
Referat af møde i aftagerpanelet på 
Socialrådgiveruddannelsen d.16. januar 2018 

 
 

Aalborg Universitet, Studienævnet for Socialrådgiveruddannelsen, Fibigerstræde 13, 9220  Aalborg Ø. 

Anja Filtenborg Pedersen, tlf.: 9940 8021, e-mail: afp@socsci.aau.dk 

Aalborg d. 24. januar 2018 
Mødet blev afholdt i lokale 106 på Fibigerstræde 13, 9220 Aalborg. 
 
Deltagere:  
Maria Appel Nissen, Panelformand, Studienævnsformand Socialrådgiveruddannelsen 
Anni Martens, Leder af Sygedagpengehuset, Aalborg Kommune  
Morten Ejgod deltog i stedet for Niels Skinnerup, Dansk Socialrådgiverforening 
Lena Jørgensen, Resocialiseringskonsulent, Kragskovhede  
Lise Rytter Krogh, Praktikkoordinator Socialrådgiveruddannelsen 
Winnie Jensen, Alumne, Aalborg Kommune  
Bente Kokholm deltog i stedet for Line Brix Madsen, Centerchef, Headspace Aalborg 
Birgit Marie Graversgaard, Afdelingschef Vesthimmerlands kommune 
Helle Laursen, Områdeleder socialpsykiatrien og udsatte grupper – ikke mødt 
Martin Heien Lauridsen, nuværende studerende, studenterstudievejleder 

Referent: Anja Filtenborg Pedersen 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden  
 
2. Orientering om Socialrådgiveruddannelsen 
Maria Appel Nissen, Studienævnsformand giver en status på uddannelsen med fokus på nøgletal, 
selvevalueringsrapport 2018, samt nuværende og kommende udviklingstiltag på uddannelsen. Der ønskes input fra 
aftagerpanelet vedr. uddannelsens kvalitet - og især det aspekt, at dimittendundersøgelsen 2017 samt øvrig dialog 
med studerende i 2017 indikerer, at de studerende som altid gerne vil ’møde’ og opnå en fornemmelse for praksis 
tidligere på uddannelsen. Derfor har en særlig udviklingsgruppe bestående af undervisere og studerende i efteråret 
2017 arbejdet med at udvikle skitser til et undervisningsforløb på 1. semester: Det første møde med praksis. 
 
Generel info: AAU Kvalitetssikring: http://www.kvalitetssikring.aau.dk/samlede_dokumenter/ 
Link til AAU Selvevaluering: http://www.kvalitetssikring.aau.dk/selvevaluering-uddannelser/ 
 
3. Tema til drøftelse: Dialog og samspil mellem Socialrådgiveruddannelsen og aftagere i Region Nordjylland – 
samarbejde, branding af faget og branchen og rekruttering  
Dette tema blev foreslået til drøftelse på sidste aftagerpanelmøde juni 2017. Siden da har uddannelsen arbejdet 
med at udvikle en skitse til en temadag for aftagere i Region Nordjylland med Socialrådgiveruddannelsen som vært i 
samarbejde Instituttet/Skolen for Sociologi og Socialt arbejde og Det samfundsvidenskabelige fakultet. Der gives et 
kort oplæg ved Praktikkoordinator Lise Rytter Krogh om temadagen. Der ønskes en drøftelse af behovet for dialog, 
samspil og samarbejde – hvordan og hvad – samt de konkrete skitser til temadagen. 
 
4. Næste møde og forslag til fremtidig dagsordenspunkter/ temaer til drøftelse  
 
5. Eventuelt 
 
 
 
 
 
 

http://www.kvalitetssikring.aau.dk/samlede_dokumenter/
http://www.kvalitetssikring.aau.dk/selvevaluering-uddannelser/
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Referat: 
 
Under frokosten var der præsentationsrunde blandt mødedeltagerne. 
 
Pkt. 1) Godkendelse af dagsordenen. 
Maria gennemgik dagsordenen og denne blev godkendt. 
 
Pkt. 2) Orientering om Socialrådgiveruddannelsen 
Maria orienterede om Socialrådgiveruddannelsen og selvevaluering på AAU: 
 
År 1: Selvevalueringsrapport og selvevalueringsmøde vedr. handlingsplan 
År 2: Statusrapport vedr. Implementering af handlingsplan 
År 3: Statusrapport vedr. Implementering af handlingsplan. 
 
Maria gennemgik Selvevalueringscyklussen:  
 

 Selvevaluering på AAU er delt op i 8 kvalitetsområder (jf. bilag: slides) 

 Der blev spurgt ind til, om der er mulighed for at øge optaget. Maria er ved at undersøge denne mulighed, 
det kræver dog at uddannelsen kan følge med kvalitetsmæssigt. Der arbejdes herunder på at nedbringe 
antallet af d-vip timer vha. flere fastansættelser. 

 Det er ikke muligt, at lave en linje i fx Hjørring, da det vil kræve bemanding, men der arbejdes på at skabe 
tættere koblinger til aftagerne. 

 AAU menes at have ca. samme frafald, som de andre udbydere af uddannelsen. Det primære frafald sker i 
løbet af det første studieår. Der arbejdes på forbedring af studiemiljøet med nedsættelse af studiegrupper 
og et aktivitetsudvalg – sidstnævnte er etableret af de studerende selv.  

 Der er lav ledighed blandt uddannede socialrådgivere. 

 Dimittendundersøgelse: De uddannede socialrådgivere kommer primært til at arbejde indenfor de 
kommunale områder: Jobcenter, børn og unge, social og sundhed. 

