Konference:

MÆND på
SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN
I sommeren 2012 blev knap 1900 nye studerende optaget på de danske
socialrådgiveruddannelser. Af dem var knap 300 – eller 16 pct. – mænd.
s (VORFOR STARTER SÍ RELATIVT FÍ MND PÍ SOCIALRÍDGIVERUDDANNELSEN
s (VORFOR FALDER mERE MANDLIGE END KVINDELIGE STUDERENDE FRA UNDERVEJS
s (VAD SKAL DER TIL HVIS mERE MANDLIGE STUDERENDE SKAL REKRUTTERES OG
FASTHOLDES PÍ UDDANNELSEN
s /G ER DET OVERHOVEDET RELEVANT OG VIGTIGT AT SGE AT
SKABE EN MERE LIGELIG KNSFORDELING PÍ UDDANNELSEN
OG DERMED BLANDT DANSKE SOCIALRÍDGIVERE

Als Research inviterer fagpersoner med interesse i uddannelse, køn og socialt arbejde til en spændende konference.
Formålet med dagen er at præsentere deltagerne for resultaterne af kortlægningsundersøgelsen ”Mænd på
socialrådgiveruddannelserne - kortlægning og udviklingsprojekt med fokus på rekrutterings- og fastholdelsesstrategier”.
Projektet er støttet af ”Pulje til Fremme af Ligestilling” under Ministeriet for Ligestilling og Kirke.
Det bliver en spændende dag, hvor Minister for Ligestilling og Kirke, Manu Sareen, lægger op til debat om emnet
fra et ligestillingspolitisk perspektiv, ligesom forskere, undervisere, studieledere og studerende bidrager med deres
perspektiver på undersøgelsens resultater og fremadrettede perspektiver.
Konferencen inkluderer tre workshops, hvor deltagerne får mulighed for at bidrage med egne erfaringer og
holdninger til emnet. Deltagerne kan vælge 1 ud af 3 workshops. Tilmelding til workshops sker på dagen.
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Der kan vælges mellem følgende workshops:
1. KAN ’RIGTIGE’ MÆND VÆRE SOCIALRÅDGIVERE?
Hvert år bliver der uddannet betragteligt flere kvindelige end mandlige socialrådgivere landet over. Det betyder, at
der på landets arbejdspladser findes langt flere kvindelige end mandlige socialrådgivere. Men hvad betyder kønsfordelingen på en arbejdsplads? Er der særlige (uudtalte) forventninger til hvilke opgaver henholdsvis mandlige og kvindelige socialrådgivere skal løse? Har kønnet betydning i det borgernære arbejde? Er mandlige socialrådgivere særligt
eftertragtede på arbejdsmarkedet, og har de kortere vej til ledelsesposterne? Og hvad betyder kønsfordelingen
for det kollegiale samarbejde? Workshoppen sætter fokus på disse spørgsmål og giver dig mulighed for at diskutere
konsekvenserne af de få mænd og de mange kvinder blandt danske socialrådgivere.

2. ER KØN ET ’BLIND SPOT’ PÅ SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSERNE?
Den skæve fordeling mellem mandlige og kvindelige studerende på socialrådgiveruddannelserne er øget siden
1980’erne – i 1982 var hver fjerde socialrådgiverstuderende en mand. På socialrådgiveruddannelserne landet over
har den skæve fordeling af mandlige og kvindelige studerende ikke været i fokus. Hvorfor er det sådan? Skyldes det
begrænsede fokus på rekruttering og fastholdelse af mandlige studerende, at køn er et ’blind spot’ på socialrådgiveruddannelserne? Og hvad vil det have af konsekvenser, hvis man på uddannelserne i højere grad sætter fokus på
køn? Denne workshop giver dig mulighed for at diskutere kønsfordelingens betydning (eller mangel på samme) for
studiemiljøet og det faglige fokus og indhold på uddannelsen.

3. UNDERVISER MANDLIGE OG KVINDELIGE UNDERVISERE FORSKELLIGT?
Blandt underviserne på socialrådgiveruddannelserne er der både mænd og kvinder. Men har underviserens køn betydning
for undervisningens tilrettelæggelse og udførelse? Har underviserens køn betydning for, hvordan sociale problemer defineres, og hvilke løsningsforslag, der fremsættes? Er der forskel på, hvordan mandlige og kvindelige undervisere formidler
fagstof til de studerende? Og hvis kønnet har betydning, er det så noget, man i undervisergruppen skal tage højde for, når
undervisningen tilrettelægges? I denne workshop sættes der fokus på kønnets – eventuelle – betydning i undervisningen.

