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Referat fra mødet i Vejlederforum 

 

Mødedato:  Tirsdag d. 8. marts 2022 

Starttidspunkt:  Kl. 14.00  

Sluttidspunkt:  Kl. 15.30 

Mødested:  Zoom  

Deltagere:   
 
Afbud:   

Mødeleder:   Anni P. Gissing 

Referent:   Regina Christiansen 

 

  

Dagsordenspunkter 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

Godkendt 

 

2. Evt. Kort præsentationsrunde/ ved alle  

 

Vejledere repræsenteret fra Lolland kommune og Vordingborg kommune. Guldborg-

sund har meldt afbud og andre har ikke meldt tilbage.  

 

3. Siden sidst/ ved alle 

 

Vordingborg kommune fortæller, at alle sygeplejersker i Vordingborg kommune frem-

over skal have klinisk vejlederuddannelsen. I Team sygepleje Nakskov er der udfor-

dringer med manglende vejledere og at mange sygeplejersker ikke kan overskue at 

køre med de studerende.  
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4. Port folio – hvordan understøtter vi i praktikken dette læringsredskab?  
Hanne Høpner  

 

Udfordrende at få de studerende til at anvende og dele portfolien med vejlederne.  

Idet den er elektronisk er den mindre tilgængelig for vejlederne, og der opleves at de 

studerende anvender andre måder at gemme deres materiale på.  

 

5. Kort gennemgang af port folio / ved Annie  

 

Vurderes ikke nødvendigt.  

 
 

6. Studieaktiviteterne på 4 semester i praktik 
Hanne Høpner 

 
Der forespørges omkring eksempler på, hvordan den studerende kan udforme aktiviteten, 

hvor de skal lave en illustration. Der medsendes et eksempel på dette med referatet. Dog vig-

tigt at huske, at den ikke kan stå alene, men skal underbygges med en mundtlig fremlæg-

gelse.  

 
7. Spørgsmål og drøftelser/ ved alle 

 

Ingen 

 

8. Eventuelt 

 

Der er et spørgsmål omkring, hvem der skal være vejledereksaminator på skolen ved 

2. sem. prøverne.  

Den uddannelsesansvarlige i kommunen aftaler dette med den/de vejledere der 

kunne være interesserede. Som udgangspunkt vil der eksempelvis i Lolland kommune 
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være én vejleder der forestår eksamenerne for 2. sem., idet det driftsmæssigt og logi-

stisk ikke kan lade sig gøre, at alle vejledere der har 2. sem. studerende kan varetage 

eksamenerne.  

Der er for de uddannelsesansvarlige planlagt to snarlige evalueringsmøder omkring 2. 

sem. prøverne, og vejlederne får besked omkring eksamen snarest herefter.  

 

9. Evaluering af mødet / ved alle 

 

Der er enighed om at næste møde skal være fysisk fremmøde.  

 

Næste møde afholdes: D. 4.10.22 kl. 13 – 15.00 på Campus Næstved. 

 


