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Dagsorden vejlederfora Team Roskilde 

Mødedato: 2.oktober 

Starttidspunkt: Kl. 13:00 

Sluttidspunkt: Kl. 15:00 

Mødested: Campus Roskilde, Trekorner Forskerpark 4 Roskilde 

Lokale: B0.39 

Deltagere: Roskilde kommune, Greve Kommune, Stevns kommune og Solrød 
Kommune Center for Sygepleje 

Mødesekretær: 
 
Forplejning:                 

Minna Therkildsen  
 
Kaffe og kage 

Dagsordens punkter 

1.Velkomst  

2: Videndeling I forhold til tilrettelæggelse og gennemførelse af praktik forløb. 

      2.a Hvordan opleves vejlederrollen i samarbejde med de studerende  

3. De studerende evalueringer af praksis, hvordan foregår de og hvor er de tilgængelige? 

4. Vores fælles informationsmateriale ligger på hjemmesiden  

https://phabsalon.dk/uddannelser/til-censorer-og-vejledere/sygeplejerskeuddannelsen/ 

5: Bidrage med forslag til kvalificering af praktik forløb. 

6.evt. 

Mødereferat Vejlederfora Team Roskilde  

Mødedato: tirsdag den 02. oktober 2018 

Mødested: Lokale B 0.39 Campus Roskilde  

Til stede: Eli, Nina, Tine fra Køge Kommune, Katja, Hanne og 
Bente fra Greve Kommune, Ane Marie Hedegaard fra 
Roskilde kommune, Lise, Tina, Lisbeth og Helle H. 
Stevns Kommune,  Siv Praktik Portal, Kirsten Vest, 
Minna Therkildsen fra Campus Roskilde 

Fraværende: Solerød kommune, Margrethe Hjemmet og Himmelev Gl Præstegaard 

 

Dagsordenpunkter 

1.Velkomst  

Kirsten Vest introducere til Kommissorium og Organisationsstruktur.  

Vi har en præsentations- og forventningsrunde, hvor også antallet af studerende på årsplan sådan 

cirka beskrives.  

https://phabsalon.dk/uddannelser/til-censorer-og-vejledere/sygeplejerskeuddannelsen/
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Kirsten informerer om, at vi i dette Team Roskilde er:  Køge Kommune, Stevns Kommune, Solrød 

Kommune, Roskilde kommune, Himmelev Gl Præstegaard og Margrethe Hjemmet & campus Ros-

kilde repræsenteret af Kirsten Vest og Minna Therkildsen.     

 

2: Videndeling I forhold til tilrettelæggelse og gennemførelse af praktik forløb. 

Hvor ofte afholdes der møder? 

 Vejledere kunne ønske sig, at der ud over den planlagte mødestruktur, hvor der er afsat 2 timer en 

gang om året til hvert team: somatik, psykiatri og kommunerne, også var en hel fælles temadag, hvor 

alle vejledere i kommuner, sygehus og psykiatri samt underviserne i Team Roskilde; Slagelse, Holbæk; 

Næstved/Nykøbing blev inviteret. Her skulle der være relevante input og workshops hvor der var mu-

lighed for sparring med hinanden som en måde at forbedre vores læringssamarbejde. 

Vejlederne efterspørger om det er muligt at gøre undervisningsplaner tilgængelige i Praksis? Kunne 

det lade sig gøre, at den studerende blev opfordret til at uploade sine uddannelsesplaner i Praktik por-

talen i relation til den første refleksionssamtale?  

SVAR: Det kan være hensigtsmæssigt at bede den studerende om at tage sine uddannelsesplaner 

med ud i praktik og drøfte den med sin vejleder, således vil det blive mere konkret, hvad der er arbej-

det med.  

      2.a Hvordan opleves vejlederrollen i samarbejde med de studerende  

Vejlederne: Nogle studerende er lidt usikre på, hvad der rører sig rent teoretisk, og dermed ville det 

også være rart, at vi som vejledere ved, hvad er det I, som undervisere er særlig glade for af teorier. 

Hvad er de studerendes teori indhold 1. periode kontra 2. periode? 

Som vejleder kan man godt være i tvivl om: Er refleksionsøvelsen på 3. semester god nok? De stude-

rende er tit lidt nervøse for øvelsen.  

Svar: Vigtigt at italesætte at refleksionsøvelserne er en del af læring.  

 Refleksionsøvelsens placering er forskellig alt efter hvornår sundhedsplejen er placeret i praktikken.   

Anne Marie :I Roskilde Kommune var refleksionerne blevet lidt for ens  fra 2. semester til 4. semester 

– så der arbejdes med muligheder for progression op til 4. semester. 

