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Mødereferat – semesterteam 6.-7. semester 

Mødedato: tirsdag den 05. marts 2019 

Mødested: Professionshøjskolen Absalon 
Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø 

Til stede: Lisbeth Trebien, somatik Køge/Roskilde 
Inge Jekes, Kalundborg kommune 
Helle Hjarsø, Stevns kommune 
Anette Damgaard, Odsherred kommune 
Dorte Ørum, psykiatri Roskilde/Vordingborg/Slagelse 
Minna Therkildsen, Campus Roskilde 
Ann-Berit Schelde, Campus Næstved/Nykøbing F. 
Ulla Klimt, Campus Nykøbing F. 
 
Herudover deltog: 
Siv Pedersen, praktikkoordinator Professionshøjskolen Absalon 

Fraværende: Sus Dambæk, Campus Næstved 
Mie Holgersen, Campus Slagelse 
Britt Jølf, Campus Holbæk 
Merete Bachmann, Campus Slagelse 

 

 

1. Prioritering af dagsorden 

Punktet på dagsordenen relateret til informationer af revision af studieordningen og uddan-
nelsesplanerne blev prioriteret højt på dagsordenen. 

 

2. Opsamling fra sidste møde 

 Obligatorisk brush-up af HLR inden 6. semester -  Der er ikke kommet en afklaring om 
hvorvidt denne brush-up undervisning skal være en del af den teoretiske eller den klini-
ske del af undervisningen. Indtil videre fortsætter den som en del af den teoretiske un-
dervisning i 5. semester med dokumentation af den studerendes deltagelse. Praktikken 
efterspørger denne dokumentation alternativt accepteres "selvfinansieret certificering 
på tilsvarende niveau" (jf. aftalen i social- og sundhedsassistentuddannelsen) 

 Nyt om arbejdet med en ny portfolio – den nedsatte arbejdsgruppe arbejder videre med 
forslag til beskrivelse og design af en ny portfolio men afventer mulighederne for portfo-
lio i den nye læringsplatform ITsLearning. 

 Nyt om revision af studieordningen og uddannelsesplanerne – Ann-Berit Schelde gen-
nemgik forslag til ændringer i studieordningen og især i justeringerne i ECTS-fordelin-
gerne svarende til de enkelte semestre. Se vedhæftede oversigter. Studieordningen vil 
være færdig den 01.05.19. Therese Llambias inviterer snarest muligt til en udviklings-
workshop med henblik på udvikling af idéer til en revision af intern klinisk prøve i 6. se-
mester. 
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3. Evaluering af 6. semester 

3.1 Drøftelse af evalueringer og feedback fra studerende og kliniske vejledere 

3.2 Feedback fra studerende og kliniske vejledere på inspirationsspørgsmålene 

Forløbsrapporterne indeholdende de studerendes evalueringer af 6. semester blev drøftet. 
Der er fortsat store forskelle fra hold til hold i tilfredsheden med udbytterne af den kliniske 
undervisning. Der er dog overordnet set tale om en øget tilfredshed. 

En nøjere vurdering og opfølgning på disse evalueringer forudsætter, at det er muligt at kon-
kretisere hvilke kliniske praktiksteder, hvor der er behov for yderligere fokus på udbyttet af 
klinisk undervisning. Derfor aftales det, at de studerende ved den efterfølgende mundtlige 
evaluering og opfølgning på evalueringerne bliver bedt om at angive hvilket praktiksted, det 
drejer sig om, således at kontaktpersonerne og semesterteamene kan følge op på disse. 

Introduktionen til den kliniske undervisning er fortsat et indsatsområde. Der er nu nedsat en 
arbejdsgruppe, der skal udarbejde retningslinjer for introduktion til praktik. Fra Professions-
højskolen Absalon deltager Minna Terkildsen, Merete Bachmann, Laila Ringkøbing og Siv 
Pedersen. 

 

4. Evaluering af 7. semester 

Forløbsrapporterne indeholdende de studerendes evalueringer af 7. semester blev drøftet. 
De studerende efterlyser muligheder for at "tone" deres uddannelse gennem deltagelse i 
selvvalgte kliniske og teoretiske undervisningsforløb herunder udvekslingsophold. Dette ar-
bejdes der videre med i forbindelse med revision af studieordningen med flytning af klinisk 
undervisning svarende til 5 ECTS fra 5. semester til 7. semester. 

 

5. Drøftelse af forslag til feedback aktiviteter i 6. og 7. semester 

Drøftelsen af dette punkt blev af tidsmæssige grunde udskudt til næste møde. 

  

6. Drøftelse af udkast til revideret uddannelsesplan for 6. semester 

De foreløbige forslag til ændringer i uddannelsesplanen blev drøftet i relation til punkt 2 på 
dagsordenen. Forslag til revideret uddannelsesplan for 6. semester udarbejdes af skrivegrup-
pen og drøftes ved det kommende ekstraordinære semesterteammøde. 

 

7. Drøftelse af udkast til revideret uddannelsesplan for 7. semester 

De foreløbige forslag til ændringer i uddannelsesplanen blev drøftet i relation til punkt 2 på 
dagsordenen. Forslag til revideret uddannelsesplan for 7. semester udarbejdes af skrivegrup-
pen og drøftes ved det kommende ekstraordinære semesterteammøde. 
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8. Eventuelt 

 

Med henblik på drøftelse af forslag til reviderede uddannelsesplaner gældende fra 1. septem-
ber 2019 indkaldes der til et ekstraordinært semesterteammøde den 23.04.19. 

Therese Llambias udsender en "Doodle" med forslag til tidspunkt for udviklingsworkshop re-
lateret til intern klinisk prøve i 6. semester. Herefter indkaldes til denne. 

Næste ordinære møde i semesterteamet vil fremgå af det nye årshjul, som udarbejdes af 
kvalitetskoordinationsgruppen snarest muligt. 

 


