
1 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Emne Hvad skal vi udrede Bilag Referat 

Dagsorden og medlemsoversigt  Kort gennemgang af dagsordenen og 
medlemsoversigt  

Referat fra sidste møde 02.06.20 
Medlemsoversigt  

Velkommen til de nye 
studerende i Studierådet. 

Coronavirus  Hvad gør vi på Bhsund og Campus 
Hvordan går det efter genåbningen?  
Nogle opmærksomhedspunkter der skal 
samles op på?  

 Drøftelse af de generelle 
sundhedsfaglige 
retningslinjer og de gældende 
retningslinjer for de 
videregående uddannelser.  
Alle har et ansvar for at 
holde sig orienteret og 
overholde retningslinjerne.  
Studerende skal være 
opmærksomme på 
retningslinjer lokalt i klinisk 
undervisning.  
Der er gjort erfaringer fra 
forårets nedlukning og aftalt 
procedure i et fremtidigt 
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scenarie ift. tryghed for de 
studerende og 
kommunikationen. 

Øget studiemiljø på holdene  Sammenlægning af hold så 3. og 4. 
semester afholdes en gang om året. 
Hvilke muligheder kan det give i forhold til 
studiemiljøet på holdet? Er der nogle 
problematikker der skal tages høje for?  

 Skolen prioriterer et godt 
studiemiljø, derfor vil et 
skridt på sigt være at skabe 
større volumen på de enkelte 
semestre ved at slå hold 
sammen og kun køre 3. sem. 
samt 4. sem. en gang om 
året. Fagligt giver det 
ligeledes mening ift. 
læringsudbytter og 
progression, men det er 
vigtigt at være opmærksom 
på den uro det kan skabe for 
de studerende. 
Kommunikationen samt 
tidspunktet omkring det er 
vigtig. 

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?  

 Dialog om hvorvidt det 
kunne være relevant med 
talentudvikling og under 
hvilken form. 
Nogle studerende har 
tidligere taget ejerskab på at 
arrangere SIM-seancer for 
andre studerende. 
Studerende med andre 
kompetencer kunne 
undervise resten af holdet 
eller måske snarere 
efterfølgende hold -eller man 
kunne få lov til at deltage i 
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noget særligt, fx jounal club 
eller konference. Mulighed 
for at deltage i projekter på 
BoH. BoH er meget lydhør 
for at inddrage studerende. 
 

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

 Studerende opfordres til at 
bruge deres fantasi og ligge 
energi i at skabe social 
kontakt med medstuderende, 
da skolen ikke må arrangere 
sociale som tiden er nu. 

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

 
 

  

 

 

 

 

 

 


