SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN
CENSORFORMANDSKABET

Censorformandskabsmøde – Socialrådgiveruddannelsen
lørdag den 6. juni 2020
10.00 – 15.00
Pr. Zoom
Deltagere: Henriette Kathrine Henriksen, Lis Montes de Oca, John Clausen og Leif Jacobsen.
Referent: Leif Jacobsen
Dagsorden:
1. Godkendelsen af dagsorden.
2. Godkendelse af referat (29. februar 2020) (i Dropbox; Møder/2020/6. juni 2020/Bilag).

3. Korte orienteringer og
opfølgninger

Referat:
Tilføjet: 11. Indledende plan for udarbejdelse af årsrapport.

Godkendt.

1. Ad referat af mødet den 29. februar, pkt.10: Censorsekretariatet modtager fortsat rekvisitioner af
censorer, der inkluderer ønsket om en særlig fagprofil. Punktet medtages til førstkommende møde
med Ledernetværket (Leif).
2. Erfaringer fra de digitale udprøvninger under Covid19-situationen: erfaringer fremlægges og drøftes på censor/kontaktmødet den 24. september
2020. Resurseperson fra AU inviteres til mødet
(Lis). Invitation m.v. udsendes primo august.
3. Sammenslutningen af danske Socialrådgiverstuderende forespørges om studerende-vurderinger af
udprøvninger pr. digital platform (Leif).
4. Nogle uddannelsessteder udsender eksaminatorrapportskemaer (se også referat af mødet den 29.
februar, pkt.3 b) via Censorsekretariatet. Lis retter
henvendelse til Censorsekretariatet om skemaet og
hvem der er modtager af de udfyldte skemaer,
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4. Opfølgning på fælles censorrapport-skema og kommentarer hertil pr. 3.marts
2020.

Udarbejdelsen af et fælles skema for professionsuddannelserne præges af en meget lang tidsplan. Mødet
gentog vores ønske om at et fornyet/ajourført c.skema behøver en snarlig afprøvning – også af hensyn
til en evt. fælles c.-model.
Lis følger op i.f.t. sekretariatsleder Louise. Forsinkelserne af arbejdet er begrundet i den brede interessentkreds, der kontinuerligt skal medvirke/godkende
skridt.

5. I forlængelse af pkt. 4: version 6
af censorrapportskema – og hvad
vi gør med det? (I dropbox/Censorrapportskema/ (6) Revision af spørgsmål…).

Mødet fandt, at en række elementer i forslagene til c.
fra folkesundhedsvidenskab kunne – som en plan B –
indarbejdes i anførte version 6 og indgå i en pilotafprøvning.
Jf. ovenstående pkt. 4 indgår dette forslag i Lis’ henvendelse til Louise.

6. Opdatering af governancemodel og censorformandskabernes fælles initiativ i
forhold hertil. Se også referat
af mødet den 29. februar 2020.

Der afholdes ekstraordinært styregruppemøde den 1.
juli 2020 med g. som dagsordenpunkt. Lis deltager.
Styregruppen inviterer én yderligere pr. formandskab
(som passiv observatør pr. Skype; Leif deltager).
Mødet drøftede g.-forslaget jf. de foreliggende skitseringer af indhold og intention. På det foreliggende
grundlag er det vurderingen, at forslaget er 1) underbelyst vedr. indhold og intention; 2) kan rumme en
forskydning af kompetencerne, hvor uddannelsesstederne synes at forsøge at skyde sig ind mellem censorvirksomhed/censorformandskab og styrelse. Når
det således anføres i kommissoriet for g-arbejdsgruppen, at man ”skal udarbejde forslag til en governancemodel for censorformandskaberne” (Kommissorium for
Governance-arbejdsgruppe; 9. marts 2020) synes
dette ikke at være i overensstemmelse med styringskæden og censorkorpsenes placering under Styrelsen
for Forskning og Uddannelse. Eller: hvis Danske Professionshøjskoler o.a. har ønsker til eller behov for udbedringer el.a. bør der rettes henvendelse til Styrelsen.
Mødet anerkendte uden forbehold at Censorsekretariatets virke for en forbedret forretningsmodel i en samarbejdsflade med andre uddannelsesområder (fusion; samdrift el.lign.). Det oprindelige dokument, der
beskriver Censorsekretariatets virkefelt (16.juni 2010)
blev kort gennemgået.
Efterfølgende kommentarer, synspunkter o.a. bedes
sendt til Lis i god tid inden det ekstraordinære styregruppemøde den 1. juli 2020.

