
SDS mod mere og bedre praktik! 

Når vi står som færdiguddannede socialrådgivere, har vi fra første dag afgørende 
betydning for andre borgeres skæbner - deres muligheder og retssikkerhed er i 
vores hænder. Vi vil ikke famle i tåge, fordi det er første gang vi møder en med et 
handicap, et udsat barn eller en hjemløs. Vi har alle 6.000 
socialrådgiverstuderende brug for at øve vores faglighed i praksis.  
 
I dag føler vi os ikke klædt godt nok på til at gøre en forskel for udsatte borgere i 
sårbare situationer. Uanset hvor meget vi sidder med næsen i bøgerne - og hvor 
meget vi øver os på hinanden - bliver vi ikke klar til at have samtaler og træffe 
afgørelser med borgere, der har virkelige problemer, før vi prøver det af i praksis 
med støtte fra erfarne socialrådgivere. Vi frygter, at vi ikke vil kunne løfte det 
faglige ansvar, når vi skal ud og udføre socialt arbejde. Det kræver, at vi får 
mulighed for at øve os i at danne relationer til borgerere allerede under 
uddannelsen. For os betyder det, at vi ikke bliver betragtet som en del af 
normeringen under praktikken, men i stedet som studerende, der har behov for 
tid til feedback, kritisk refleksion og et trygt læringsrum.  
 
Vi er for langt fremme i vores uddannelsesforløb, før vi får mulighed for at møde 
målgruppen for vores arbejde. Vi har brug for tidligere i uddannelsen at få en 
bedre føling med de borgere, vi skal arbejde med og for. På den måde kan vi koble 
teorien og metoderne til praksis.  
 
Med et halvt års praktik som i dag, kommer vi i dybden med opgaverne på det 
område, vi får praktikplads inden for. Det er rigtig godt. Ender vi en myndigheds-
praktik - får vi ikke indsigten i alle de andre muligheder i vores fag. Vi har brug for 
at opleve diversiteten i det sociale arbejde.  
 
Vi drømmer om mere praktik med uddannede praktikvejledere, der giver sikker og 
støttende, feedback. Vi ønsker at kunne opøve vores kompetencer, og have rum 
for kritisk tænkning. Vi vil være kompetente socialrådgivere, der kan gøre en 
forskel i mødet med borgere og sikre ordentlig vilkår vilkår for dem. Sådan bliver vi 
i stand til at udføre ordentlig socialt arbejde, som vi kan udføre med stolthed og i 
et ordentligt arbejdsmiljø med vores kollegaer. 

Forandringsmål for mere og bedre praktik 

Christiansborg/ministeriet Studiestederne Os selv - SDS 

Lovkrav om at vejledere skal 
være uddannede 
socialrådgivere med erfaring 
og vejlederuddannelse 

Studiestederne godkender 
ikke praktiksteder uden 
vejledere, der er 
socialrådgiveruddannet og 
har diplommodulet i 
vejledning 

SDS skal på 
studiestederne 
oplyse om 
praktikkorpset og 
rettigheder i 
praktikken  



Flere praktikker Praktik- og 
uddannelsesstedet 
arbejder tættere sammen 
fra første dag om de 
studerendes 
uddannelsesforløb - f.eks. 
med praksiscafé, oplæg fra 
praksis 

Samarbejde med DS 
om at vi som 
studerende har 
kendskab til TR og 
AMIR og at der 
kommer generel 
information til de 
uddannede om 
vores praktikvilkår 
f.eks. gennem 
fagbladet 

Flere penge til 
socialrådgiveruddannelsen 

Fælles retningslinjer for alle 
studiesteder om, hvordan 
man skaber kobling mellem 
teori og praksis herunder 
om undervisningsform og 
opgaver 

Praktikkorpset 
styrkes med flere 
mennesker, som 
laver holdrunder og 
besøger 
praktikanter i 
praktikken  

 


