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Mødedato og tidspunkt: Onsdag 14. december, kl. 11.30-13.00 

Sted: Lokal NykC-103 

Deltagere: Anne Sofie, Trine, Lotte, Ann-Britt, Katrine, 1. sem (E), Andreas 1. 
sem., Bettina 3. sem, Emma 3. sem.  

Mødeleder: Ann-Britt Lærkedahl  

Referent: Lotte Kolbjørn  

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
a. Godkendt 

2. Præsentation af deltagere herunder af mødeleder og referent  
3. Sidste nyt og orientering uddannelsesleder, undervisere og stude-

rende 
a. Uddannelsesleder:  

i. Opsamling fra sidste møde 
1. Knager: Det er på listen og handlingsplanen for 

den fysiske APV 
2. Snack-maskine: Opfordringen er at SR går vi-

dere med dette – er der penge, der skal bruges 
inden årsskiftet? Andreas går videre med det. 

3. Fremmøderegistering: Tager ikke så lang tid 
længere. Underviserne har forskellige måder at 
gøre det på. Listerne er stadig ikke opdateret. 
For uddannelsen giver registeringen et godt bil-
lede af, hvilke studerende man skal være op-
mærksom på. Endvidere giver registeringen et 
nemmere at have overblik over gruppesam-
mensætningen, og hvorfor der evt. ikke er et 
engagement. 
Fremmøderegisteringen fungerer på sammen 
måde som nu frem til sommerferien 2023. 

ii. Audit: På audit i sommers blev der givet 3 anbefalinger 
til uddannelsen. Første anbefaling, der handler om at 
styrke de studerendes professionsidentitet og funkti-
onsforståelse taler godt ind i Absalons strategi, hvor 
der er fokus på udvikling af studiegrupper og professi-
onsrettet simulation.  
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Udover det er der i NF ved at blive etableret simulati-
onsrum, som skal deles med sygeplejerskerne. Der er 
et stor fokus på, at de redskaber, man som socialrådgi-
ver får, kan bruges i praksis samt stort fokus på samar-
bejdet med praksis.  

iii. Nyt om det nye 5. semester 
1. Sammenlægning af modul 8 og 10. Udsættes til 

semesterstart februar 2024. 
iv. Nationale undervisningspriser 2023 

1. Reminder - indstilling af undervisere. Deadline 
4. januar 

b. Undervisere: 
i. Kursus på vej til studentervejledere på tværs af lokatio-

ner. Tværfaglighed i fokus, 
ii. KFUMs juridiske retshjælp åbner op for at tage social-

rådgiverstuderende ind (frivilligt arbejde under super-
vision). I sin opstart. 

c. Studerende: 
i. Intet 

4. Fagligt og socialt  
a. Karrieredag den 2. februar 2023: Relevant for alle semestre at 

deltage. Man kan deltage på alle lokationer. Stikord er: Net-
værksdannelse, jobmuligheder, kontakt til informanter, cases 
i praksis og rekruttering. 

5. Fremsendte emner som ønskes drøftes 
a. Drøftelse af Absalons kommunikation med studerende i for-

bindelse med eksaminationer (Emma Marie 3. sem., NF) 
i. Udmeldingerne omkring eksaminationer skal være ens 

og underviserne skal være klædt på til prøveintro. 
ii. I forhold til 3. semester, så var det en fejl, at de var ind-

kaldt til intro til prøven – menneskelig fejl, som ikke 
blev opdaget. 

iii. Husk endelig at gøre opmærksom på skema eller an-
det, når noget ser underligt ud, så kan vi måske nå at 
rette fejl inden. 

b. Efterlysning af årshjul – studienet 
i. Sommerferie: Fra uge 27 (1. juli) – uge 32. Omprøver 

fra uge 33. 
ii. Prøveplan: https://www2.phabsalon.dk/studienet/min-

uddannelse/socialraadgiveruddannelsen/proever/  
c. Studiegrupper: Meld gerne lidt klare ud omkring, hvordan 

grupper dannes, og hvad retningslinjerne er for dannelsen af 

https://www2.phabsalon.dk/studienet/min-uddannelse/socialraadgiveruddannelsen/proever/
https://www2.phabsalon.dk/studienet/min-uddannelse/socialraadgiveruddannelsen/proever/
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studiegrupper. Tydeliggøre hvad de studerende skal gøre når 
og hvis, der opstår konflikter (på alle semestre) 

i. 1. semester laver Absalon grupperne 
ii. 2 og 3. semester: grupperne laves på holdet ud fra be-

stemte rammer/retningslinjer for gruppedannelse 
6. Aftaler om handling frem mod næste 

a. Punkter til næste gang:  
i. Opsamling på karrieredage 

ii. OBS på repræsentanter fra alle semestre 
iii. Næste møde er online 

7. Eventuelt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