7. Model for udprøvning for sammenlagte valgfag – under ekstern censur. Hvad skal der ske?

Modul 3 og 4 som sammenlagte – eller 30 ECTS i en
samlet udprøvning. Mødet drøftede om en sådan sammenlægning kan sikre en tilfredsstillende udprøvning
af det enkelte moduls læringsmål? En censorrapport
anfører følgende:
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”Der var generelt en lidt vag forståelse for socialfaglig
praksis. Ut. vurderer at det handler om, at de to moduler var slået sammen og det kan være medvirkende
til at skabe lidt forvirring for de studerende i relation
til kontekst. Der var tendens til ikke at kunne skelne
mellem socialforvaltning og beskæftigelsesforvaltning.”
Censorrapporterne gennemses for yderligere bemærkninger. Materialet drøftes med Ledernetværket på
førstkommende fælles møde.
Det besluttedes at gøre prøveformer og krav til
samme m.v. til et fokuspunkt for det kommende studieår.
Censorsekretariatet (Ulla) adviseres om formandskabets ønske om en allokering som censor til det sammenlagte modul 3 og 4, UC Syd (Lis).
8. Talentbekendtgørelsen blev anvendt på UC Syd i januar 2020. Andre uddannelsessteder synes i tvivl om
dens fortsatte gyldighed.

Der synes at være meget forskellige varetagelser af
Talentbekendtgørelsen (BEK.no. 597 af 8.marts 2015;
mindre ændringer i BEK.no. 892, 26. august 2019).
Punktet medtages til førstkommende møde med Ledernetværket.
Censorkorpset skal efterfølgende informeres pr. nyhedsbrev om adgangen til T., vilkår og rammer.

9. Omlægning af prøver fra ekstern
til intern censur under covid19.
Opdatering.

10. Censor/kontaktmøde – efterår
2020/forår 2021. Placering af dato
og lokation.

Censorformandskabet har den 25. maj 2020 sendt
svar på studiechef ved KP Rasmus Weinreich Holms
skriftlige henvendelse – med c.c. til Anette Nicolaisen
UCS, Helle Johansen KP, Annegrete Juul KP, Pia thor
Straten UFM, Kira Gandrup UFM. Svaret har ikke pr.
d.d. affødt nogen reaktion.

24. september 2020 – 14.00 – 18.00 på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Seebladsgade
1- 8, 5000 Odense C.
Mødet vil også være tilgængeligt virtuelt.
Centrale punkter vil være lærestoffet af udprøvninger
under Covid19 – til brug for den fortsatte udvikling af
udprøvningsformer og -rammer.

11. Indledende planlægning af arbejdet med næste årsrapport.

Mødet fandt at den seneste å. kan danne skabelon for
næste å. – med skyldigt hensyn til de kommentarer,
som Ledernetværket måtte have (forventes at indgå i
nærmeste fremtid). Corona-perioden bør indgå som et
særskilt, nyt afsnit. Leif indleder arbejdet snarest efter
Ledernetværkets kommentarer er indløbet.
Det tilstræbes at have en arbejdsversion klar til forelæggelse for Ledernetværket på det fælles møde den
30. september 2020.
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Formandskabet afvikler et virtuelt statusmøde om
dette arbejde tirsdag den 18. august kl.16.00-17.30.
12. Evt. – inkl. næste møde

En fælles vurdering af at selv komplekse problemstillinger o.lign. lader sig behandle adækvat i den digitale
mødeform.
o
o
o
o
o

Virtuelt møde om årsrapport: 18. august
kl.16.00 -17.30.
Censorformandskabet, Aarhus Kommune/Blixen: 19. september 10.00 – 15.00.
Censor/kontaktmøde, Odense: 24. september
14.00 – 18.00
Fælles møde med Ledernetværket, UCL
Odense: 30. september 12.00 – 14.30.
Censorformandskabet, VIA: 28. november:
12.00 – 20.00.

/Leif
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