Udtalelse: Invester i socialrådgiveruddannelsen
En fair finansiering af socialrådgiveruddannelsen er en forudsætning for at kunne
tilrettelægge en uddannelse af høj kvalitet. En kvalitet, som er nødvendigt, for at kunne
uddanne de dygtigste socialrådgivere til fremtidens velfærdssamfund. Derfor er
Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderendes udmelding klar; der skal
investeres økonomisk gennem øgede grundbevillinger til socialrådgiveruddannelsen såvel
som i de andre velfærdsuddannelser.
Socialrådgiveruddannelsen finansieres gennem taxametersystemet. Vi har fire taxameter
på socialrådgiveruddannelsen. Undervisningstaxameteret, færdiggørelsestaxameteret,
bygningstaxameteret og praktiktaxameteret.
De seneste år, har taxametertaksterne været støt dalende. Socialrådgiveruddannelsen har
fået tilført færre midler pr. studerende pr. år. Det betyder, at ledelsen hvert år skal
prioritere deres penge, og vurdere hvor nedskæringskronerne skal findes. Dette kan
eksempel være færre undervisningstimer, mindre feedback og vejledning.
Frem til 2021 planlægger man at spare over 1,8 milliarder på professionshøjskolerne. Det
kommer uvægerligt også til at ramme socialrådgiveruddannelsen. I løbet af sidste år er
der nedlagt 776 stillinger på proffesionsområdet og vi forventer at de foresatte
besparelser bl.a vil føre til flere fyringer, færre konfrontationstimer og større hold.
Lavt ugentligt timetal på stadigt større hold svækker relationen mellem studerende og
underviser. Kvalitetsudvalget peger ellers i deres rapport (2014) om undervisning på
videregående uddannelser på at ”underviserkontakt er essentiel for uddannelser af høj
kvalitet og højt læringsudbytte”. Desværre er oplevelsen blandt både undervisere og
studerende, at underviseren hverken har tid eller simpelthen ikke kender den enkelte
studerende godt nok til at kunne følge deres udvikling og give feedback og -forward på
deres læring, og samspil med hinanden. Derfor (og ofte også af praktiske hensyn såsom
lokalets indretning) er undervisning på store hold typisk heller ikke gavnlig ift. at skabe
rum for træning af praktiske færdigheder og kompetencer. I stedet risikerer
undervisningen at blive reduceret til præsentation af viden, hvor den studerende ikke i
særlig høj grad har mulighed for at bringe sig selv i spil i et fagligt fællesskab.
Hvis det det sidste bliver en realitet, kan man forvente, at færre vil blive uddannet og de
studerende i højere grad vil søge ind til storbyerne for at uddanne sig. Derved får
yderkommunerne sværere ved at tiltrække nyuddannede socialrådgivere. De faldende
taxametertakster og de ekstra nedskæringer er altså med til at udfordre den
kvalitetsdagsorden vi arbejder med og for i SDS.
o
o

Derfor vil vi fortsat indskærpe over for politikerne, at faldende taxametertakster
og yderligere nedskæringer på uddannelsesområdet, aldrig bliver en god idé.
Vi bliver ved med at bidrage i en drøftelse af, hvordan et fremtidigt
taxametersystem skal se ud, med udgangspunkt i MVU’s forslag Fair finansiering.
Både lokalt og nationalt.

o

Vi står sammen med rektorerne, institutcheferne og underviserne og andre
relevante aktører og fortælle om hvilke konsekvenser underfinansiering af vores
uddannelse, betyder for vores hverdag.

Men vi skal ikke gøre det alene. Vi i SDS skal stå sammen med resten af Elev- og
studenterbevægelsen, for en investering i socialrådgiveruddannelsen, må aldrig betyde en
forringelse af andre uddannelser. Invester i socialrådgiveruddannelsen og få stærke og
dygtige socialrådgivere i fremtiden!