Som vejledere kunne det være rart med Sparring og Feed Back om de refleksioner, der udarbejdes: er 

de gode nok?    

 

3. De studerendes evalueringer af praksis, hvordan foregår de og hvor er de tilgængelige? 

Det er lidt forskelligt, hvordan der evalueres. Nogle sker mundtligt og andre skriftligt. Det ligger ikke 

rigtig i nogle faste rammer – hverken evalueringer fra vejleder eller den studerende.  

Kirsten:  Informerer om at på sygehusene er der elektronisk evaluering som skal udfyldes inden den 

studerende slutter sin praktik – evalueringsspørgsmålene ligger på sygehusets hjemme side. Kunne 

der gøres noget tilsvarende?  

 

4. Vores fælles informationsmateriale ligger på hjemmesiden  

Kirsten og Minna gennemgår hvordan man finder rundt på hjemmesiden og finde det materiale der 

omhandler vores struktur og teams. 
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5: Bidrage med forslag til kvalificering af praktik forløb. 

5.1 Kirsten: I henhold til Uddannelsesplanen for 2. semester arbejdes der med refleksionsøvelser i 

praksis. I forhold til den ene refleksionsseance skal det tilstræbes, at det sker i samarbejde mellem stu-

derende, klinisk vejleder og vidensmedarbejder med fokus på kobling af teori og praksis. 

På sygehusene er de ca. 6 studerende og ca. 3 vejledere og en underviser pr gruppe der deltager i disse 

seancer. 

Er det muligt at udvikle noget tilsvarende i forhold til 2. semester studerende i kommunerne og de pri-

vate institutioner?  

Her er geografien en udfordring så Vejlederforum Team Roskilde’s forslag er, at de studerende ude i 

kommunerne tager ind til sygehusene, så de studerende fra Hjemmeplejen og sygehuset deler erfarin-

ger i deres refleksionsøvelser, en gang i hver praktikperiode. 

5.2 Kirsten: er der ønsker til indhold på temadage, hvor vi arbejder i grupper/ workshops? 

Vejledere: 

 Det kan være svært at stille refleksive spørgsmål og gensvar,  

 Det kunne være godt at læse opgaver og drøfte deres kvalitet – og hvorfor de er gode eller 

ikke gode.  

 Refleksionsopgaven, hvis den ikke er god, så har det ikke konsekvens, og hvad hvis den stu-

derende ikke tager Feed Back alvorlig?  

 Klinisk vejleder uddannelse, hvorfor skal man skrive en teoretisk opgave? Det ville være 

bedre, hvis man lavede en praktisk øvelse, hvor man brugte det man havde læst og lært. Det 

kunne så trænes på en temadag, hvordan man er god vejleder.   

Det er indtrykket, at mødedeltagerne / vejlederne i deres ønsker både taler om, hvad de gerne vil 

have af indhold på de ønskede hele temadage og på det 2 timers årligt møde: et kvalificeret om-

læg om relevante nyheder for alle vejledere i Region Sjælland: sygehuse, kommuner mm og der-

efter workshops, hvor der kan arbejdes med de områder der nævnes herunder. Hvis dette ikke 

kan imødekommes med en sådan temadag en gang om året, så må vi tage ønskerne i små bidder 

😊Måske kunne Team Roskilde / Team Slagelse /Holbæk og Team Næstved / Nykøbing hver især 

arrangere en heldags temadag med egne vejledere fra kommuner, Sygehuse, plejehjem og Hos-

pices, hvis der også er interesse for det de andre steder?  

 

I forbindelse med drøftelse af indhold og beskrivelse af udfordringer anbefaler Anne Marie bogen: 

”Portefolio i praksis- læring, refleksion og kreativitet” af Cecilia Krill og Margit Saltofte 

 https://www.saxo.com/dk/portfolio-i-praksis_margit-saltoftececilia-krill_haeftet_9788741268705 

 

6.evt. Evaluering af mødet:  start gerne med det sidste nye: 

Rigtig godt at I præsenterede det sidste nye, hvad er der kommet af sidste nyt. Det med at se, hvor 

man finder, hvad på hjemmesiden, forandringer og organisationsstruktur m.m. 

Helle foreslår: Kommunerne, hjemmeplejen kunne lave et lille formøde om hvad vil vi gerne have på 

dagordenen. 

Mange tak for et godt møde Kirsten & Minna 

https://www.saxo.com/dk/portfolio-i-praksis_margit-saltoftececilia-krill_haeftet_9788741268705

