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Mødereferat
Udvalg:

Studierådet for sygeplejerskeuddannelsen.

Møde nr. 1:

Torsdag den 7. juni 2007 kl. 13.00 – 15.00

Sted:

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Lærerværelset.

Deltagere:

Medlemmerne i studierådet.

Referat:

Se næste side.

Med venlig hilsen

Laila Busted
Sygeplejelærer

MØDEREFERAT:
Studierådet for sygeplejerskeuddannelsen
MØDET DEN 7. JUNI 2007

1.

Valg af mødeleder/referent.
Mødeleder: Hanne Riis
Referent: Laila Busted
Der til føjes ekstra punkt til dagsorden; punkt 8, Registrering af deltagelse i teoretisk
undervisning.

2.

Repræsentantrunde.
Tilstede var; Hanne Riis, Bonnie Gudbergsen, Jette Riis Pedersen, Randy Korp, Laila Busted,
Jette Pihl Jensen, Ingrid Bentsen, Susanne Andersen.

3.

Studierådets medlemmer, evt. ændringer og rettelser.
BILAG:
• Medlemsliste over medlemmer i studierådet for sygeplejestudiet.
Listen over medlemmer i studierådet blev rettet til. Se bilag.
Der opfordres til at udpege eller vælge suppleanter.

4.

Gennemgang af kommissorium.
BILAG:
• Kommissorium for studierådet.
Kommissorium der er godkendt af bestyrelsen blev gennemgået. Her faldt enkelte kommentarer:
• Det åbner for muligheder, ser spændende ud.
• Fordrer vi skal diskutere pædagogoik, ikke orienteringsmøder.
• Det fremgår ikke af papiret, at det er et kommissorium.
Den studerende eller evt. Kirsa vil gå rundt til holdene og orientere de øvrige studerende om
studierådet og studierådets arbejde.

5.

Udarbejdelse af forretningsorden.
Bilag udleveret på mødet med forslag til forretningsorden. Forslaget blev gennemgået, drøftet og
ændret – og herefter besluttet. Se bilag.

6.

Udmøntning af national studieordning for sygeplejerskeuddannelsen.
Kirsa orienterede om, at 5. udkast af Ny bekendtgørelse d.d. drøftes i Undervisningsministeriet.
Herefter kommer forslaget til høring. I forhold til National Studieordning, drøftes nu 3. udgave.
Den skal være færdig den 15. juni og kommer herefter til udtalelse. Den vil blive fremsendt til
studierådets medlemmer hurtigst muligt.

7.

Orientering.
Kirsa orienterede herefter at den Nationale Studieordning danner baggrund for at udarbejde en
merit-studieordning. Denne er der pt. to forslag om. Dels en merituddannelse til social-og
sundhedsassistenter med en ens merit for alle. Dels en merituddannelse til alle der kan følge
uddannelsen, tage enkelte moduler/semestre og på denne måde gå ind og ud af uddannelsen.

8.

Registrering af deltagelse i teoretisk undervisning
På grund af tidsnød blev punktet ikke behandlet.

9.

Ny mødedato.
Ny mødedato er 16. august 2007, kl. 13.00.

10.

Eventuelt.
Intet til referat.

