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Juli 2020 

Strategisk prioritet 
Hvad vi vil gerne opnå og målbillede 

Hvordan vil vi opnå det 

 

Strategisk prioritet 
Uddannelsesfaglige ambitioner 

- Stærke faglige og sociale 
lærings- og studiemiljøer 
for studerende 

- Tiltrækning af studerende 
med høj gennemførelse 

Målbillede 
 
Øget gennemførelse i 
sygeplejerskeuddannelsen 
Bornholm: I 2022 er der en øget 
gennemførelse af uddannelsen i 
forhold til 2020 på 5%  
 
Faglige og sociale eftertragtede og 
involverede lærings- og studiemiljøer 
 
Mindske overflytning efter første 
studieår med 2% 
 
Indikatorer og tegn på at vi lykkes 
med at skabe den ønskede virkning 

- At studieintensiviteten 
fastholdes  
 

- Evaluering viser høj 
tilfredshed med 
studiemiljøets betydning.  

 
 
 

Indsats 
Systematisk kollegial sparring mellem de involverede undervisere om 
undervisning og didaktik, med fokus på bl.a. uddannelsens faglige 
elementer og sammenhænge, læreprocesser i grupper/hold og en 
stærk kobling til praksis. Med udgangspunkt i professionelle 
læringsfælleskaber (PLF)  
 
Udvikling af uddannelsesstruktur med gennemførelse af 3. og 4. 
semester 1 gang årligt.   
 
Obligatorisk studiesamtale på 2. semester med fokus på læring og 
trivsel på uddannelsen og holdet.  
 
Udvikling af det tværgående samarbejde om undervisning og 
studiemiljø mellem Bhsund og de videregående uddannelser KP 
Bornholm 
 
 
Aktivitet 

- Proces med ekstern konsulent, med undervisning, coaching og 
feedback i forhold til kollegiale sparring. Efterår 2020 
 

- Afsøge og udvikle uddannelsesstruktur i samarbejde med 
undervisere, kliniske samarbejdspartnere og studerende. 
Efteråret 2020 
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Milepæle 
 

- Undervisere gennemfører 
første forløb af kollegial 
sparring forår 2021  
 

- Gennemfører ny struktur i 
uddannelsen på 2. 
uddannelsesafsnit 2021 

 
- Gennemfører obligatoriske 

studiesamtaler på 2. 
semester i 2021 

 
- Gennemførelse af 

studiecenter aktiviteter og 
fælles temadage i 2021.  

- Proces med undervisere og kliniske samarbejdspartnere om 
obligatorisk studiesamtale på 2. semester. 
 

- Fastlagt mødekadence på chef- og uddannelseslederniveau 
mellem KP og Bhsund om tværgående 
uddannelsessamarbejder på videregående uddannelser, 
Bornholm. 

 
- Samarbejde om og gennemførelse af tværprofessionel forløb 

på 1. og 5. semester på de videregående uddannelser på 
Bornholm. Efteråret 2020 

 
- Udvikling af studiecenteraktiviteter og fælles temadage på de 

videregående uddannelser på Bornholm. Efteråret 2020 
 
Ansvar 
Uddannelsesleder for sygeplejerskeuddannelsen 

 

 


