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J.nr. 041.47J.261
Professionshøjskolernes Rektorkollegium – University Colleges Denmark - takker for
indkaldelsen til høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som socialrådgiver.
Professionshøjskolernes Rektorkollegium finder, at det fremsendte udkast til bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver giver udbyderne et godt grundlag for tilrettelæggelse af en ny socialrådgiveruddannelse. De
præciseringer, der har fundet sted fra første udkast af bekendtgørelsen til det nuværende, kvalificerer bekendtgørelsen yderligere. Rektorkollegiet har derfor kun få
forslag til yderligere indholdsmæssige præciseringer eller justeringer af bekendtgørelsen (se nedenfor). Imidlertid ønsker Rektorkollegiet på vegne af udbyderne af
socialrådgiveruddannelsen at anføre, at bekendtgørelsesudkastets bestemmelser
om ikrafttræden ikke giver tilstrækkelig tid til at sikre den fornødne kvalitet i opstarten af den reviderede socialrådgiveruddannelse.

Behov for at udskyde opstart af den nye socialrådgiveruddannelse
I henhold til § 6 i bekendtgørelsesudkastet, har bekendtgørelsen virkning for studerende, der påbegynder uddannelsen d. 1. september 2011 eller senere. Hvis denne
ikrafttrædelsesbestemmelse fastholdes, betyder det et stort ressourcetab for udbyderne. Samtidig vil igangsættelse med kort frist kompromittere mulighederne for at
indarbejde de ændringer, udkastet til bekendtgørelse giver anledning til. Og endeligt vil det være urealistisk at sikre den nødvendige inddragelse af aftagere og interessenter i udformningen af studieordningen.
Tid til inddragelse af aftagere i færdiggørelsen af studieordning
De ændringer og præciseringer, der fremgår af det seneste udkast til bekendtgørelse skal indarbejdes i studieordningens fællesdel. Rektorkollegiet ønsker tid til at
inddrage socialrådgiveruddannelsens væsentligste aftagere og interessenter i den
endelige udformning af studieordningen for således at sikre den bedst mulige overensstemmelse mellem uddannelsen og uddannelsens genstandsfelter. Inddragelsen
bør ske via udbydernes uddannelsesudvalg og ved direkte dialog med centrale parter. Den ønskede inddragelse af aftagere og interessenter kan ikke finde sted, såfremt den nye uddannelse skal implementeres med studiestart i august/september
2011.
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Undgå ressourcetab
Udbydernes planlægning af næste semester er på nuværende tidspunkt fastlagt.
Det vil sige at skemaerne i det store hele er lagt og interne og eksterne undervisere
allokeret. Hvis ikrafttrædelsestidspunktet fastholdes vil det kræve at udbyderne
gentager hele planlægningsprocessen og derved påføres et anseligt ressourcetab.
Rektorkollegiet anbefaler, at studiestart for den nye socialrådgiveruddannelse udskydes til februar 2012. Udbyderne er indstillet på at arbejde for, at studerende
med studiestart i efteråret ’11 overgår til ny bekendtgørelse. Dog skal det være
muligt, at udbyderne kan vælge at gennemføre hele uddannelsesforløbet i henhold
til den nuværende bekendtgørelse, hvis forhold på den enkelte institution taler herfor.

Forslag til yderligere præciseringer/justeringer i bekendtgørelsen
I bekendtgørelsesudkastet er ’foranstaltningsområdet’ skrevet ind flere steder (§ 1,
§ 3, stk. 3. a, b og c). Det er uklart for Rektorkollegiet, hvad der forstås herved og
dermed også uklart, hvordan formuleringen skal omsættes på uddannelsen.
I bekendtgørelsesudkastets bilag 1 fremgår det under ’Viden’, punkt 6, at den studerende bl.a. har viden om reformintentionerne med beskæftigelsesområdet. Rektorkollegiet anerkender, at viden om de politiske mål med en given lovgivning er
væsentligt og bør indgå i undervisningen til socialrådgiver. Men ’reformintentioner’
kan forstås bredere – og Rektorkollegiet skal påpege vanskelighederne ved at udforme studieordninger og undervisningsplaner, hvor viden-grundlaget skal basere
sig på ’intentioner’. Rektorkollegiet anbefaler derfor, at ’reformintentioner’ formuleringsmæssigt udskiftes med ’overordnede politiske mål’ eller lignende.
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