
Indsatssag for 2023  
  
SDS 2023 - Styrk og dyrk dit SDS-fællesskab  
 

SDS er et fællesskab af og for socialrådgiverstuderende, men vi er udfordret på at skabe aktivitet 

og aktive. På tværs af de 13 uddannelsessteder, er ca. 2.600 socialrådgiverstuderende medlemmer 

af SDS. Men kun en lille kerne på 10-12 medlemmer deltager aktivt i fællesskabet. Vi oplever at 

kendskabet til SDS er faldende, og at fremmødet til faglige og sociale aktiviteter er begrænset. Og 

netop fordi SDS er af og for socialrådgiverstuderende, er det grundlæggende at få dem inddraget 

og vise dem at de har indflydelse på de aktiviteter der iværksættes.  

 

Historisk har SDS haft et stærkt fagligt og politisk fællesskab med mange aktive. Der blev deltaget i 

demonstrationer og kæmpet for socialrådgiverstuderende- og socialrådgivernes vilkår. Dette 

engagement i SDS vil vi gerne have tilbage, men mangler et stærkt bagland, der kan tage teten på 

uddannelsesstederne.  

 

Indsatssagen for i år, havde til formål at øge kendskab til SDS og et af målene i indsatssagen var at: 

alle socialrådgiverstuderende kender SDS og der kommer stærke og handlekraftige klubber på flere 

studiesteder. Det har vi ikke opnået i 2022, og ser derfor et behov for at arbejde videre med dette 

mål. For at blive konkrete på opgaven, ønsker vi at dele indsatssagen op i fire punkter, hvoraf tre 

punkter er konkrete indsatser med formål at øge socialrådgiverstuderendes kendskab til SDS. 

Sidste punkt, omhandlende samarbejdet med DS, har baggrund i at vi har brug for kræfter, viden 

og ressourcer til at løfte den opgave vi står overfor.  

 

• Større aktivitet på uddannelsesstederne udført af lokale SDS’er - Landsbestyrelsen skal 

sikre SDS’ synlighed for de socialrådgiverstuderende og understøtte, at der kommer flere 

fællesskaber og aktiviteter på uddannelsesstederne, der kæmper for at skabe positive 

forandringer.  

• Samarbejde på tværs – SDS skal understøtte en samarbejdsform, der skaber og 

opretholder kontakt på tværs af uddannelsesstederne. Dette til vejledning, inspiration og 

praktisk hjælp for de frivillige SDS’er, til at gøre SDS synlige for de studerende. Det er 



forpersonskabet, der er tovholdere på projektet. De aktive SDS'ere støtter i størst mulige 

omfang forpersonerne med inspiration og feedback til det indholdsmæssige.  

• SDS i udvikling - SDS har brug for at gentænke organisationen, hvorfor landsbestyrelsen 

skal afsøge nye muligheder for hvordan SDS’ organisation kan bygges op. Landsbestyrelsen 

skal til årsmødet i 2023 præsentere erfaringer, der er gjort i løbet af året. Såfremt 

landsbestyrelsen vurderer, at en ny struktur vil være hensigtsmæssig, skal et konkret 

forslag præsenteres ved årsmødet. Forslaget skal være tilpasset SDS’ ståsted i dag og med 

potentiale for udvikling i form af flere aktive studerende. 

• Fastholde samarbejdet 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 dermed stå stærkere sammen. 

Samarbejdet kan både bestå af administrative opgaver samt skabe synlighed og aktivitet på 

uddannelsesstederne. Samarbejdet kan ske i sekretariatet, nationalt og regionalt. SDS skal 

arbejde for, at der afholdes regionale formøder mellem lokale SDS’ere og DS’ere forud for 

møder i uddannelsesvalgene, så vi kan klæde DS’ regionsformænd på til at løfte de 

socialrådgiverstuderendes perspektiver endnu mere ind i uddannelsesudvalgene.  