Målgruppe
Konferencen henvender sig til socialrådgivere, undervisere, studerende og studieledelse på socialrådgiveruddannelserne,
studievejledere, kommunikationskonsulenter og faglige repræsentanter. Interesserede fra landets Studievalg-centre og interesserede fra beslægtede fag som pædagoger, lærere, sygeplejersker, ergoterapeuter med flere er også meget velkomne.

Hvor, hvornår og hvordan?
Det koster 100 DKK for studerende og 450 DKK for øvrige deltagere at deltage i konferencen. I prisen indgår fuld
forplejning. Der er et begrænset antal pladser og tilmeldingen vil ske efter først-til-mølle-princippet.

Seminariet afholdes:
Tid ...................Mandag d. 13. maj 2013
Sted.................Ledernes KonferenceCenter, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
Tilmelding ...Til Sara Ellegaard Nielsen, Als Research: sen@alsresearch.dk eller på tlf.: 33 91 77 78
Tilmeld dig/jer med navn, arbejdsplads, stilling, e-mail og telefonnummer senest d. .04. 2013
Endelig registrering sker ved indbetaling af 100 DKK (studerende) eller 450 DKK (øvrige deltagere)
på konto: 6509 3060409217. Husk at angive navn og evt. institution ved indbetaling!
Spørgsmål kan rettes til: Sara Ellegaard Nielsen: sen@alsresearch.dk
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Program for dagen
Kl. 09:30-10:00

Indskrivning, kaffe og the

Kl. 10:00-10:15

Velkomst og præsentation af program

Kl. 10:15-11:00

Præsentation af projektets hovedresultater v. Als Research

Kl. 11:00-11:45

Tale v. Minister for Ligestilling & Kirke, Manu Sareen
Ministeren holder et kort oplæg og svarer på spørgsmål fra salen.

Kl. 11:45-12:00

Kaffepause

Kl. 12:00-12:45

Paneldebat: Undersøgelsens resultater og fremadrettede perspektiver
Panelets medlemmer præsenterer i korte oplæg deres perspektiver på undersøgelsens
resultater og problemstillingen vedr. rekruttering og fastholdelse af mænd ved
socialrådgiveruddannelsen:
s !NETTE .ICOLAISEN 3TUDIECHEF V SOCIALRÍDGIVERUDDANNELSEN 5# 3YDDANMARK
s 5LRIK &REDERIKSEN 3OCIALRÍDGIVER TIDL NSTFORMAND FOR $ANSK 3OCIALRÍDGIVERFORENING
s -AI "IRK !NDERSEN 3OCIALRÍDGIVERSTUDERENDE TIDL FORMAND FOR 3AMMENSLUTNINGEN AF
Danske Socialrådgiverstuderende.
s 2ICHARD ,EE 3TEVENS +ULTURSOCIOLOG MAG ART LEKTOR EMERITUS VED 0ROFESSIONSHJSKOLEN
Metropol.
s 5LLA 'ERNER 7OHLGEMUTH ,EKTOR 0H$ VED 5NIVERSITY #OLLEGE 3YDDANMARK
Paneldeltagerne er alle medlemmer af projektets ekspertfølgegruppe, som bl.a. har været
med til at kvalitetssikre projektet.
Der er lagt op til debat med spørgsmål og kommentarer fra salen. Paneldebatten faciliteres
af chefkonsulent Jacob Als Thomsen, Als Research.

Kl. 12:45-13:30

Frokost

Kl. 13:30-13:45

Introduktion til workshops og gruppearbejde

Kl. 13:45-14:30

Workshops og gruppearbejde
Deltagerne kan vælge mellem følgende workshops:
s +AN rigtige mænd være socialrådgivere?
s %R KN ET blind spot på socialrådgiveruddannelserne?
s 5NDERVISER MANDLIGE OG KVINDELIGE UNDERVISERE FORSKELLIGT

Kl. 14:30-14:45

Kaffe og kage

Kl. 14:45-15:15

Opsamling i plenum, afrunding og tak for i dag
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