
Houens Odde, den 5. november 2022 
 

SDS’ udtalelse for 2023 

LØFT VORES UDDANNELSE NU!  

Taxameter, anerkendelse og kvaliteten af vores uddannelse skal løftes nu!  

Socialrådgiveruddannelsen skal løftes nu! Vi kræver, at finansieringen af vores uddannelse øges. 

Der er faldende optag og højt frafald på socialrådgiveruddannelsen, og det kalder på forandring 

nu! På baggrund af det netop afsluttede Folketingsvalg (november 2022, redaktion), vil SDS’ 

årsmøde endnu en gang råbe op om udfordringerne og komme med følgende tre krav, til en 

kommende regering på det uddannelsespolitiske område:  

Taxametret skal løftes nu!  

Socialrådgiveruddannelsen får 41.500 kroner pr. studerende om året. Til sammenligning er 

taxameteret på sygeplejerskeuddannelsen 71.100 kroner. Det er i vores øjne uretfærdigt, at vores 

taxameter ikke er på samme niveau. Pædagoguddannelsen er fornyeligt blevet tildelt et 

taxameterløft til 45.400 kroner pr. studerende, og er dermed kommet på niveau med lærer-, 

fysioterapeut- og ergoterapeutuddannelserne. 

Den dårligere finansiering resulterer i, at socialrådgiverstuderende modtager færre 

undervisningstimer end de andre nævnte uddannelser. Taxameteret på socialrådgiveruddannelsen 

skal løftes til niveau med andre sammenlignelige uddannelser inden for læring, pædagogik og 

samfundsforhold. 

Et taxameterløft vil styrke uddannelsen på tre områder: 

● Mere og bedre træning i jura 

● Styrkelse af praksistilknytningen 

● Styrkelse af læringen i praktikken 

Socialrådgiveruddannelsens anerkendelse skal løftes!  

Hvis optaget til vores uddannelse skal styrkes, skal socialrådgiverfaget anerkendes. De studerende 

oplever, at der bliver skabt negative fortællinger om socialrådgivere på for eksempel Jobcentret. Vi 

hører ikke nok om de gode historier, der også er derude om fantastiske og engagerede 

socialrådgivere. Vi er socialrådgiverstuderende, vi er stolte af det og vi vil være med til at skabe de 

gode historier.  



Houens Odde, den 5. november 2022 
 

SDS’ udtalelse for 2023 

Nu er det fandeme vores tur!  

For at vi kan tage socialfagligt hånd om velfærdssamfundet, så skal vores uddannelse, ligesom de 

øvrige velfærdsuddannelser, i fokus nu! Vi oplever i dag, at der er meget fokus på alle de ansatte, 

der mangler i sundhedsvæsnet og i daginstitutionerne, men hvor er fokus på alle de 

socialrådgivere, der kommer til at mangle og som er afgørende for, at udsatte børn, unge og 

voksne får den rette hjælp og støtte? 

I år (2022) oplevede vi en markant lavere søgning på socialrådgiveruddannelsen, som betyder at ti 

procent færre, blev optaget på uddannelsen til socialrådgiver end i 2019, tilmed falder hver fjerde 

socialrådgiverstuderende fra under uddannelsen. Hvis denne tendens fortsætter, betyder det at 

der samlet set vil mangle mellem 3500 og 5000 uddannede socialrådgivere i fremtiden! For 

konsekvenserne er åbenlyse for enhver, når der er mangel på socialrådgivere, hvilke borgere er 

det så som i fremtiden skal opleve at mangle en socialrådgiver, når der er for få ansøgere til vores 

uddannelse? Hvem er det der skal opleve, ikke at få hjælp?  

 

Så kære Christiansborg!  

Hvis I vil sikre, at der er nok kompetente og dygtige socialrådgivere i fremtiden, der tager hånd om 

vores velfærdssamfund og forvalter jeres lovgivning, skal I derfor for forpligte jer på at: 

● Løfte vores Taxameter! 

● Løfte vores fags anerkendelse! 

● Løfte kvaliteten af vores uddannelse! 

Med andre ord skal I handle nu, for at løfte os, så vi kan løfte andre! 

 


