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Pædagoguddannelsen  

Oplæg v/ Anne Kirstine Nielsen, institutchef for pædagoguddannelsen 

 

Bemærkninger: 

 

 Nedslående at uddannelsen er så underprioriteret politisk. 

 Spændende at høre om uddannelsesstederne. Har nu større indsigt i de studerendes 

hverdag. 

 Godt oplæg om uddannelsens opbygning og struktur. Mange tak! 

 Det var godt at høre lidt om pædagoguddannelsen. Men hold da op, hvor er de mange 

studerende der inde – stakkels dem. 

 Udmærket. 

 Spændende og informativt. 

 Vigtigt og interessant. 

 Druknede med i øhhh.. tænker at Anne var meget langt fra virkeligheden. 

 Fik ikke så meget ud af det. Anne var dårlig til at formidle, og tabte mig flere gange. 

 Meget overordnet gennemgang. 

 Synd at Anne skulle forsvare en uddannelse, der halter så meget. De fleste af de ting 

hun efterlyste hos os (arbejdspladserne) er ting, som vi har praktiseret i mange år 

(flere praktikvejledere, fælles ansvarlighed for den studerende m.m.). ”Fremragende 

undervisning” – deres mission/vision forpligter. Desværre mener jeg, at en stor del af 

kampen for bedre vilkår for de studerende hører hjemme hos Campus. Motiverende 

undervisning – et trygt og udviklende studiemiljø. 

 Gode spørgsmål og bidrag til Anne. Dette afstedkom nogle interessante drøftelser. 

 OK. Men manglede viden om arbejdet i marken. 

 Overraskende at der tilsyneladende er så mange udfordringer. Når man er gammel har 

man heldigvis ikke set det i uddannelsen. 

 Udmærket, men der er ofte sådan, at den/dem fra toppen har gode tanker, som måske 

ikke indeholder sidste nyt fra virkeligheden. Så en anden gang ville en underviser fra 

uddannelsesstedet kunne oplyse mere om virkeligheden. 

 Godt oplæg som gjorde mig klogere på, hvor pædagoguddannelsen står og hvad der 

gøres for at gøre den bedre. 

 Godt oplæg. Kunne godt bruge lidt mere tid. Vil gerne have slides. 

 God information. 

 Godt oplæg. Fint med plads til spørgsmål. 

 Lidt for lang i spyttet, men godt at få den sidste opdatering af/om uddannelsen. Jeg er 

blevet bekræftet i, at jeg gerne vil have diplomuddannelsen. 

 

 

 



 

 

PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning  

Oplæg v/ Sissel Sørensen 

 

Bemærkninger: 

 

 Fint Gjorde mig opmærksom på min rolle som TR i forhold til de studerende. 

 Dejlig pendant til Anne K. Nielsen og hendes syn på uddannelsesinstitutionerne. 

 Satte Anne K. Nielsens oplæg i relief. Betydning for den studerende at være en del af 

stor årgang. TR’s rolle. Fint oplæg. 

 Godt oplæg om forholdende som studerende. 

 Rigtigt godt. 

 Gode og meget relevante informationer. 

 Rat at det var målrettet vor TR-rolle. 

 Vigtigt. 

 Hun var spændende af høre på. Dejligt at hun var klar på at nogle opgaver er faktisk 

tilbage hos TR og andre kolleger. 

 Fint oplæg – klart og tydeligt. Dejligt at få kendskab til forventningerne fra PLS og 

dermed de studerende formodentlig. 

 Fint. Helt i stil med mine iagttagelser. Der skal kæmpes for bedre vilkår for de 

studerende. 

 Fint og præcist, om end Sissels frustrationer var meget tydelige. 

 Fint. 

 Herligt forfriskende. 

 Forkert person. Havde fokus på sig selv og sine oplevelser. Ville være dejligt med 

information, som vi kunne bruge. Det sidste er – måske skulle hun også sætte sig ind i 

hvor AMR også kan/skal bruges. 

 Godt at høre om pædagoguddannelsen fra en som lige har taget den. Mange gode råd 

til hvordan man bedst tager imod en studerende. 

 Mere tid havde virket godt. Tid til at udveksle erfaringer. 

 God information. 

 Godt input. 

 Dygtig formidler. Relevant for studerende. 

 Sissel er præcis, skrap og yderst velformulerende. Hun er bare dygtig til at komme UD 

over rampen. Gode plancher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Socialpædagogernes arbejdsopgaver og arbejdsvilkår 

 

Bemærkninger: 

 

 Spændende snak – godt at være i grupper. Etablering af arbejdsgruppe i forhold til 

videre formidling  ud i samfundet – godt! 

 Rigtig god måde at arbejde på  

 Fint gruppe arbejde. Noget at tænke over. God inspiration. 

 God øvelse, der viste at vi havde meget forskellige arbejdsforhold. 

 Inspirerende og givtigt diskussioner. Godt at sidde i små grupper og udveksle 

erfaringer, tanker m.m. 

 Yderst vigtig debat! Jeg håber der kommer nogle flere debatter af den slags. OG at der 

kommer noget konkret handling ud af det! 

 Super godt at sidde i grupper og udveksle oplevelser og erfaringer. Sundt at reflektere 

over sammen. Skræmmende at det er så udbredt! Spændende med ideer til videre 

fokus på tværs af region/kommuner m.m. 

 Dejligt at have tid til at tale med mine kolleger om hvad vi har op hjertet. 

 Nærværende og godt. Dejligt at snakke i grupper. Det må gerne være ligt af hvert, 

både grupper og hvor vi deltager i plenum. 

 Det var gode diskussioner. 

 

 Vi havde, i vores gruppe, nogle interessante drøftelser omkring pædagogens rolle i dag. 

 Lidt tyndt. Kræver opfølgning. 

 Mange gode input. God måde at få indblik i kollegers arbejdsvilkår. 

 Det er altid dejligt og udviklende at tale og dele. Mere af det. 

 Godt med tid til at diskutere faget. 

 Skal laves mere af det, så der er tid til faglig udveksling og lære mere af hinanden. 

 Fint med udveksling af erfaringer og tanker. 

 Dejligt med plads til diskussion. Interessant at høre fra andres arbejdspladser. 

 Rigtig godt at snakke i grupper. Spændende og relevant. 

 

 

 

Yderligere bemærkninger og/eller gode ideer: 

 Sad i en god gruppe. Får meget ud af TR-møderne som nyvalgt. Dette ville være rart 

hvis ”de gamle TR’ere” også præsenterede sig – hvor de kom fra osv. 

 Lidt svært at høre i dette rum. Folk må gerne tale klart og tydeligt, samt tale en ad 

gangen. 

 Cafédebatmøder. 

 Skrive læserbreve. 

 Godt med et nyt lokale, som virker mere rummeligt og lyst. God mad! 

 En galgenhumoristisk lille film om hvad man kan opleve arbejdsmæssigt som 

socialpædagog – eventuelt som stumfilm. Måske med Karen Marie Lilleholt i alle roller. 

Overskriften: ”Nåede hun toilettet”.. Karen Marie bliver hele tiden afbrudt i sin vej til 

toilettet.  


