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1

Godkendelse af dagsorden (5 min.)

1.1

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden, samt mulighed for at komme med emner til eventuelt.

1.2

Indstilling
Det indstilles, at udvalget godkender dagsordenen, og hvis der er emner til eventuelt, sættes de på.

2

Godkendelse af referat (5 min.)

2.1

Sagsfremstilling
Referat fra møde i uddannelsesudvalget den 28. juni 2017 blev udsendt den 12. september 2017. Referatet er vedlagt som bilag.

2.2

Indstilling
Det indstilles at referatet godkendes.

2.3

Bilag
Referat uddannelsesudvalgsmøde den 28. juni 2017

3

Opsamling på fællesdel: Implementering af Absalons strategi og afslutning af denne udpegningsperiode (20 min.)

3.1

Sagsfremstilling
På fællesdelen drøftes to overordnede emner:
1)

Implementering af Absalons strategi – hvad og hvordan

2)

Afslutning på denne udpegningsperiode – opsamling på hvad der har fungeret god og mindre
godt, samt hvordan vi sikrer et godt samarbejde på tværs af udvalg fremover

Ad 1) På seneste uddannelsesudvalgsmøde drøftede udvalget de to strategiske indsatser for socialrådgiveruddannelse: Projekt etablering af socialrådgiveruddannelsen i Slagelse og Projekt systematisk feedback på socialrådgiveruddannelsen.
Ad 2) Absalon er i gang med at udarbejde et nyt koncept for udvalgenes arbejde fremover. Her indtænkes mange af de input udvalgene er kommet med i løbet af året (input fra drøftelser på monofaglige møder, formandsmøde hvor formændene er kommet med input, FTF workshop hvor der kom input).
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Det er direktionen der beslutter det endelige koncept for udvalgsarbejdet fremover, samt den endelige sammensætning samt udpegningsreglerne.

3.2

Indstilling
Det indstilles at uddannelsesudvalget drøfter:
Ad 1) Giver præsentationen af implementeringen af Absalons væsentlige strategiske indsatser anledning til refleksioner, opmærksomhedspunkter eller andet i relation til socialrådgiveruddannelsen?
Ad2) Hvad er vigtigt at vi tager med til næste udpegningsperiode ift. uddannelsesudvalgsarbejdet for
socialrådgiveruddannelsen?
- Gode ideer til hvilken form og indhold skaber gode møder?
- Hvordan kan vi samarbejde ud over møderne, som skaber værdi for både praksis og uddannelse? Kan vi gøre andet/mere end vi gør i dag?
- Hvornår og hvordan skal vi samarbejde med andre uddannelsesudvalg?

4

Opfølgning på opstart af socialrådgiveruddannelsen i Slagelse (15
min.)

4.1

Sagsfremstilling
Det første hold er startet op på socialrådgiveruddannelsen i Slagelse. Uddannelsesudvalget gives en
status på opstarten herunder ansøgertal, hvor de kommer fra, karaktersnit samt generelt om de første
erfaringer med det første hold.

4.2

Indstilling
Det indstilles at uddannelsesleder Inger Marie Jessen orienterer om socialrådgiveruddannelsen i Slagelse.

5

Nyt fra de studerende (15 min.)

5.1

Sagsfremstilling
Studenterrepræsentanterne orienterer om relevante emner, herunder bl.a.:
-

Opstart i Nykøbing Falster

-

SDS lokalafdelinger i Roskilde og Slagelse
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5.2

Indstilling
Det indstilles at udvalget tager orienteringen til efterretning

6

Uddannelsens udviklingsdag (15 min.)

6.1

Sagsfremstilling
På seneste uddannelsesudvalgsmøde besluttede udvalget, at uddannelsens udviklingsdag skal tage
udgangspunkt i et fremtidsscenarie, hvor der er brug for at gøre endnu mere op med siloer og sætte
fokus på samarbejde på tværs. Spørgsmålet skal være:
”Hvad kræver det af fremtidens arbejdspladser og socialrådgivere at arbejde mere helhedsorienteret?”
Uddannelsens udviklingsdag afholdes som temadag i Slagelse. Temadagen afholdes i januar
2018.
Ideen er at invitere kommuner ind at holde inspirationsoplæg, fx Lolland Kommune.
Da dagens møde er det sidste ordinære udvalgsmøde inden næste udpegningsperiode, er
uddannelsens udviklingsdag samtidig en mulighed for at lave en fælles afslutning for udvalget. Der er ny udpegningsperiode fra 1. maj 2018.

6.2

Indstilling
Det indstilles at uddannelsesudvalget
1)

Kommer med eventuelle nye ideer til inspirationsoplæg og form på uddannelses udviklingsdag

2)

Beslutter om og hvordan udvalget ønsker at markere afslutningen af udpegningsperioden fx
ved at spise middag sammen efter temadagen

7

Aftale om fast fordeling af praktikpladser (20 min.)

7.1

Sagsfremstilling
Uddannelsesudvalget har tidligere drøftet, at det vil være hensigtsmæssigt med en fast fordeling af
praktikpladser mellem de 17 kommuner i Region Sjælland med henblik på en mere smidig proces for
fordeling af praktikpladser. I den forbindelse blev det aftalt, at uddannelsen i tæt samarbejde med udvalgsmedlem og direktør Gitte Løvgren skulle arbejde videre med at etablere en aftale i K17 regi. Det
arbejde har pågået siden:
I første omgang tilsluttede K17 på sit møde den 2. september 2016 sig den foreslåede fordeling af
praktikpladser som en midlertidig ordning for 2016/2017.
På den baggrund blev fordelingen behandlet igen på K17 møde den 18. august 2017, hvor udvalget tilsluttede sig den faste fordeling.
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7.2

Indstilling
Det indstilles at Turid Eikeland og Gitte Løvgren orienterer om fast fordeling af praktikpladser, herunder K17’s behandling.
Det indstilles at udvalget tager orienteringen til efterretning

7.3

Bilag
Sagsfresmtilling til K17
Oversigt over fordeling forårssemestre
Oversigt over fordeling efterårssemestre

8

Meddelelser (15 min.)

8.1

Sagsfremstilling
Meddelelser vedrørende:

8.2



Vi har fået nyt udvalgsmedlem fra Frivilligcenter Slagelse, Lykke Pedersen



Ny direktør for Sundhed og Social, Daniel Schwartz Bojsen (han deltager på fællesdelen)

Indstilling
Det indstilles at udvalget tager meddelelser til efterretning

9

Eventuelt (10 min.)

9.1

Sagsfremstilling
Emner til eventuelt
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