Studienævnets medlemmer: 
Maria Appel Nissen (VIP-repræsentant)  
John Klausen (VIP-repræsentant) 
Mie Engen (VIP-repræsentant) 
Berith Heien (VIP-repræsentant) 
Jakob Hedegaard Kristiansen (studenterrepræsentant) 
Tanja Dybdal Bernhard (studenterrepræsentant)  
Mai-Britt Mikkelsen (studenterrepræsentant) 
Maryan Mohamed Shire (studenterrepræsentant) 
Henriette Magdalene Lundal Sørensen (studenter studievejleder – observatør) 
Winnie Jensen (studenter studievejleder – observatør) 
Lina Skov deltager på dette møde som observatør (ønskes indstillet som suppleant, men vi ved ikke, om den er 
godkendt af dekanen til selve mødet) 
Mai-Britt træder ud af og har sidste møde i studienævnet 

 

Dagsorden:  

12.30-12.35 1. Godkendelse af dagsorden  

  2. Godkendelse af referat (bilag)  

12.35-12.40 3. Tak til Mai-Britt for indsatsen, velkommen til Lina og gensidig præsentation 

12.40-13.10  4. Tilbagemeldinger fra studerende 

- studiestart (1. men også de andre semestre)  

- tilrettelæggelsen af undervisning i en Coronatid herunder onlineelementer 

- Indstilling årets underviser 

4a. Dispensation for sprog 

4b. Ansøgning om udviklingstimer til modul 6 

4c. Budgetstatus 

13.10-13.30 5. Drøftelse af hensyn til enlige i praktikfordelingen 

Vi tager i dag et geografisk hensyn til enlige i fordelingen af praktikpladser. Kravet er, 

at den studerende ikke er gift, samlevende eller –boende. På andre uddannelser 

findes dette hensyn ikke. Der er studerende, der søger særlige hensyn pga. at man 

reelt ikke kan dele afhentning/pasning af børn i daginstitution med samlever fx pga. af 

arbejde eller periodisk ophold i anden by. Studienævnet bedes drøfte og beslutte, om 

nuværende praksis skal bevares eller laves om. Det skal bemærkes, at der i 

praktikken kan gives dispensation på samme grundlag som øvrige moduler, og at der 

kan ansøges om holdskifte mhp. at matche praktikperiode med private forhold. 

13.30-13.50 6. Evalueringsprocedure på Institut for Sociologi og Socialt arbejde (Bilag: 

udkast) ISSA har sendt vedhæftede bilag i høring Proceduren er i høring hos 

modulkoordinatorer med frist 16. september. Maria sender opdateret bilag med evt. 

kommentarer fra koordinatorer. Studienævnet bedes drøfte procedure og give 

kommentarer, som sendes til instituttet – deadline 21. september. 

13.50-14.00 Pause  

14.00-14.45 7. Orientering om drøftelser vedr. Socialrådgiveruddannelsen (Bilag: Dimittend 

Profil + https://socialraadgiverne.dk/faglig-artikel/autorisation-hvilken-model-matcher-

socialraadgivere/ + https://www.altinget.dk/boern/artikel/aktoerer-lav-specialiseret-

boerneraadgiveruddannelse-for-at-hjaelpe-udsatte-boern). Der pågår drøftelser om 

socialrådgiveruddannelsens udvikling. MAN orienterer og studienævnets input 

ønskes. MAN deltager i ledernetværksmøde den 18. september. 

 8. Orientering om tværprofessionel camp og samarbejde med UCN 

14.45-15.00 9. Eventuelt 
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