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Mødedato og tidspunkt: Fredag den 3. marts 2023, kl. 11.30-13.00  

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Præsentation af deltagere herunder af mødeleder og referent  
3. Sidste nyt og orientering uddannelsesleder, undervisere og studerende 
4. Fagligt og socialt  

a. Oplevelse af karrieredag den 3.februar 2023 
5. Fremsendte emner som ønskes drøftes - Ingen 
6. Aftaler om handling frem mod næste møde  
7. Punkter til næste gang 
8. Eventuelt 

 

Referat 

1. Godkendt 

2. Deltagere: Andreas 2. sem., Emma 4. sem., Trine (underviser), Lotte (administrativ ledel-

seskonsulent) og Ann-Britt (uddannelsesleder) 

3. Sidste nyt og orientering fra uddannelsesleder, undervisere og studerende: 

 Nyt om det nye 5. semester og placering af valgfag i E2023/V2024 v. uddannelsesleder: 

Specielt om valgfag: Når I skal vælge valgfag sker det på tværs af 2. årgange. Dette for at 

sikre, at valgmodulsholdene får en størrelse, så det didaktiske læringsrum får de mulighe-

der, vi ønsker. 

I Nykøbing udbydes socialrådgiveruddannelsen også i en uddannelsesform, der er tilrette-

lagt i et særligt forløb. Undervisningen er i dette forløb fastlagt på faste dage (typisk 2-3 

hele dage hver anden uge), hvilket gør det muligt for de studerende, der har valgt denne 

retning at passe deres studie. Vi er forpligtet til også at rumme dette i valgfagene. Derfor 

tilrettelægges valgmodulerne i Nykøbing med udgangspunkt i denne model,  således at vi 

tilgodeser flest mulige studerende. 

Specielt om valgfag i E2023 og V2024: De studerende, der afslutter 4. semester i juni 2023, 

starter på valgmoduler i sep. 2023, dvs. at de skal gennemføre begge valgmoduler i efter-
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året 2023 (deres 6 semester), herefter læses det nye 5. semester i foråret 2024. De stude-

rende der afslutter deres praktik i feb. 2024 vil starte på det nye 5. semester direkte efter 

deres praktik, og have deres 2 valgfag på 6. semester i E2024. 

Fra V2024 vil valgmodulerne således altid ligge i forlængelse af hinanden som et 6. seme-

ster. Ændringerne vil fremgå af den institutielle studieordning gældende fra den 1. sep. 

2023. 

Orientering om de strukturelle ændringer, som følge af personalereduktionen i december 

2022 v. uddannelsesleder: 

Afskedigelsesprocessen: I forbindelse med afskedigelser er der forskellige regler, der skal 

overholdes jf. lovgivning og den personalepolitik, der er på Absalon. Dette har indflydelse 

på, hvad og hvornår, der er udmeldt til de studerende. Det har været en lang proces, men vi 

kunne have informeret mere tydeligere om processen, hvis det kunne have skabt mere tryg-

hed.  

Fremadrettet: Centrets medarbejdere skal i højre grad ses for en samlet kompetence og 

ressource. I forhold til de juridiske og retlige kompetencer er der p.t. ansat 4 medarbejdere 

med denne faglighed.  Disse medarbejdere skal i lighed med de øvrige medarbejdere dække 

undervisning på grunduddannelsen. I Nykøbing betyder det, at I vil møde medarbejdere der 

også underviser i Slagelse og i Roskilde. 

Fremtidsperspektivet - Hvad er det så vi vil? Genbesøge studieordningen for at udvikle læ-

ringselementer og undervisning, således at semestrene og undervisningen tager udgangs-

punkt i de kerneområder, der er bekendtgjort i studieordningen. Vi skal have fokus på pro-

fessionsrettet simulation, og har et ønske om at få praksis tættere på. Vi ønsker at binde te-

matikkerne og læringen sammen på tværs af viden og faglighed, således at uddannelsen i 

højre grad hjælper jer til at møde virkeligheden. Vi skal fortsat tilbyde jer en uddannelse, der 

træner jer i at håndtere komplekse problemstillinger. Mere fokus på det tværfaglige hånd-

værk. 

Dette betyder, at vi skal tænke anderledes – og arbejde med at nedbryde de traditionelle 

søjler (vidensområder). Jura, psykologi og samfundsvidenskab er stadig vigtigt, men det 

skal kobles til socialfaglige problemstillinger og perspektiver. I skal stadig undervises i juridi-

ske reguleringer, love og paragraffer, men I skal ikke kun undervises af jurister. De juridiskes 

elementer skal funderes af eksperter og skal kobles og trænes af et tværfagligt team. Derfor 

skal vi koble det fagspecifikke tema, samtidig med at der stadig skal arbejdes med og un-

dervises i specifik lovgivning og retlig regulering. 
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Arbejdet med omstruktureringen er i gang, men kan tage tid at få implementeret.  

I som studerende skal således vænne jer til, at der tænkes anderledes på uddannelsen – 

mere helhedsorienteret.  

Husk at hjælpe os at få denne udviklingsproces til at fungere. Det kan I gøre ved at komme 

med kommentarer til det, der ikke fungerer – og det der fungerer. Ann-Britt Lærkedahls 

mail er altid tilgængelig, og I er velkommen til at ringe eller komme forbi hendes kontor.  

Studerende: 

Godt med møde i mandags – det gav en tryghed og overblik. Spørgsmål til den undervis-

ning, der kommer i dette semester: Kan vi regne med de timer, der er skemasat i retligregu-

lering Ja, I kan godt regne med at timerne lægger, hvor de er skemasat. 

4. Fagligt og socialt: Oplevelse af karrieredag den 3.februar 2023 

Også godt for 2. semester at deltage – også i forhold til studiejobs. Præcisere formålet med 

at komme – også på de andre moduler end BA-modulet. Skal man dele dagen op så alle se-

mestre ikke kommer på samme tid? I august kan det give mening, da der er flere stude-

rende. 

5. Fremsendte emner som ønskes drøftes - Ingen 

6. Aftaler om handling frem mod næste møde  

a. SR arbejder videre med snack-automat 

b. Opfølgning på overtøjsknager i K-bygningen 

7. Punkter til næste gang 

8. Eventuelt 

a.  Husk at gøre opmærksom på, hvis der er ting - der undrer f.eks. i forhold til skema 

eller struktur. 

b. Husk – at når stik eller lignende ikke virker, så sig det til Facility. De vil meget gerne 

vide det, når der er noget, der ikke virker. 

c. Fremadrettet holdes dialogforums online 3 gange årligt og engang mødes vi fysisk.  