 Særlige opmærksomhedspunkter blev præsenteret (jf. bilag: slides). Hvordan ser socialrådgiverrollen ud i 
2018? 

 Aftagerne efterlyste at de nyuddannede kan gå ind i rollen som sagsstyrer og foreslog bl.a. at udarbejdelse 
af dagsorden kan inddrages til eksamen. De studerende skal derudover lære at turde give og modtage 
feedback. 

 Tværprofessionel Camp skal være med til at give de studerende et indtryk af rollen som 
mødeleder/sagsstyrer. 

 Der blev også foreslået indførelse af mødepligt og deltagelse i øvelser/rollespil. 

 Det er vigtigt at der sker en forventningsafstemning mellem praktikvejlederne på praktikstederne og 
vejlederne fra AAU, om hvem der skal lære de studerende hvad. De studerende skal også kunne noget selv i 
praktikken. 

 Empowerment kan måske bruges til at give de studerende direkte værktøjer. Anette Stevn sender slides til 
Maria om emnet.  

 Et udviklingsprojekt: ”Det første møde med praksis” er blevet til via midler fra dekanens strategiske pulje. 
Det har mundet ud i et undervisningsforløb, som skal ligge midt på 1. semester.  

 Ændring i national studieordning på vej - sammenlægning at moduler/eksaminer. 
 
Pkt. 3) Tema til drøftelse: Dialog og samspil mellem Socialrådgiveruddannelsen og aftagere i Region Nordjylland – 
samarbejde, branding af faget og branchen og rekruttering / oplæg ved Lise Rytter Krogh 
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Lise har udarbejdet et arbejdspapir om samarbejdet mellem kommunerne i Region Nordjylland og 
Socialrådgiveruddannelsen på AAU om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i kommunerne.  
 
Der foreslås inddragelse af relevante samarbejdspartner: fx karrierecentret og matchmaking. Der bør også ses på 
udarbejdelse af praktikaftaler mellem kommunerne og uddannelsen, om hvor mange praktikanter kommunerne 
gerne vil aftage til praktikforløb, ”snusepraktik” og projektsamarbejde. 
 
Aftagerne melder som oftest ind, at de ikke ønsker praktikanter fra eget distrikt, men alligevel ønsker 
udkantskommunerne praktikanter, som er bosiddende i områderne, så de har mulighed for at fastholde 
praktikanterne i efterfølgende studiejob/job. Måske skal studiet til at italesætte valg af praktikpladser ift. egen 
bopæl på en anden måde. Lise opfordrer aftagerne til at udspecificere på deres indmeldes af praktikpladser, hvilke 
krav der er ift. afstand/distrikt mellem praktiksted og bopæl. Kommunerne opfordres også til at gøre sig attraktive 
for de studerende fx i form at efterfølgende studiejob og fortrinsret ift. opslåede stillinger. Det kan evt. indgå i 
praktikaftalen. Udkantskommunerne kan fx også tilbyde et andet forløb og samarbejde om fx bachelorprojekt 
senere på uddannelsen. 
 
Det er desuden vigtigt, at de studerende i praktik føler sig velkomne på praktikstedet og har egen arbejdsplads, så 
de ikke skal ”slås” med andre om en plads ved et skrivebord. Det vil også øge muligheden for at de studerende 
efterfølgende vil søge en stilling på stedet. 
 
Der er tanker, om afholdelse af en temadag for lederne og praktikvejledere ved kommunerne også ultimo august 
2018. Lise fremlagde forslag til program. Afholdelse af temadag og indhold blev diskuteret. 
Der mangler en rød tråd i programmet, herunder hvad deltagerne kan få ud af deltagelsen? 
Temadagen skal gerne afholdes i samarbejde med aftagerpanelet. Aftagerne er både kollegaer og konkurrenter ift. 
at rekruttere nye medarbejdere. 
 
Et emne kunne være, hvordan kan man skabe ”den gode arbejdsplads” og hvordan stoppes 
jobshopperne/zapperne? Det er vigtigt, at man som socialrådgiver har en ansvarsfølelse for klienterne, da det kan 
koste mange personlige ressourcer, hvis ens sagsbehandler skifter job. Som sagsbehandler kommer man aldrig i 
dybden med viden inden for faget, hvis man hyppigt skifter job.  
 
Et andet emne til temadagen kunne være, hvad er det man ligger vægt på i rekrutteringen? 
DS (Dansk Socialrådgiverforening) har en pjece, om hvordan en opstart kan forløbe. 
 
Titlen til temadagen kunne være ”Karrierevalg og den gode arbejdsplads”. 
 
Maria og Lise arbejder videre med at udarbejde et program til temadagen evt. med inddragelse af medlemmerne i 
aftagerpanelet. Ambitionen er ikke, at alle kommuner deltager, men at dem som er interesserede deltager. Det er 
vigtigt, at aftagerpanelet skal bakke op om arrangementet og gerne sprede rygtet om det. Udkast til invitationen 
sendes rundt til aftagerpanelet. 
 
Pkt. 4) Næste møde og forslag til fremtidig dagsordenspunkter/ temaer til drøftelse  
Næste møde bliver afholdt i d. 20. juni 2018 kl. 09.30-12.00 med frokost som afslutning. 
Anja indkalder deltagerne via Outlook. Hvis man ikke selv kan deltage, så opfordres der til at sende en 
stedfortræder. 
 
Pkt. 5) Eventuelt 
Intet til referat. 


