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P å chefgangen i
Høje-Taastrup
er der en lurende
frustration over,
at nyuddannede
socialrådgivere
er alt for dårligt
klædt på til job-
bet ude i kommu-

nerne, og derfor vil kommunen gerne
have en konstruktiv debat omkvalite-
ten af dennuværende uddannelse.
– Vi har prøvet at komme i dialogmed

socialrådgiveruddannelserne, men
vimener, at der for alvor er brug for
en diskussion om, hvad det er, vi ud-
danner socialrådgivere til, siger cen-
terchef for borger og arbejdsmarked
Henrik Dons Christensen.
Sammenmed konstitueret jobcen-
terchefMichaelWittendorff og
direktør CharlotteMarkussen har
han et helt konkret ønske til social-
giveruddannelsen, og det er, at den
skal væremere praksisnær, og at der
skal være flere praktikforløb fordelt
over uddannelsestiden i stedet for ét
større relativt sent.
– Som socialrådgiver skalman både
kunne lovgivningen og det relatio-
nelle, men udfordringen er lidt, at
de kommer fra uddannelsen og kan
ingen af delene godt nok. Hvis de for
eksempel kunne det relationelle,
kunne vi klæde dempåmed det, de
mangler.Man skal ind og arbejde på
flere parametre. Derfor tænker jeg,
at det ligger lige for at få demmere
ud i praktik ligesom på læreruddan-
nelsen, og det skal være i en kom-

mune og ikke hos Blå Kors, selv om
de gør et fint arbejde, sigerMichael
Wittendorff.

Det store gab
Henrik Dons Christensen ser en ac-
celererende udvikling:
– Uddannelsen starter faktisk først,
når vi får de unge socialrådgivere ud
i job. Vi piver ikke, og det er isærMi-
chaels fortjeneste, at vi er lykkedes
rigtig godt med at rekrutter nyud-
dannede og få dem skolet og lært op.
Men faktum er også bare, at det er
et gigantisk arbejde. Og det, synes
vi, er vigtigt at få sat et spotlight på,
siger han.
Han oplever er et gabmellem virke-
ligheden og de unges opfattelsen og
forventningerne til, hvad det vil sige
at arbejde på velfærdsområde.
– De unge skal ikke kun kunne tage
dialogen. De skal også kende lov-
givningen og have en forståelse af
rammen for deres arbejde og den
stigendemistillidsdagsordenmed
jobcenter-gakgak i Ekstra Bladet.
Det kan godt være hård drømme-
knusning, nårman somung kommer
ud for at redde verden. Så her er brug
for lidt realitetsjustering.
CharlotteMarkussen tror, at flere
myndighedsområder som social,
handicap, ældre, sundhed, børn og
unge oplever det samme somde to
beskæftigelsesledere.
–Men der er også i dag et klart større
krav til, hvad folk skal kunne. Jeg
har fornøjelsen af at sidde i et dialog-
forum sammenmedKL og Ankesty-
relsen, ogman kanmærke, at Anke-
styrelsen tror, at socialrådgiverne
primært skal være dygtige jurister.
Og ja, der også et større fokus på at
overholde regler i forhold til sags-
frister og retssikkerhedsperspektiv.
Det betyder noget for denmåde,man
arbejder på. Det er en del af det, men
de skal også være dygtige til at snak-
kemed borgerne, siger hun.

Velkommen til forsiden
I lyset af den verserende sag på Fre-
deriksberg om kommunens hånd-
tering af børnesagermåCharlotte

SOCIALRÅDGIVERE
TRÆNGER TIL
MERE PRAKTIK
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Nyuddannede socialrådgivere slår sig på mødet med virkeligheden
og har svært ved at indfri forventningerne. Derfor mener Høje-
Taastrup Kommune, at der skal mere praktik ind i uddannelsen.

tekst SIDSEL BOYE / illustration GITTE SKOV

ÉN ULØNNET PRAKTIK
Socialrådgiveruddannelsen tager treethalvt år – deraf et
halvt års ulønnet praktik. Uddannelsen blev senest æn-
dret i 2011, og ifølge Uddannelses- og Forskningsmini-
steriet (UFM) er der ingen aktuelle planer omændringer.
UFM har ikke kendskab til, at der skulle være et pres på
for at foretage større ændringer af uddannelsen, men har i
løbet af det seneste år modtaget enkelte henvendelser fra
studerende og andre borgere med kritik af uddannelsen.
Men UFM er i dialog med relevante parter om uddannel-
sen og om nyuddannedes praksischok. Kilde: UFM.
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STUDERENDE
VIL MØDE
VIRKELIGHEDEN
De studerende vil klædes bedre
på til mødet med udsatte bor-
gere og socialrådgiverjobbet.

tekst SIDSEL BOYE

De studerende på socialrådgiveruddan-
nelsen vil have mere og bedre praktik. Det
fremgår af et papir, som er formuleret på de
studerendes årsmøde.
–Vi er for langt fremme i vores uddannel-
sesforløb, før vi fårmulighed for atmøde
målgruppen for vores arbejde. Vi har brug for
tidligere i uddannelsen at få en bedre føling
medde borgere, vi skal arbejdemed og for. På
denmåde kan vi koble teorien ogmetoderne i
praksis, skriver de studerende.
Det halve års praktik giver dem en rigtig god
indsigt i det ene område, somde praktikan-

ter i, men demangler en bredere
berøringsflade.
– Vi får ikke indsigten i alle
andre muligheder i vores
fag. Vi har brug for at opleve
diversiteten i det sociale ar-
bejde, skriver de studerende.

De studerende understreger, at
de ikke ønsker at famle i tåge, når de

somnyuddannedemøder enhandi-
cappet, et udsat barn eller en hjemløs,

og selv omde kan læse bøger og øver sig
på hinanden, så frygter de, at de ikke kan
løfte det faglige ansvar, når de skal ud-
føre socialt arbejde.
De studerende har også et ønske omat
møde uddannede praktikvejledere, og
de vil ikke være en del af normeringen
under praktikkenmenhave et trygt
læringsrummed tid til feedback og
kritisk refleksion.• sib@kl.dk

Markussen konstatere, at socialrådgi-
verfaget også godt kan være hårdt.
– Det er et hårdt og sensitivt fag og
svært at navigere ordentligt i det, for
der kommer sager indimellem, og derfor
findes der også Ekstra-Blads-kampag-
ner, facebook-grupper, som ”i klemme i
jobcentrene”, og det gør der jo, fordi der
desværre ind imellem også er historier
omnogle folk, som har haft nogle ople-
velser, der ikke var så gode, og detmå
man jo tage på sig, siger hun.

Centerchef Henrik Dons Christensen
var i Danske Kommunermed kritik af
socialrådgiveruddannelsen i 2015, mens
han var arbejdsmarkedschef i Faaborg-
Midtfyn. Også den gang handlede kri-
tikken omuddannelsens forhold til vir-
keligheden.• sib@kl.dk

I dag føler vi os ikke klædt godt
nok på til at gøre en forskel for ud-
satte borgere i sårbare situationer.

Erland Porsmose, leder af ØstfynsMuseer


