PROFESSIONSBACHELOR SOM SOCIALRÅDGIVER
– EN PRAKSISNÆR UDDANNELSE
På Socialrådg iverudd annelsen får du en pr aksisnær uddanne lse, hvor professio nsvid en, praksisv id en o g prakt isk t rænin g går hånd i hånd med t eori og forskningsvid en. Vi lægg er vægt på at klæde vores st uderende godt på t il deres fr emt id ige virke so m so cialrådg ivere. At arbejde med o g finde løsninger på problemer er helt cent ralt i Problembaseret Lær ing. So cialr ådgiver lø ser menneskelig e
o g so ciale pro blemer i og for samfundet . Det er en uddannelse med mening og
ret ning – ikke blot lokalt men også g lo balt i fo rho ld t il FN’s 17 Verdensmå l.

Praksisnær PBL-undervisning og gruppearbejde

På Socialrådg iverudd annelsen får du undervisning af hø j k valit et med:
•
•

ekse mpler o g cases fr a praksis, so m t ager afsæt i konkr et e virkelighedsnære mennesk elige o g so ciale problemer i socialt ar bejde såvel so m rammer og bet ingelser for so cialt ar bejde og so cialrådg ivning
var ierede u nder visn ing sfo r mer med gruppear bejde, øvelser, seminar er o g
wo rksho ps, hvo r du inv it eres t il at delt age akt ivt og arbejder med din egen
lær ing o g viden.

Alle uddannelsens fast e under visere har ent en prakt isk er far ing og/eller forsker i
so cialt ar bejde og socialrådgivningspraksis. Uddannelsen har o gså mange ekst erne u nder visere t ilk n yt t et . De arbejder i praksis, men bidrager med specialiseret og praksisnær u nd er visn ing på uddannelsen.
På uddannelsen ar bejd er du sammen med andre i pro jekt grupper, der fungerer
so m t eams – præcist so m i praksis. I ar bejder selvst ændigt med et projekt eller
en o pgave, men får indg åend e fag lig og procesvejledning af en vejleder.
Læs mere o m PBL på So cialr ådg iver uddannelsen.

Praktikken

Prakt ikken er helt cent ral. I prakt ikken kommer du ud i et langt for løb i socialt
arbejdes prak sis. I prakt ikken ar bejder du med din egen lær ing og socialt ar bejdes vid ensgru nd lag i en ko nkret professio nssammenhæng. Her får du indgående
ind sigt i o g færd ig heder o g ko mp et encer til at udføre socialt ar bejde og socialrådg ivn ing. Gennem prakt ik per ioden opøver du gradvist og under t æt vejledning
selvst ænd ige evner t il at udføre so cialråd g ivn ing og reflekt ere over din egen
praksis. Du ud vik ler d in ident it et so m socialr ådgiver.
Læs mere o m prakt ikken i st ud ieordningen
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Praksiselementer

På alle so cialrådgiveruddanne lsens modu ler er der praksiselement er, dvs. u ndervisn ing er med besøg fr a praksis, eller hvor st uderende og under visere besøg er
praksis.
Allerede på 1. semest er ko mmer du på p raksisb esøg, hvor du får mulighed for at
’snuse’ t il so cialr ådgiverens ar bejd e. Du møder prakt ikant er og prakt ikst eder o g
udforsker praksis.
På uddannelsen er der o gså undervi sning som foregår i p raksi s. Under visn ingen foregår ’u de af huset ’ på socialråd giverenes ar bejdspladser fx i for valt ningen, på jo bcent eret eller i et socialt t ilbu d .
Under vejs på udd annelsen mo duler møder du gæsteforelæsere fra p raksis, so m
beskæft iger sig med o g/eller ud v ikler socialt arbejde og socialr ådgivning i forskellig e organisat io ner o g i fo r ho ld t il for skellige sociale proble mer og mennesker. No g le gæst eforelæser e er mennesker , der selv har været eller repr æsent erer
brug ere af socialt ar bejde og socialrådgivning.

Praktisk træning

På Socialrådg iverudd annelsen får du p raktisk t ræning i de færd igheder, som
er vigtige at have som socia lrådgiver, så du kombineret med viden får udviklet
dine ko mpet encer:
•

•
•
•
•
•
•

Du t ræner mundt lig kommuni kation i samsp il med vid en o m ko mmu nikat io n, samt aler, mennesker, sociale for ho ld og socialrådgivning, så du kan
ko mmunikere med mennesker i forskellige og oft e vanskelige livssit uat io ner.
Du t ræner systemati sk sagsarb ejde og socialfaglig analyse ko mbineret
med viden o m fo rsk ellige mennesker, sociale problemer og områder i so cialt arbejde.
Du t ræner skri ft ligt ko mmuni kation på mange måder, so m giver dig evne
t il evne t il at kommunik ere præcist , forst åeligt og nuanceret
Du t ræner din evne t il at anvende lovgivn ing med afsæt i konkr et e ret lig e
problemst illinger i so cialt ar bejde og so cialr ådgivning.
Du t ræner din evne t il at sa marb ejde med andr e fx gennem t værpro fessio nel CAMP med st uderend e fra andre professio nsbacheloruddannelser
Du øver d ig i at b ruge modeller og systemer, so m bru ges i praksis heru nder digitale tekn o logier
Og meg et mere…

Læs mere o m So cialr ådg iver uddannelsens kerneo mråder, moduler, indho ld og adgangskrav. Her kan du o gså se eksempler på, hvilke mennesker og sociale proble mer so cialrådgivere ar bejder med o g læse/ høre udt alelser fra nuværende og
t idlig ere st uderende
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