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Socialstyrelsen 

Landemærket 9 

1119 København K  

Att. Ellinor Colmorten 

 

Høringssvar: Høring over forslag til bekendtgørelse om ansøgningspulje om styrket dokumentation af 

lovende social praksis  

 

Danske Professionshøjskoler ønsker at bidrage med følgende bemærkninger til forslag til bekendtgørelse om 

ansøgningspulje om styrket dokumentation af lovende social praksis: 

 

Indledningsvist skal det bemærkes, at Danske Professionshøjskoler finder det særdeles positivt, at der gøres 

en indsats for at kvalificere lovende praksis i kommunerne. Vi deler overbevisningen om, at det vil udvikle 

kvaliteten af de fagprofessionelles arbejde og bidrage til mere effektive indsatser i kommunerne, hvis viden 

om effekterne af det sociale arbejde og etablering af dokumentation herfor blev styrket.  

 

Vi ser dog ikke mindst udfordringen om udbredelse og omsætning af den ny viden i praksis blandt de 

socialfaglige medarbejdere, som helt essentiel i forhold til, at ambitionen om bedre og mere effektive sociale 

indsatser og metoder skal kunne nås. På den baggrund vil vi anbefale, at kommunerne indgår samarbejde 

med en eller flere institutioner om at metodebeskrive, dokumentere og evaluere deres indsats eller praksis 

samt at omsætte ny viden i uddannelse af de fagprofessionelle socialarbejdere, der enten allerede arbejder 

med pågældende praksis i hverdagen eller er ved at uddanne sig i en socialfaglig retning, f.eks. 

socialrådgiver eller pædagog.  

 

Konkret anbefaler Danske Professionshøjskoler derfor følgende præcisering af §7 (med rødt) 

 

”§ 7.  

Stk. 2. Der gælder endvidere følgende organisatoriske krav for at opnå tilskud fra ansøgningspuljen: 

1) Kommunen skal indgå i et samarbejde med en (evt. flere) ekstern(e) evaluator/forskningsinstitution 

partner(e) om at metodebeskrive, dokumentere og evaluere deres indsats eller praksis. En eller flere partnere 

skal udbyde relevante grund- eller efter- og videreuddannelser for socialarbejdere og have dokumenteret 

relevant forsknings-og/eller evalueringserfaring. 

… 

4) Kommunen skal i det sidste år af projektperioden aktivt deltage i formidlingen af resultaterne i samarbejde 

med Socialstyrelsen og den eksterne evaluator partner.” 

 

Danske Professionshøjskoler anbefaler, at det præciseres, at der blandt den/de partnere, som kommunerne 

indgår samarbejde med, er en institution, der udover forskning og evaluering tillige uddanner og efter- og 

videreuddanner de socialfaglige medarbejdere, således at der tilbageføres viden, der kommer fremtidige og 

nuværende praktikere til gode.  

 

Med venlig hilsen 

 
Harald Mikkelsen 

Formand 

Danske Professionshøjskoler 
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