Indsatssag for 2022
SDS 2022 – Styrk og dyrk dit faglige fællesskab
SDS er af socialrådgiverstuderende og for socialrådgiverstuderende.
Som socialrådgiverstuderende oplever vi forskellige udfordringer i løbet af vores uddannelse. Alt fra
bekymringer om praktikken til manglende feedback og dårlig trivsel. Derfor har vi brug for et
fællesskab omkring vores fag og uddannelse. Et fællesskab der kan hjælpe og være til stede lige dér,
hvor der er brug for det, så vi sammen kan løse de udfordringer vi møder. Ingen
socialrådgiverstuderende skal stå alene med sine bekymringer.
Derfor er det er vigtigt, at SDS er tilgængelige, nærværende og relevante for vores medlemmer og
medstuderende gennem hele uddannelsen. Vi vil være den bedste studenterorganisation, det
fedeste fællesskab, og vi vil have alle vores medstuderende med ombord.
For at SDS kan være den bedste studenterorganisation, er der brug for at vi i SDS ser indad. Vi skal
blive klogere på, hvad der er kerneopgaverne i SDS, sætte fokus på arbejdsgange og samarbejde på
tværs af organisationen, samt hvordan vi bliver synlige for alle socialrådgiverstuderende.
Alle socialrådgiverstuderende skal vide hvem SDS er, og hvad vi står for. En undersøgelse fra
Fagbevægelsens hovedorganisation viser at 61% af de unge under 25 år der ikke er medlem af en
fagforening svarer, at de ikke er medlem, fordi de aldrig er blevet spurgt. Samme undersøgelse viser
at 49% af de unge der er medlem af en fagforening blev medlem, fordi de blev spurgt af
fagforeningen på deres uddannelsessted. I Dansk Socialrådgiverforening kommer 85% af de
nyuddannede medlemmer fra SDS. De tre tal understreger vigtigheden af at SDS er en stærk og
samlet studenterorganisation i forhold til at socialrådgiverstuderende organiserer sig og finder vej
ind i vores faglige og sociale fællesskab.
SDS’s Landsbestyrelsen har identificeret 4 områder, der skal sættes fokus på for at løse de største
udfordringer, vi ser i SDS.
•

•

Intern kommunikation – der arbejdes på tværs af organisationen med at fastsætte tydelige
procedurer for hvordan klubber, landsbestyrelse, forretningsudvalg og sekretariat kan holde
en bedre og hyppigere kontakt. Det skal give mere gennemsigtighed for de frivillige.
Arbejdet med den interne kommunikation skal gøre det nemmere at invitere sekretariatet
med til lokale arrangementer og møder.
SDS er på dit studiested – alle socialrådgiverstuderende kender SDS og der kommer stærke
og handlekraftige klubber på flere studiesteder.
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•
•
•

SDS skal aktivt hjælpe med at understøtte og facilitere opstart af nye lokalklubber
Bedre vilkår for forpersonskabet – en historik med sygemeldinger og manglende kontinuitet
i SDS’s ledelse skal stoppes ved at skabe bedre arbejdsvilkår for forpersonskabet.
Mere samarbejde med DS – DS har med strategien ”Stærkere sammen” sat fokus på de
studerende. Det åbner døre for et bredere samarbejde, hvor både SDS og DS kan drage
nytte af hinandens kompetencer og ressourcer og derved stå stærkere sammen.

Landsbestyrelsen 2022 har mandat til at udvikle strategi, mål og indsatser og arbejde med
udfordringerne, på den måde de finder bedst.

2

