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Aalborg d. 20. juni 2018 

Mødet blev afholdt i lokale 106 på Fibigerstræde 13, 9220 Aalborg. 
 
Deltagere:  
Maria Appel Nissen, Panelformand, Studienævnsformand Socialrådgiveruddannelsen 
Anette Stevn Jensen, Børne-og familiechef, Børne og Undervisningsforvaltningen, Hjørring Kommune (til 
kl. 11.20) 
Anni Martens, Leder af Sygedagpengehuset, Aalborg Kommune (til kl. 11.30) 
Morten Ejgod Nielsen deltog i stedet for Niels Skinnerup, Dansk Socialrådgiverforening (til kl. 11.20) 
Lena Jørgensen, Resocialiseringskonsulent, Kragskovhede  
Lise Rytter Krogh, Praktikkoordinator Socialrådgiveruddannelsen 
Winnie Jensen, Alumne, Aalborg Kommune - afbud 
Bente Kokholm, Ungerådgiver Aalborg - afbud 
Line Brix Madsen, Centerchef, Headspace Aalborg 
Birgit Marie Graversgaard, Afdelingschef Vesthimmerlands kommune - afbud 
Helle Laursen, Områdeleder socialpsykiatrien og udsatte grupper 
Martin Heien Lauridsen, nuværende studerende, studenterstudievejleder - afbud 

Referent: Anne Dalum Kristiansen 
 
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 
uddannelse 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 aftagerpanelet.  
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 
Maria Appel Nissen udarbejdet et nyt udkast til et forsøg med samarbejde om at understøtte studieforløb 
i lokalsamfundet 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 
”Aftagerpanelerne 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 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=137840
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198204
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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. 
5. 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.  
 
6. Eventuelt 
 
 
 
Referat: 
 
1. Velkomst, evt. præsentation og godkendelse af dagsorden  
Maria gennemgik dagsorden og denne blev godkendt. 
 
2. Orientering om Socialrådgiveruddannelsen  
Orientering om ændringer i bekendtgørelser og studieordninger v/Maria Appel Nissen.  

 Mulighed for at flere moduler kan eksamineres i samme prøve eller ved afslutning af et semester, 
fremfor altid ved afslutning af modul.  

 Krav om at de studerende på 1. semester er i grupper, og de støttes i gruppeprocesser og 
konflikthåndtering mv.  

 Overvejelse om at ændre strukturen på 2. og 3. semester således at rækkefølgen bliver: M4: Socialt 
arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap, M3 socialt arbejde på 
beskæftigelsesområdet og M5 familier, børn og unge og socialt arbejde.  

 Øget fokus på at sikre kommunikation og samtale som en kompetence hos de socialrådgivere, der 
uddannes fra AAU.  

o Generelt stor opbakning til at kommunikationen og det relationelle gives fokus på tidligere 
tidspunkt i uddannelsen fra aftagerpanelet.  

o Der arbejdes på, at 1. semester skal på besøg hos de studerende i praktik. Formålet er, at 
give de studerende i praktik mulighed for at øve formidling af deres arbejde til andre, samt 
at introducere nye studerende hurtigere til socialrådgiverens rolle og mulige 
arbejdsopgaver.  
Morten Ejgod Nielsen, Annette Stevn Jensen og Helle Laursen støtter alle initiativet om, at 
de studerende i større grad får en tilgang til, at Socialrådgiverfaget er ”hands on”. Særligt i 
forhold til at få opbygget kompetencer ift. kommunikation og relationer er den praktiske 
træning vigtig. Annette Stevns efterspørger desuden, at de studerende i højere grad 
reflekterer over socialrådgiverens nuværende rolle, fremtidige tendenser - Dette ikke kan 
forventes af de studerende på 1. semester, men at det kan og bør forventes af de 
studerende, der er i praktik.  
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Nye valgmoduler  

 Globale forandringer, lokale udfordringer og nye horisonter i socialt arbejde. 

 Socialretligt laboratorium med fokus på socialrådgiverens rolle som rådgiver og interessevaretager 
for borgeren. 
 

Maria Appel Nissen beretter, at de studerende er bekymrede for i hvilken grad deres valgfag påvirker 
efterfølgende job muligheder og ønsker input vedr. dette. 

 Aftagerpanelet er enige i, at der fra praksis er et ønske om et ”både og” frem for et ”enten eller”. 
Valgmodulerne A, B og C vil kunne tages sammen med valgmodulerne D og E og forsat være 
relevante ude i praksis.  

 Annette Stevn Jensen påpeger, at det er vigtigt, at der ikke alene uddannes generalister. Nogle 
områder har et større behov for specialiser - Fx børn og unge området, hvor det betyder noget for 
ansættelse af nyuddannede, at der er en rød tråd i valgfag, praktik mv., således at de allerede har 
en god basisviden inden for feltet.  

 Anni Martens påpeger, at det er vigtigt at der forsat er fokus på det metodiske, idet det giver de 
nyuddannede socialrådgiverne en grundviden/tilgang som kan specialiseres - Nyuddannede der har 
kompetencer til at udvikle sig og flytte sig rundt.   

