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Der indkaldes hermed til møde i aftagerpanelet for socialrådgiveruddannelsen 
 

Tirsdag d. 20. juni 2018, kl. 9.30-12.30 i lokale 106 på Fibigerstræde 13 

 
Dagsorden: 
 
1. Velkomst, evt. præsentation og godkendelse af dagsorden (9.30-9.45) 
2. Orientering om Socialrådgiveruddannelsen (9.45-10.30)  
Maria Appel Nissen orienterer om udviklingstiltag. Der er nu foretaget en ændring i Bekendtgørelse om ud-
dannelse til professionsbachelor som socialrådgiver (BEK nr. 76 af 29/01/2018), samt i den nationale fælles 
studieordning for alle Socialrådgiveruddannelser i Danmark. Ændringen giver mulighed for at sammentænke 
moduler, give mere tid til læring, og eksperimentere med undervisnings- og prøveformer. Der arbejdes med 
udvikling af nye valgmoduler. Endelig ønskes en udvikling af PBL (Problembaseret læring) med fokus på 
socialrådgiverens tværfaglige vidensgrundlag. Udviklingstiltagene er samlet i en proces, hvor den lokale 
studieordning ændres med virkning 1. september 2019. Der ønskes en drøftelse samt input fra aftagerpane-
let.  
Bekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=137840 
Ændring af Bekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198204). 
3. Tema til drøftelse: SILAS – Studieforløb i lokalsamfundet (Bilag vedhæftet) (10.30-11.30) 
På sidste aftagerpanelmøde drøftede vi en skitse til en temadag for aftagere i Region Nordjylland mhp at 
imødekomme dialog om rekruttering og fastholdelse. På baggrund af dialogen har Lise Rytter Krogh og Ma-
ria Appel Nissen udarbejdet et nyt udkast til et forsøg med samarbejde om at understøtte studieforløb i lokal-
samfundet og at skabe en platform for rekruttering. Der ønskes en drøftelse af forsøget herunder input fra 
aftagerpanelet med hensyn til indhold og deltagelse.   
4. Funktions- og udpegningsperiode for aftagerpanel(medlemmer) (11.30-12.00) 
Af kommissoriet for aftagerpaneler på Det samfundsvidenskabelige fakultet, AAU, fremgår det, at ”Aftager-
panelerne har en funktionsperiode på 4 år. Halvdelen af medlemmerne udpeges for 2 år, resten for 4 år. Det 
er muligt for medlemmer af aftagerpaneler at sidde som medlem i samlet 6 år. Ønsker et medlem at udtræde 
i funktionsperioden, udpeges et nyt medlem til erstatning for vedkommende. Aftagerpanelerne består af op til 
12 eksterne medlemmer samt en formand. Studienævnsformanden er født formand for aftagerpanelet”. Der 
ønske en drøftelse af funktionsperiode og principper for medlemmer udpeget for 2 hhv. 4 år. 
4. Frokost og forslag til fremtidige temaer til drøftelse (12.00-12.30) 
Der foregår mange udviklinger på professions- og praksisfeltet. Er der nogle udviklinger i praksis, som det 
bliver særligt vigtigt for uddannelsen at forholde sig til fremover? Der ønskes en drøftelse over frokosten og 
forslag til temaer fra aftagerpanelet. Temaerne kan understøttes af oplæg fra undervisere eller andre.  
 
5. Eventuelt 
 
Med venlig hilsen 
 
Maria Appel Nissen, Studienævnsformand 
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