
 

 

Side 1/2 

Referat  Vejlederfora Roskilde og kommuner 

Mødedato: 1.oktober 2019 

Starttidspunkt: Kl. 13:00 

Sluttidspunkt: Kl. 15:00 

Mødested: Campus Roskilde, Trekorner Forskerpark 4 Roskilde 

Lokale: A2.44 

Deltagere: Roskilde kommune, Greve Kommune, Stevns kommune og Solrød 
Kommune Center for Sygepleje, Margrethehjemmet, Himmellev Gl. 
Præstegaard, Hospice Sjælland.  

Mødesekretær: 
 
Forplejning:                 

Louise Solholt Pedersen 
 
Kaffe og kage 

 

 

Dagsordens punkter 

1. Velkomst  

2. 6. semester eksamen og nye uddannelsesplaner   

3. Opsamling på temadag om feedback til sygeplejestuderende i praktik d. 28.08.2019 

3.Præsentation og drøftelse af pilotprojekt omhandlende refleksionsseancer på 2. semester i kommu-

nerne.  

4. Vores fælles informationsmateriale ligger på hjemmesiden (nye uddannelsesplaner, praktikporta-

len, studieordning, rammeplaner, prøveoversigter, samarbejde og udvikling, studieorienteret materi-

ale eks. tekniske retningslinjer og portfolio) 

5: Drøftelse I forhold til tilrettelæggelse og gennemførelse af praktik forløb. 

7. Evt. 

 

Mødereferat 

Mødedato: d. 1 oktober 2019 

Mødested: Lokale  A2.44 Campus Roskilde  

Til stede: Uddannelseskonsulent Helle Stevns kommune & Bente Uddannelses-
konsulent Greve Kommune. Camilla, Vivi,  (Køge Kommune) Majbritt, 
Heidi, Lene, Nina, Dorthe, Helle, Pernille, Birgitte, Kirstine (Roskilde 
Kommune) Anja, Lisbeth, Tina (Stevns kommune) Katja, (Greve kom-
mune)  

 Fraværende: Louise Solholt Pedersen, Anna Marie Hedenborg, Anne & Tine 

 

https://phabsalon.dk/uddannelser/til-censorer-og-vejledere/sygeplejerskeuddannelsen/
https://phabsalon.dk/uddannelser/til-censorer-og-vejledere/sygeplejerskeuddannelsen/
https://phabsalon.dk/uddannelser/til-censorer-og-vejledere/sygeplejerskeuddannelsen/
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Udkast til referat 
referent Helle  

 

Pkt. 2: Minna præsenterer kort rammeplanerne, herunder de studerendes forskellige forudsætninger 

alt efter om de kommer i klinikken i 1.eller 2. periode. 

Herefter drøftes 6 semesters studieaktiviteter. Eksamen på 6. semester. Underviserens transport tid 

må ikke ”stjæle” tid fra selve eksaminationen – den studerende skal have sine 45 minutter til klinisk 

praksis eksamen. 

 

Pkt. 3: 2 semesters eksamen, der afslutter perioden i uge 4: skal først til eksamen i uge 5. så fremover 

vil eksamen være placeret efter det kliniske forløb.  

Pilotprojekt Solrød/ greve/ Køge/ Stevns/ Roskilde. 

Fremlæggelse af model for Feed Up – Feed Back- Feed Forward.  

Drøftelse af de studerendes rolle i praksis. Hvordan arbejder man på 4 semester med klinisk leder-

skab? Operationaliseringer af studieaktiviteterne opleves svære at arbejde med for de kliniske vejle-

dere. 

Pkt.5 & 6 drøftes under dette punkt – hvor vi både er på hjemmesiden: www.phabsalon.dk og finde 

uddannelsesplaner  og på praktikportalen og finde operationaliseringsbeskrivelse på 3 semester. 

Evt. Temadag 28/8 : fedt med temadag med plads til fordybelse  Workshops var gode -  Forplejnin-

gen var god og fungerede fint uden lange køer. Oplæggene på temadagen var interessante. De blev 

oplevet som praksisrelevante, særligt det første. Et enkelt oplæg var lidt vanskeligt at forstå. Det blev 

lovet at de præsenterede power-point show ville blive sendt til deltagerne af temadagen. Det er 

endnu ikke sket – og materialet efterlyses af de kliniske vejledere. 

Forslag til 2020: kliniske vejledere opfordreres til at sende eventuelle ønsker til deres uddannelses-

konsulent. Forskellige workshops hvor der arbejdes med forskellige pædagogiske tilgange fx Him & 

Hippe – Stilladssering – og fx metoder og værktøjer til refleksion. Gerne oplæg med Lene Tanggård, 

som har skrevet Læringsglemsel. 

 

Tak for hjælpen Helle og Bente og tak for et god møde  

Mange hilsener Minna     

  

   

  

 

 

 

http://www.phabsalon.dk/

