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Emne Hvad skal vi udrede Bilag Referat 

Velkommen og 
præsentation af 
dagsorden 
 

  Referat 26.05.20 
Medlemsoversigt  
 

Referat er godkendt 
Der er rettelser til medlemsoversigt, den 
opdaterede medsendes dette referat 

Optagelse 2020 
Gennemførelse og 
frafald  

Status og drøftelse af optagelse 
2020-2021 
Øget frafald i 2020. Drøftelse af 
hvem og hvornår der er 
frafald/fraflytning i uddannelsen 

 Sybe2020: Der har været et større flow ind og ud 
af holdet siden optag. Der er d.d. tilmeldt 21 på 
holdet.   
D. 19. okt. åbnes op for optag til februar hold, 
2021.  
Af statistisk materiale, som også er medsendt 
som bilag, ses det, at en del studerende forlader 
studiet. Samlet set ligger vi over 
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landsgennemsnittet. Der ses frafald hos 
mændene, høj alder desuden kan der hentes 
årsager i private og familiære årsager. Desuden 
kan studiemiljø og små hold også være årsag til 
frafald. Og sidst, men ikke mindst skyldes 
frafald/ fraflytning vores geografiske placering, 
hvoraf de studerende ønsker at komme til en 
større by eller tilbage til der, hvor de stammer fra. 
Med andre ord kan det siges, at vi afgiver 
studerende til ledige plades på andre skoler. 
De studerende der frafalder, er ikke nødvendigvis 
dem med et lavt snit. Årsager kan hentes i, at de 
alligevel ikke ønskede at læse til sygeplejerske, at 
faget ikke indfriede deres ønsker - kan hænge 
sammen med oplevelser både i teori og 
klinikdelen. 
Efter det første studieår ses der frafald - det er 
her der er åbning for at de studerende kan flytte 
til en anden studieplads f.eks. i København eller 
hjemkommune. Der ses igen et frafald ved 4. 
semester, hvor af det skyldes en blanding af en 
lyst til at flytte fra øen, men også studiemiljø, som 
kan været præget af små hold med manglende 
synergi.  

Indsatser i forhold til: 
Stærke faglige og sociale 
lærings- og studiemiljøer 
for studerende 
Tiltrækning af 
studerende med høj 
gennemførelse 
 

Drøftelse af udvikling af 
uddannelsesstruktur med 
gennemførelse af 3. og 4. semester 1 
gang årligt.   

Øget gennemførelse  I alt 4 nedslag - Nedslag som ligger i skoles 
strategi og handleplaner: 
1. Systematisk kollegial sparring 
2.Udvikling af uddannelsesstruktur 
Pga. små hold drøftes, hvorvidt det kan give 
dynamik at lægge semester 3 og 4 sammen. 
Krumtappen heri er, hvorvidt det kan lade sig 
gøre i kliniksammenhæng. Psykiatrien skal i 
denne sammenhæng således finde max. 13 
pladser. Primær kommunen 17-18 pladser på 4. 
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semester, hvis fordelingsnøgle passer i forhold til 
70% i primær og 30% region.   
Kommentarer fra gruppen: Kan betyde en del i 
klinik sammenhæng, da studerende kommer med 
forskellige forudsætninger, afhængigt af det 
forløb de følger. En udfordring, er at sikre 
kvaliteten i de kliniske undervisningsforløb, når 
holdene er på 25 studerende, som uddannelsen er 
dimensioneret til.  Ovenstående drøftelse leder til, 
at Psykiatri og handicap vil afsøge hvilke 
muligheder de kan stille op med, og kan der 
tænkes nyt i at rumme flere studerende. Fordelen 
er således også, at der er et halvt år hvor der ikke 
er studerende. 
 
Konkluderende kan det vel nok lade sig gøre, 
men der er brug for at kigge ind på hvor mange 
social- og sundhedsass. elever der kan være i det 
samme tidsrum. Og særlig i socialpsykiatrien, 
men også BoH skal der kigges efter innovative 
løsninger nye modeller som kan rumme flere 
studerende. 
BG indkalder til en arbejdsgruppe, bestående af 
repræsentanter fra BRK og BOH, kliniske 
undervisere.  
 
 

Evaluering i 
uddannelsen 

Drøftelse af nye 
evalueringskoncepter i 

 Klinikken har hidtil anvendt Udeva, men som nu 
afløses af et nyt system, som ligger i Kp.regi.  
Bonnie gennemgår de medsendte bilag herom. 
Ved evalueringsvar på under 5 stud. udsendes 
svar ikke, men puljes med det næste hold. 
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Gensidig orientering og 
videndeling 

 
  

 Rollen som klinisk vejleder er drøftet på 
lederplan. De kliniske vejledere, oplever at de 
ikke har tid nok sammen med de studerende. 
Derudover opleves af de kliniske vejledere, at der 
er kommet flere pædagogiske og administrative 
opgaver. Eksamen kan også fylde hos nogle af de 
kliniske vejledere. 
 

Kommende mødedato 
og punkter 

indkaldt via Outlook.  
08.12.20  

 Punkt til kommende møde: 
 

 

 


