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Nedlukning og genåbning Hvordan foregik det? Hvordan oplevede 
alle parter det? Hvad kan vi drage videre 
derfra og hvor? 

 En 
nedlukning/hjemsendelse/periode 
hvor en del studerende oplevede 
usikkerhed ift. hvem der havde 
ansvar for deres uddannelsen i 
klinikken og hvad planen var. Der 
var ikke optimale aftaler og 
kommandoveje mellem 
studerende, klinikken og skolen. 
Skolen tager erfaringerne med 
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videre i div. Samarbejdsfora og i 
bestyrelsen, således der i en lign. 
situation kan opleves en bedre 
struktur og overblik for alle 
parter. 
Det er endvidere blevet meget 
tydeligt, at det er vigtigt at 
studerende følger med i de mails 
og opslag der bliver sendt til dem 
ift. deres 
undervisning/uddannelse.  

 
Fortsætte arbejdet med 
undervisningsmiljø vurdering 
med særligt fokus på: 

- Pres i forhold til at 

præstere 

- Trivsel og inklusion på 

uddannelsen  

 
Drøftelse af udkast til skriv/guid line om 
at mindske oplevelsen af pres i forhold til 
at præstere. Erica og Lotte.  
Udarbejdelse af Pixi udgave er stadig i 
proces, forhåbentlig klar til drøftelse på 
møde den 2.6.20  
 
Kort drøfte den justerede udgave af anti- 
mobbepolitik. 
Drøftelse af hvordan vi alle kan bidrage 
til god kommunikation, trivsel og 
opmærksomhed på krænkelser og 
mobning?   
 

 
Skriv af Lotte og Erica om studerendes 
oplevelse af pres i 
sygeplejerskeuddannelsen.  
 
 
 
 
Anti-mobbepolitik   

  
Der kom nye input til hvad dette 
skriv yderligere kunne indeholde. 
Ellers enighed om at vigtige næste 
skridt er dels at få de 
semesteransvarlige på banen (jf. 
skriv), dels at få lavet en pixi-
udgave ift. 
gruppearbejde/processer. 
 
Dialog om moppepolitikken og 
hvordan semesteransvarlig kan 
italesætte dette ved semesterstart. 
 

Samarbejde om kliniske 
undervisning 

Drøftelse af hvordan vi styrker læring og 
læringsmiljøet i klinik, med øget 
samarbejde mellem skole og klinik.  
Drøftelsen kan tage udgangspunkt i 
beskrivelsen af Undervisertilknytning i 
klinik, som er en ramme for samarbejdet.  
 
  
  

Undervisertilknytning i klinik  Positivt med underviser 
tilknytning ift. at skabe en bedre 
sammenhæng mellem teori og 
klinik. Øget læring og 
kompetencer i at se 
kompleksiteten samt gå i dybden, 
ved at få flere perspektiver op til 
refleksion i de forskellige 
dialogfora i klinikken. 
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Fremmøde i undervisning 
(punkt fra sidste møde)  
 

En fælles drøftelse af hvad der skal til for 
vi sikre et forpligtende fællesskab med 
læring og højt fremmøde.   
Konkret tiltag med fremmøde 
registrering på 1. studieår.  

 Det har givet større fremmøde på 
1. og 2. semester, at der er indført 
mødepligt og registrering. Det 
ville formentlig også give det 
resultat på andre semestre. En 
drøftelse af det signal registrering 
kan sende til studerende – både 
positivt og negativt. 

Talent-udvikling 
(punkt fra sidste møde)  

Hvad forstår vi ved talentudvikling i 
uddannelsen hvordan kan det bidrage til 
læringsmiljøet og hvilke tiltag vil være 
interessante?  

 Dette punkt udskydes til næste 
møde. 

Gensidig orientering  Her er det muligt at orientere hinanden 
om hvad der rør sig i uddannelsen.  

 Ser frem mod mere normale 
forhold efter sommerferien. 
Der skal findes nye medlemmer til 
studierådet – derfor opfordring til 
at nuværende medlemmer 
italesætter muligheden for 
studiekammeraterne. 

Kommende mødedatoer i 2020 
og punkter til dagsorden 
Der er indkaldt via Outlook 
 
01.06 
08.10 
17.12 

- Ny version af studieaktivitetsmodel 
tages op på mødet den 1.6.20  
 

 Dette punkt udskydes til næste 
møde. 

 

 

 

 

 

 


