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Emne Hvad skal vi udrede Bilag Beslutning 

Velkomst og 
præsentation  
Ny forretningsorden  

Gensidig præsentation og 
forventningsafstemning. Hvordan 
vil vi gerne arbejde i rådet og hvad 
er vigtigt at få taget fat på.   
Drøfte og godkende 
forretningsorden for Studierådet, 
Sygeplejerskeuddannelsen  

- Forretningsorden 
Studierådet, 
Sygeplejerskeuddannelse 
- medlemsoversigt  

Alle meldte ind ift. hvorfor de sidder i studierådet og deres 
motivation for at kunne være med til at udvikle og 
kvalitetssikre uddannelsen i teorien og i praksis, med stort 
fokus på de studerendes trivsel.  
Der tages beslutningsreferat fra møderne. 
Cecilie (BSF18) er kontaktperson mellem Studierådets 
formand og de studerende. 

Undervisningsmiljø 
vurdering 
 

Drøftelse og analyse af 
undervisnings miljøvurdering fra 
sygeplejerskeuddannelsen. Vi skal 
gerne nå frem til nogle forslag til 
opfølgningstiltag.   
 

Undervisningsmiljøvurdering  Denne blev drøftet ift. de enkelte svar i, vurderet hvorvidt 
svaret var acceptabelt. Der blev analyseret i plenum på 
begrundelser og sammenhænge for svar der gav anledning til 
opmærksomhed, samt drøftet indsatser der kan gøres på flere 
områder. 
Overordnet mener studierådet, at der er sket meget positivt ift. 
nogle af de udfordringer der var ved indflytning og i det første 
½ år, hvilket ville gøre at svar vedr. temp og luft i 
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undervisningsrum skønnes at ville være væsentligt anderledes i 
dag. De studerende fremhæver dog, at de finder 
grupperummene for små og med dårlige lys, lyd og 
udluftningsforhold. Formanden vil ift. lys og luft gå videre med 
dette i Campusfællesskabet. De studerende oplever 
udfordringer ift. at kunne oplade PCér, hvortil det opfordres til 
at bruge skolens forlængerledninger i Krearum evt. medbringe 
selv, men med stor opmærksomhed på faldrisiko ved passage i 
undervisningsrummet. Det opleves at støj oppefra især kan 
være generende for undervisningen, men må løses individuelt 
at underviser. 
Ift. pres for at præstere, er svaret for overordnet til at det kan 
analyseres. Studierådet drøftede at det kan være pres fra den 
studerendes selv, holdkammerater, vejleder og skole. Det blev 
besluttet at der i studierådet arbejdes på et skriv til de 
studerende og undervisere/vejledere ift. hvordan begge parter 
har ansvar for et positivt læringsmiljø. Studievejleder tager 
imod forslag til indhold i skriv.  
Mobning er et stort fokusområde, hvorfor dette tages op som 
punkt for sig selv på næste møde. Som med området pres, er 
det er komplekst fænomen, som skal udfoldes noget mere. Det 
ovenfor beskrevne skriv kunne ligeledes søge at imødekomme 
nogle af de udfordringer evalueringen viser mht. de 
studerendes trivsel. 

Studiecafeer og 
studiecenteraktiviteter  

Drøftelse af ideer til studiecafeer i 
efteråret 2019, kan vi foreslå noget 
i samarbejde med de andre 
videregående uddannelser? 
Nyt tiltag i efteråret 2019 er 
studiecenteraktiviteter i samarbejde 
med lærer- og 
pædagoguddannelserne. Det er et 
tilbud som bl.a. kan handle om at 
skrive opgave, håndtering af 
gruppe processer, 

 Udskydes til næste møde 
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bachelorskrivning og evt. forslag 
fra studierådet.  

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

 De studerende vurderer at det er blevet for nemt at ryge i 
skoletiden uden at blive opdaget, det gør det svært at lade være. 
Hvorfor flere studerende går ud og ryger i løbet af dagen ift. på 
Ullasvej. 
De studerende oplever manglende opbakning på tværs af de 
videregående uddannelser ift. at få de studerendes fest i 
september arrangeret. Formanden går i dialog med Andreas G. 

Kommende 
mødedatoer  
og punkter til 
dagsorden 
 

Vi skal mødes ca. 2 gange pr. 
semester.  
 
 

 Rammer og tidspunkter for mødeafholdelse blev drøftet. Der 
planlægges 2 møder pr. semester, som udgangspunkt hverdage 
(ikke fredag) i tidsrummet kl. 14.30-16.00 og skolen står for 
forplejning. Formanden indkalder og vil tilstræbe at der 
indkaldes for et semester ad gangen, evt. efter fast årshjul. 
Formanden er ansvarlig for dagsorden mens referat varetages 
på skift af sygeplejerskeuddannelsen og studievejleder. 

 

 

 

 

 

 


