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Studierådet for sygeplejerskeuddannelsen
MØDET DEN 16. AUGUST 2007

1. Valg af referent
Lis Gees valgt som referent.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt. Der er ”smuttet” et punkt, nemlig valg af næstformand. Dette
behandles derfor først på næste møde.
3. Udmøntning af den nationale studieordning for sygeplejerskeuddannelsen
a. Nationalt
er studieordningen sendt frem og tilbage mellem arbejdsgruppen og
undervisningsministeriet et par gange, nu er der nok kun tale om redaktionelle
ændringer, så H.R. regner med at den snart bliver godkendt.
b. Regionalt
og arbejdet med implementering i den kliniske del af uddannelsen i regionen forsinkes,
fordi ordningen endnu ikke er godkendt.
c. Lokalt
et lokalt udvalg bestående af 1 studerende, 1 fra klinisk område og 1 fra skolen, skal
sikre sig, at vi holder os indenfor rammerne, hvis vi afviger fra det, der er beskrevet i
studieordningen. Studierådet udpeger blandt rådets egne medlemmer: studerende
Susanne A., klinisk koordinator Bonnie G. og uddannelsesleder Hanne R. til dette
udvalg, og studierådet beslutter, at gruppen skal trække på ressource-personer fra de
respektive områder efter behov.
4. Dimensionering
Vi har fået en godkendelse af udvidelsen af dimensioneringen, og der starter 20 nye
studerende den 3. september 2007, og så planlægger vi at et hold på 16 skal starte til
februar 2008. Vi annoncerer 2 gange i efteråret, og ansøgerne skal bruge KOTskemaerne, som de finder på www.optagelse.dk. Skemaerne skal afleveres på skolen.
(H.R.: Fristen bliver den 15. oktober.)

5. Registrering af deltagelse i teoretisk undervisning
Registrering af fravær drøftes. Vi undersøger en idé om at den enkelte studerende selv
kan registrere via Fronter. (efter mødet: Dette program er et tilkøb til det, vi på
nuværende tidspunkt har på skolen, men IT-medarbejderen vil undersøge sagen).
6. Orientering
a) Mona Lisa J. orienterede om at fra d. 30.6.07 var hun ikke længere klinisk underviser
i socialpsykiatrien. Der indkaldes sidst i denne måned til et møde for at afklare, hvordan
den fremtidige undervisning på dette område kan arrangeres, uden at det ½ hold skal
deles yderligere.
b) Bonnie G. orienterede om, at man på hospitalet laver en projektbeskrivelse mhp at
oprette uddannelses-units på alle sengeafdelinger med start 1. april. Der har kørt et
pilotprojekt på kir. afd, som er blevet positivt evalueret.
c) Kursusafdelingen udbyder Klinisk Vejlederuddannelse i efteråret, og alle bedes

reklamere for det.

d) Skolen starter noget, der gerne skal blive en ny tradition: En event for alle
elever/studerende og ansatte den 31. august. I år er emnet Skolens branding.
e) Der er bachelorexamen for 20 stud. 24. & 25. januar, og dim.fest d. 29. januar.
7. Punkter til næste møde
Punkter til næste møde ud over de faste :
• Valg af næstformand
• Opfølgning på den nationale studieordning
• Møderække for 2008
8. Ny mødedato
Ny møde dato bliver den 8. november fra 08.15 - 09.45 – så kan rådets medlemmer
nemlig gå direkte til temadagen ”Sygeplejens abstraktionsniveauer – betydning i
uddannelse og den praktiske situationsbestemte virkelighed” med Susan Rydahl.
Skolen inviterer rådets medlemmer til gratis deltagelse på denne dag, men man skal
tilmelde sig inden 1. oktober!

9. Evt.
Intet til referat.

