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Der indkaldes hermed til møde i aftagerpanelet for Socialrådgiveruddannelsen 
 

Tirsdag den 18. juni 2019, kl. 12.00-14.30  
i lokale 106 på Fibigerstræde 13, Campus Aalborg 

 
 
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 
Helle Laursen, Områdeleder socialpsykiatrien og udsatte grupper 
Lis Rønholt Haga, Afdelingsleder for Team Job & Mestring, Frederikshavns kommune 
Allan Ramsgaard, Kontorchef Juridisk Kontor, Familie- og beskæftigelsesafdelingen, Aalborg Kommune 
Jonas Jakobsen, Leder af Kirkens Korshær, Aalborg  
Mikkel Krag Ellefsen, Socialrådgiver, Center for familie og handicap, Myndighed Handicap, Rebild Kommune 
Anne-Mette Rosendal, Lektor Socialrådgiveruddannelsen VIA University College, Århus 
 
Lise Rytter Krogh, Praktikkoordinator Socialrådgiveruddannelsen 
Winnie Jensen, studenterstudievejleder, studerende Kandidatuddannelsen i socialt arbejde  
 
Referent: Anja Filtenborg Pedersen, Studienævnssekretær 
 
Dagsorden: 
 
Frokost – kort velkomst og præsentation af det udvidede aftagerpanel (12.00-12.30) 
 
1. Orientering om Socialrådgiveruddannelsen (12.30-12.50)  
MAN orienterer med mulighed for at stille spørgsmål og drøfte undervejs. 

• Optag, Studiestart 1. september 2019 samt status på udviklinger 2019/2020 
• Orientering om aktuelle forandringer på socialrådgiveruddannelsen, institut/fakultet/AAU. 
• Opfølgning SILAS – studieforløb i lokalsamfundet og andre muligheder for samarbejde mellem afta-

gere/praksis og Socialrådgiveruddannelsen 
 
2. De studerendes besvarelser i Uddannelseszoom (12.50-13.20) 
Uddannelseszoom sammenligner informationer om videregående uddannelser. Datagrundlaget er register-
baserede data i Danmarks Statistik og data indsamlet af Uddannelses- og Forskningsministeriet herunder 
indberetninger fra uddannelserne. Følgende link peger på Socialrådgiveruddannelserne i Danmark. 
https://www.ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom/#!/udb2-socialraadgiver Maria Appel Nissen præsenterer tal 
om Socialrådgiveruddannelsen, AAU med efterfølgende drøftelse i aftagerpanelet. 
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3. Studielivet: fokus på Problembaseret læring, studieaktivitet, trivsel hhv. frafald (13.20-13.50) 
Maria Appel Nissen giver et kort oplæg om aktuelle initiativer på AAU, der vedrører studielivet. Problembase-
ret læring (PBL) er et strategisk udviklingsområde, som bl.a. kommer til udtryk i at Socialrådgiveruddannel-
sen skal udvikle progressive PBL-beskrivelser. Desuden har vi fået en ny studieaktivitetsmodel, som baserer 
sig på PBL og har fokus på at fremme studerendes aktive deltagelse i undervisningen (jf. bilag A). Endelig 
har vi på socialrådgiveruddannelsen et særligt fokus på trivsel / forebyggelse af unødigt frafald bl.a. gennem 
studievejledning, Buddy to study osv. Der ønskes en drøftelse med fokus på det gode studieliv – de gode 
kompetencer.  
 
4. Socialrådgivernes kompetencer (13.50-14.20) 
På sidste aftagerpanelmøde indledte vi temaet: Hvordan skaber vi det rette billede af og forventninger til 
uddannelsen og arbejdet som socialrådgiver? I første omgang drøftede vi, hvilket billede af uddannelsen, 
ansøgere/nye studerende får bl.a. med afsæt i vores video på hjemmesiden 
https://www.aau.dk/uddannelser/bachelor/socialraadgiver. Denne gang følger vi op med fokus på billeder af 
og forventninger til arbejdet som socialrådgiver. Dette tema har mindst to sider a) aftagernes forventninger til 
socialrådgivere og deres kompetencer og b) samfundets opfattelse af socialrådgivere. Maria Appel Nissen 
giver et kort oplæg om nogle aktuelle temaer vedr. socialrådgiveruddannelsernes kvalitet og socialrådgiver-
nes kompetencer. Med afsæt i dette drøftes det, hvordan arbejdet som socialrådgiver udvikler sig? Hvordan 
præger det billedet af/forventningerne til arbejdet som socialrådgiver? Hvordan kan uddannelse og praksis 
samarbejde om at præge forventninger og udviklinger i/til faget? 
 
 
5. Eventuelt (14.20-14.30) 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Maria Appel Nissen, Studienævnsformand 
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