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Der indkaldes hermed til møde i aftagerpanelet for socialrådgiveruddannelsen 
 

Onsdag d. 16. januar 2019, kl. 12.00-14.30 i lokale 106 på Fibigerstræde 13 

 
Maria Appel Nissen, Panelformand, Studienævnsformand Socialrådgiveruddannelsen 
Anette Stevn Jensen, Børne-og familiechef, Børne og Undervisningsforvaltningen, Hjørring Kommune 
Anni Martens, Leder af Sygedagpengehuset, Aalborg Kommune 
Morten Ejgod Nielsen, Dansk Socialrådgiverforening  
Lena Jørgensen, Resocialiseringskonsulent, Kragskovhede  
Line Brix Madsen, Centerchef eller Bente Kokholm, Ungerådgiver, Headspace Aalborg  
Birgit Marie Graversgaard, Afdelingschef Vesthimmerlands kommune - Afbud 
Helle Laursen, Områdeleder socialpsykiatrien og udsatte grupper 
Lise Rytter Krogh, Praktikkoordinator Socialrådgiveruddannelsen 
Winnie Jensen, studenterstudievejleder, studerende Kandidatuddannelsen i socialt arbejde  
 
Referent: Anja Filtenborg Pedersen, Studienævnssekretær 

 
Dagsorden: 
 
Frokost – kort velkomst og præsentation (12.00-12.30) 
 
1. Orientering om Socialrådgiveruddannelsen (12.30-13.00)  
MAN orienterer med mulighed for at stille spørgsmål og drøfte undervejs. 

 Ændringer i lokal studieordning pr. 1. september 2019 

 SILAS – studieforløb i lokalsamfundet  

 Selvevaluering og handleplanens fire opmærksomhedspunkter 

 Orientering om aktuelle forandringer på socialrådgiveruddannelsen, institut/fakultet/AAU. 
 
2. Forslag til principper for medlemskab og funktionsperioder (jf. Bilag) (13.00-13.15) 
På sidste møde blev det besluttet at MAN skulle udarbejde et forslag til principper for medlemskab af afta-
gerpanel og funktionsperioder. Der blev desuden udtrykt ønske om at få inkluderet op til 12 medlemmer 
samt medlemmer fra udsatte-området, den private sektor og region. Der ønskes en drøftelse af forslaget (jf. 
bilag) samt godkendelse med eventuelle justeringer. 
 
Kort pause (13.15-13.30) 
 
3. Tema: Hvordan skaber vi det rette billede af og forventninger til uddannelsen og arbejdet som so-
cialrådgiver? (13.30-14.20) 
På sidste møde var der forslag om at drøfte markedsføring af uddannelsen. Dels for at præge den bredere 
omverdens opfattelse af socialrådgiverprofessionen herunder at skabe et attraktivt billede af de faglige ud-
fordringer og muligheder i arbejdet. Dels med fokus på, hvilke studerende uddannelsen rekrutterer (ex. alder, 
køn, erfaringer osv.) og hvilke forventninger de har til uddannelsen og arbejdet som socialrådgiver. MAN 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=logo+aau&source=images&cd=&cad=rja&docid=AtKV_N6vtp7-HM&tbnid=9Kygr0e1CncYwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/File:AAU_logo_2012.png&ei=2jU3UcijK4WrPJaogYgC&bvm=bv.43287494,d.ZWU&psig=AFQjCNG_8lYdiTVczIOYBSftD9shTIhv9A&ust=1362659158404427
http://www.auc.dk/
mailto:afp@socsci.aau.dk


 

 Side 2 af 2 

holder et lille 10-minutters oplæg om den viden vi har om vores nye studerendes forventninger, og nogle af 
de udfordringer, uddannelsen har vedr. frafald og studievanskeligheder. På mødet identificerer aftagerpane-
let kvaliteter, som de mener er betydningsfulde i forhold til at kunne studere til og arbejde som socialrådgiver 
– og som er vigtige i forhold til at forme kommende studerendes billeder af og forventninger til uddannelsen. 
Kvaliteterne drøftes og indgår som bidrag til elementer i uddannelsens handleplan temaet: Frafald og gen-
nemførsel herunder kommunikation om uddannelsen.  
 
 
4. Eventuelt (14.20-14.30) 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Maria Appel Nissen, Studienævnsformand 
 


