Diakoni og socialpædagogik

UDDANNELSESUDVALG
Tilstede: Jonas Jakobsen (Kirkens Korshær), Morten Skov Mogensen (KFUMs Sociale Arbejde), Svend Madsen
(Blå Kors), Susanne Kristophersen (uddannelsesleder), Liselotte Malmgart (Aarhus Universitet), Susanne Tellerup (VIA), Marie Nyegaard (Jysk Børneforsorg/Fredehjem), Rasmus (DSR), Jens Maibom Pedersen (forstander)
REFERAT
1. Nyt fra diakoni og socialpædagogik - herunder afslutning af forårssemesteret og semesterstart E18 m.v.

Uddannelsesudvalget 6. september 2018
- semesterafslutning gik godt. Alle studerende bestod og med pæne
karaktergennemsnit. Censorrapporterne var gode med ros til de studerendes niveau og deres inddragelse af praksis.
- der har været ”hjemkald” med dimittender fra E17. Formålet er dels
hygge og gensyn, dels dimittendinterview og undersøgelse. Se vedhæftet notat fra ”hjemkaldet”.
- E18 semesteret er kommet godt i gang - med fuldt optag på
1.semester (37 studerende).
- Diakoni og socialpædagogik skal uddannelsesevalueres den
20.november 2018.

2. Nyt fra VIA v. uddannelseschef
Susanne Tellerup

- VIA arbejder strategisk med en smidigere organisation og fremtidens uddannelser…
- VIA arbejder med at udvikle det tværprofessionelle arbejde (DTE)
- VIA har udarbejdet fælles valgfagskatalog…
- den nye bevillingsreform sætter sin egen dagsorden idet en lille del
af tilskuddet fremover vil afhænge af de studerende tilfredshed. VIA
udruller derfor en ny studentertilfredshedsundersøgelse…

3. Nyt fra studerende

- DSR er lige startet op igen efter sommerferien…
- DSR har fokus på overlevering af DSR-arbejdet fra årgang til årgang…
- DSR diskuterede kvalitetsarbejdet på sidste rådsmøde og gav forslag til handlingsplanen…

4. Tema: VIAs Kvalitetsarbejde
- Kvalitetsrapport 2017
- Kvalitetspanelets kommentarer

Kvalitetsrapport og kvalitetspanelets kommentarer
Årets kvalitetsrapport og kvalitetspanelets kommentarer blev gennemgået. Uddannelsesudvalget noterede sig, at der grundlæggende
var tale om gode tilbagemeldinger til uddannelsen.
Kvalitetspanelets kommentarer indgår i den forestående uddannelsesevaluering.

- Handlingsplan ift. Kvalitetsrapporten

Handlingsplan ifm. kvalitetsrapporten
Handlingsplanen blev gennemgået og kommenteret.
Uddannelsen vil nedsætte et par faglige netværk i samarbejde med
bl.a. 3K-uddannelsen. Der skal dels arbejdes med frivillighed, dels
med diakoni.
JMP fremsender den endelige handlingsplan til Susanne Tellerup til
brug ifm fælles afrapportering til VIA.

- Uddannelsesevaluering.

Uddannelsesevaluering
Diakoni og socialpædagogik skal uddannelsesevalueres den 20/11.
Der har i den anledning været afholdt introduktionsmøde med VIAs
kvalitetsafdeling. Uddannelsen har peget på Bent Madsen, Thomas
Wisler og Johannes Nissen som eksterne eksperter. Herudover deltager en studerende fra pædagoguddannelsen i UC Nord i panelet.
Fra uddannelsesudvalget blev det besluttet af Liselotte Malgart og
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Marie Nyegaard deltager. Uddannelsen repræsenteres herudover af 2
undervisere, 2 studerende samt uddannelsesleder og forstander.
Div. PP omkring evalueringsforløbet blev gennemgået.
Kvalitetsarbejde i øvrigt

Uddannelsen har iværksat et nyt samarbejde med Rauhes Haus i
Hamburg. Et hold studerende fra Tyskland besøger DH foråret 2019.
Uddannelsen i Hamburg ligner, trods forskelle, diakoni og socialpædagogik, hvorfor forskellige initiativer overvejes.
Uddannelsesudvalget foreslog muligheden af at sende underviserne i
praktik - og flere baglandsrepræsentanter stillede sig til rådighed
herfor. SK og JMP arbejder videre hermed…
Rasmus, DSR, påpegede vigtigheden af, at de rigtige studerende får
de rigtige tilbagemeldinger ifm. modulevalueringerne. Som det er nu,
får man tilbagemeldingerne fra andre moduler end ens eget.
Liselotte Malgart fortalte i tilknytning hertil om en spændende praksis fra medicinstudiet, hvor studerende fra det tidligere semester
kommer forbi og videregiver div. evalueringer til det kommende
semester.
Sven Madsen er ansvarlig for kvalitetsarbejdet i Blå Kors og tilbød at
stille op med foredrag til en temadag for de studerende. SK og JMP
arbejder videre hermed.

5. Eventuelt - herunder tema og dato
for næste møde.

- det kommende møde lægges i forbindelse med udarbejdelse af
handlingsplan ifm. uddannelsesevalueringen. JMP rundsender en
doodle med forslag til mødetidspunkter så snart der foreligger en
endelig tids-køre-plan.
- SM meldte tilbage vedr. praktikterminerne: Blå Kors har ingen
problemer med praktik 1/6
- SM fortalte at værestedsfolk gerne vil have praktikanter. Kan man
forestille sig en ”kombinationspraktik” i Blå Kors?
- div. baglandsgrupper vil gerne inviteres til kurser, arrangementer
etc. i tilknytning til uddannelsen…

/JMP
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