
                                                                                               
 

Forretningsorden 

Studieråd Sygeplejerskeuddannelsen Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole 

 

Studierådets grundlag 
Oprettelse af studieråd på Sygeplejerskeuddannelsen Bornholm sker med afsæt i Lov om 

professionshøjskoler § 13.  Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole har en driftsaftale med Københavns 

Professionshøjskole, der giver mulighed for at oprette rådgivende studieråd for at sikre de lokale 

uddannelsessteders mulighed for indflydelse på uddannelse og undervisning. 

Formål 
Formålet med studierådet er at sikre og tydelig gøre studerendes indflydelse på egen uddannelse og 

undervisning gennem dialog og drøftelser med skolens ledelse og undervisere.  

Studierådet arbejder rådgivende for at fastholde og udvikle Sygeplejerskeuddannelsens faglige og 

pædagogisk kvalitet samt uddannelsens særlige identitet og kultur, blandt andet for at fastholde og 

tiltrække studerende i attraktive studiemiljøer. 

Studierådenes rådgivningsområde 
Studierådet er et rådgivende organ, som gennem drøftelser og afgivelse af synspunkter rådgiver 

uddannelseslederen om drift og udvikling af uddannelsen. Det gælder f.eks. i forhold til udmøntning af 

studieordning og uddannelses- og undervisningsplanlægning, lokalt studiemiljø, undervisningsevaluering, 

kvalitetsarbejde, studievejledning, undervisningsmiljøvurderinger (studentertilfredshedsundersøgelser og 

handleplaner for disse), frafald, rekruttering, studenteraktiviteter, introduktion, udviklingsarbejde mm. 

Studierådets konstituering og sammensætning 
Udpegning af medlemmer til Studierådet sker for 2 år med mulighed for genudpegning. 

• Rektor 

• Uddannelsesleder (formand) 

• 7 studenterrepræsentanter (ideelt én fra hvert hold) 

• 1 studievejleder 

• 1 underviser 

• 1 klinisk vejleder/underviser 

Studenterrepræsentanterne vælges blandt og af de studerende. De studerende kan lade sig repræsentere 

af suppleanter til møderne. I disse tilfælde tilstræbes kontinuitet. 

Blandt de studerende i Studierådet udpeges en kontaktperson, som samarbejder med uddannelseslederen 

om blandt andet dagsorden og sikring af videns- og informations flow mellem Studieråd og 

Sygeplejerskeuddannelsens studerende. 

Valg af underviserrepræsentant sker af og blandt underviserne. Valg af klinisk vejleder/underviser sker af 

og blandt kliniske vejledere/undervisere.  

 



                                                                                               
 
 

 

Udvalgets møder 
Studierådet mødes 2 gange pr. semester. 

Studierådet kan nedsætte undergrupper og her inddrage yderligere studerende, ansatte og andre relevante 

parter. 

Der tages referat af alle møder. Sygeplejerskeuddannelsen er ansvarlig for indkaldelse, dagsorden og 

mødeafvikling. 

Alle medlemmer af Studierådet kan sætte punkter på dagsorden, hvis disse meldes ind senest 10 dage før 

mødet. Dagsorden og bilag udsendes senest 8 dage før mødet. Referater udsendes til medlemmerne til 

kommentering og lægges på hjemmesiden for sygeplejerskeuddannelsen www.bhsund.dk    

Formanden er mødeleder eller uddelegerer denne opgave. 

 

Forretningsorden drøftet og godkendt på 1. møde den 21.06.19 

 

 

 

 

 

http://www.bhsund.dk/

