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Deltagere:  Studerende Magnus Nordahl Eriksen, Cecilie Ramstedt Frøhlich, Firas Al Shawi,  
Rektor Pia Palnæs Hansen, studievejleder Lotte Myler, underviser Pernille Kofoed Nielsen, Uddannelsesleder 
Bonnie Gudbergsen, klinisk underviser Malene Sparsø 
Afbud: Malou Amalie Hintze 
Referent: Pernille Kofoed Nielsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent: Gunhild Koch Hansen 

Emne Hvad skal vi udrede Bilag Referat 

Dagsorden og medlemsoversigt Kort gennemgang af dagsordenen og 
medlemsoversigt  
 
 

Medlemsoversigt  Malou Amalie Hintze har ønsket at 
udtræde. 
Kort præsentation af rektor Pia Palnæs 
Hansen, klinisk underviser Malene Sparsø 
og de 3 studerende 
Talte endvidere om at rekruttere flere 
studerende til studierådet 

Gensidig forventningsafstemning  
Årsplan for temaer der drøftes i 
studierådet.  

Drøftelse af hvordan studierådet kan 
bidrage til kvalitetsarbejdet. Herunder 
involverer studerendes perspektiv i skolens 
strategier, kerneopgave 
og kvalitetsarbejde med 
studenterinvolvering og studentercentreret 
læring.  
Drøftelse af årsplan.  

Årsplan for drøftelser i 
Bhsund 
sygeplejerskeuddannelsens 
Studieråd 

Gennemgang af vedhæftede bilag, bla ifht 
videngrundlag, forskning og udvikling, 
kvalitetssikring, og sammenhæng i 
uddannelsen. 
 
De studerende oplever et mismatch på 
4.sem, børn ”fylder” meget i teorien, mens 
der kun er 2-3 dage i klinikken.  

Aktive og stærke studerende  Drøftelse af studerendes timer brugt på 
undervisning og forberedelse. Og at 
studerende føler sig fagligt udfordret.  

 Hvad har betydning for, hvor mange timer 
man er studieaktiv i gennemsnit pr uge? 

 
Campusfællesskabet 
Minervavej 1 
3700 Rønne 
TLF.36982900 
bhsund@bhsund.dk 
www.bhsund.dk 

CVR 29547807 

Dato 16.2.21 

Referat 
Studierådet Sygeplejerskeuddannelsen 
 

Tirsdag den 23.02.21 kl. 14. til 15.30 digitalt møde over Teams  
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Hvad har betydning og forslag til indsatser Covid19 og virtuel undervisning er 
udfordrende både for studerende og 
undervisere. 
Vi talte om scenarier for hvordan 
sygeplejeskolen genåbnes ifht fysisk 
tilstedeværelse på CB, bla ifht muligheden 
for ”forskudt arbejdstid”, K2-gr sen 
eftermiddag osv. 
Vigtigt at huske muligheden for at udnytte 
K4-tid. 
Forslag om survey vedr studieintensitet. 
Dette integreres med undervisning på 
5.sem i videnskabsteori og 
forskningsmetode.  

Covid-19 situationen 
 

Hvad gør vi på Bhsund og Campus. 
Undervisning og prøver   

 I den nærmeste tid afvikles prøver virtuelt. 
Skolen har indtil sommer 2021 hjemmel 
for at afvikle prøver virtuelt. 

Øget studiemiljø på holdene  Drøftelse af hvor langt vi er med 
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?  
 

 Tilbagemeldingen fra klinikken er, at der 
max må være 25 studerende. 
Det er vigtigt at afdramatisere, ved fx at 
kalde semestrene temaer og ikke numre. 
Der kan endvidere arbejdes med peer-
undervisning 

Styrkede overgange mellem skole 
og klinik  

Drøftelse af tiltag der kan understøtte 
overgange til klinisk undervisning. 
Fast tilknytning af teoretiske undervisning 
til de kliniske undervisningssteder er 
etableret. Forslag til initiativer og tiltag.  
 

 Klinikstart på 2.sem var lidt forvirrende og 
brat og kaotisk.  
Forslag om klinisk forberedende 
undervisning i uge 34 og i slip-ugen slut 
januar, men det skal være meningsfuldt for 
de studerende. Endvidere er der også her 
fokus på K4. 

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

 Det undersøges om der stadig er et 
Studerendes Råd. 
Mulighed for et socialt arrangement? 
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Kommende mødedatoer i 2021 
og punkter til dagsorden 
Der er indkaldt via Outlook 
 

27.04 
28.09 
14.12 
 

  


