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Referat studierådsmøde den 7.11.22 kl. 14.00 til 15.30 
Lokale 1.189  
 
 

 
 
 
 

Deltagere: Studerende Cecilie Ramstedt Frølich, klinisk underviser Malene Sparsø, Uddannelsesleder 
Bonnie Gudbergsen, underviser Martin Tengberg, studievejleder Lotte Myler,  
Referent: Lotte Myler 
Afbud: studerende Kasper Schiang  
Ikke tilstede: Studerende Jakob Lundsteen, Lars Johannessen, Aleksander Kappel, Rektor Pia Palnæs 
Hansen 
 
Emne Hvad skal vi udrede Bilag Referat 

Dagsorden og medlemsoversigt Kort gennemgang af dagsordenen og 
medlemsoversigt  
Velkommen til Martin Tengberg  
 
 

Medlemsoversigt  Velkommen til MT 
Jacob var den forkerte Jacob – dette skal 
rettes. Er nu rettet til. 
Kasper er sygemeldt. 
Vi prøver at rekruttere studerende til at 
deltage i Studierådet. 
MT vil spørge et par stykke på 1. sem. 
Cecillie vil spørge en 4. sem. 
Studerende der ønsker at deltage i 
studierådet, skal sende en mail til 
xbg@kp.dk, så opdaterer Bonnie 
medlems- og maillisten.  

Mødets TEMA: 
Kvalitetssikring –  
Vi dykker ned i Danmarks 
Studieundersøgelse 2021 

Drøftelse af resultater vedr. 
undervisningsmiljøet, hvad skal vi arbejde 
videre med og forslag til nye tiltag.  

Undervisningsmiljøvurdering 
  

Den laves hver 3. år – men der har været 
rod i kadencen pga. Corona. 
Drøftet resultater – og noteret enkelte 
nedslag. 
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 Der kan være noget løftet, hvis vi gør 
initiativer ift. det faglige såvel som det 
sociale studiemiljø. Være tydelig ift. 
mentortilbud. Der kan være noget hentet i 
fremadrettet at der er 1 uges overlap af 1. 
og 2. sem. i klinik – de kan spejle sig i 
hinanden. Med de mange tilflyttere vi har 
er der mange ’alene’ på Bornholm. 
Vi har en opmærksomhed på 
tilgængelighed og nye opslag ved 
kontorerne, så studerende ved hvor de 
kan finde os. 
Den samlede kvalitet af uddannelsen 
(2020 tal under corooantid) vurderes højt 
– dette kan bruges som argument at vi 
godt kan lave online/hybrid undervisning 
af høj kvalitet.  
Vi har ambitioner om at alle skal være i 
trivsel/have det godt/rigtig godt på 
uddannelsen – vi vil gerne have flere over 
på dette svar. Vi skal kigge på det 
studiesociale miljø. Det efterlyses af de 
studerende. 
En opmærksomhed omkring at der er 17 
der svarer hverken/eller ift. at have 
indflydelse på hvad underviser lægger 
vægt på i undervisningen samt at der er 16 
der hverken/eller oplever at kunne øve 
sine kompetencer og færdigheder i 
undervisningen. Desuden har vi fortsat 
fokus på feedback – der er for få der er 
enige/helt enige. 
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Studierådets bidrag til:  
- Uddannelsesgennemgang 
2022 
 
 
 

Orientering om processen for 
uddannelsesgennemgangen og drøftelse af 
hvordan studierådet kan bidrage med 
vigtige refleksioner over 
sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm.   
 

 Se BG’s PP-slide. 
Øget studiesociale miljø: 
Der er planlagt en workshop med de 
studerende om hvordan de ønsker det 
fremadrettet. Øget snak om spilleregler på 
holdende – hvordan er man i rummet. 
Færdighedstræning. En nat på 
hospitalet/plejehjemmet. 
Understøtte de studerende før og under 
klinik: Drøftelse af ideer og der bliver 
fulgt op på det. Teoretisk underviser med 
ud i klinikken til refleksion og andre 
mulige situationer. 

Institutionsakkreditering  Orientering om status og videre proces  KP er indstillet til positiv 
institutionsakkreditering. 

Faglige og sociale aktiviteter 
på tværs af uddannelsen i 2023  

Drøftelse af aktiviteter og forslag til 
yderligere tiltag i 2023.  

 Væsentligt at aktiviteter har en stærk 
studenterinvolvering.  

Gensidig orientering   LM vil lave SoMe opslag ift. at 
interesserede kan komme og snakke med 
MT å BUM, hvor der er gang i hele 
campus og der er studerende også. 

Kommende mødedatoer i 2022 
og punkter til kommende møder 

12.12.22   