 
I forhold til valgmodulernes relevans blev det endvidere debatteret hvorvidt og i vinkel hvilken grad 
socialrådgiverne er på vej ind i nye områder såsom NGO, private rådgiver mv. Lena Jørgensen påpeger her, 
at der er en stigende brug af socialrådgivere i kriminalforsorgen.  
 
PBL på socialrådgiveruddannelsen - Orientering v/Maria Appel Nissen.  

 Øget fokus på den kreative vinkel ind i PBL fx snusepraktik og studieture hvor de studerende 
oplever forskning i praksis, fx lises LISES-projektet. https://lisessite.wordpress.com/ 

 Vigtigt at uddannelsen ser de forskellige kompetencer i forskellige relationer, fx om det er 
skriftlighed ift. praktik, projekter, kortere skriftlige opgaver mv.  

 Morten Ejgod Nielsen påpeger, at metodiske færdigheder og selvstændigt arbejde er noget af det 
som ligger lavest, men samtidig noget af det som efterspørges mest i praksis.  Gode takter i de nye 
tiltag. Det er positivt, at de nye tiltag lægger op til, at de studerende sættes i gang tidligere ift. at 
udvikle disse kompetencer. 
 

Orientering omkring nyt skriv om Socialrådgiveruddannelsen på AAU, Maria Appel Nissen  
Annette Skals Stevns Jensen fortæller, at der er tydelig forskel på Socialrådgivere fra AAU og andre 
nyuddannede socialrådgivere. Socialrådgiverne fra AAU har generelt fordele ift. det forskningsbaserede, 
analytiske, men samtidig muligvis også en svaghed ift. det tværfaglige givet uddannelsens løsere kobling til 
UC. Denne del varetages primært på modul 8 om tværprofessionelt samarbejde og CAMP med UC 
pædagog- og læreruddannelsen. 
 
Orientering om øvrige tiltag og udviklinger på socialrådgiveruddannelsen v/Maria Appel Nissen 
Forskningsprojekter og nye Ph.d’er. 

 Ønske om at praksis inviteres med til relevante faglige arrangementer, samt i højere grad 
informeres om nye Ph.d.ér på vej, forskningsprojekter mv.  
Maria vil udarbejde en måde, at informere praksis med relevant information – evt. vha. et kort 
nyhedsbrev til praksis med jævne mellemrum. 
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 AAU er altid interesseret i samarbejde, så hvis praksis ønsker at samarbejde ift. både 
forskningsprojekter og studenterprojekter kan Maria eller Lise kontaktes ift. at tilkendegive ønske 
om samarbejde.  
 

3. Tema til drøftelse: SILAS – Studieforløb i lokalsamfundet (Bilag vedhæftet)  
Deltagelse i SILAS 

 Annette Stevns Jensen – Hjørring vil umiddelbart gerne være med på alle områder.  

 Morten Ejgod Nielsen– Rigtig godt tiltag med potentiale for alle involverede. Vigtigt at det kan 
hjælpe de studerende i forhold til at tage skridtet fra studerende til nyuddannet socialrådgiver i 
arbejde.   
 

Det blev besluttet, at Lise Rytter Krogh tager kontakt til de relevante kommuner med henblik på at afklare, 
hvorvidt de ønske om at deltage i SILAS projektet. Invitationen til SILAS, medsendt som bilag, bruges som 
oplæg til den praktiske konkrete dialog omkring etablering af et samarbejde. Lise Rytter Krogh kommer 
gerne ud til de enkelte aftager kommuner ift. at afklare behov og forventningsafstemme.  
Der gives en status på SILAS på næst komne aftagerpanel møde 
 
Karrierebus rundt til de der deltager i SILAS, muligvis også andre? 
Formålet ville være: 

 At give de studerende mulighed for at se de forskellige mulige arbejdspladser, samt få svar på 
spørgsmål såsom: ”Hvad søger arbejdspladserne?”, ”Hvordan bliver jeg en attraktiv kandidat til 
stillingerne?”, ”Hvilke ansøgninger vil arbejdspladserne gerne have?”.  

 At give arbejdspladserne mulighed for at promovere sig og fortælle om, hvad der gør lige denne 
arbejdsplads unik og interessant.  

 
 
4. Funktions- og udpegningsperiode for aftagerpanel(medlemmer)  
Punktet er debatteret. Lise Rytter Krogh foreslår et øget fokus på følgende: udsatte området, den private 
sektor og Regionen. Det blev besluttet, at Maria Appel Nissen laver et forslag til næste aftagerpanelmøde, 
både ift. udpegningsperiode og funktioner.  
 
 
5. Frokost og forslag til fremtidige temaer til drøftelse  
Markedsføring 

 Aftagerpanelet gør opmærksom på et øget behov for mandelige socialrådgivere, og at det er vigtigt 
at tænke ind ift. rekruttering til socialrådgiveruddannelsen.   

 
 
6. Eventuelt 

 DS vil forsat gerne være med ift. snart færdig arrangementet.  

 Der indkaldes til et møde 16/1, som Outlook aftale. 12-14.30. Mødet starter med frokost. 


