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Dagsorden semesterteam 1 og 2. 

Mødedato: Tirsdag den 05. marts 2019 

Starttidspunkt: Kl. 10:00 

Sluttidspunkt: Kl. 12:00 

Mødested: Ankerhus 

Lokale: ANK B013 

Deltagere: Bente Lyngbo, Karen Vestergård, Lisbeth Trebbien, Malene Marup (af-
bud)– Pernille Nielsen i stedet, Mette Flygenting (afbud), Una Jensen, 
Laila Ringkøbing, , Britt Højgård Steen, Lone Rosager, Mette West Gaj-
hede og Michael Viese 

Mødesekretær: Michael Viese (mivi), tlf. +4572482142, mivi@pha.dk 
Referent: Britt H. Steen 

 

 

Dagsordenpunkter & referat fra dagen: 

1.1 10:00 -10-10 

Godkendelse af dagsorden og velkomst ved Michael Viese 

Punkt til evt: Mette Gajhede har et udkast til indholdet af undervisning på 2.semester fremadrettet. 

1.2 10:10 – 10:30 

Opsamling på evalueringer 

Feed back er en proces der er opstartet og er endnu ikke fuldt ud implementeret – hvilket bemærkes i 

svarene. Semesterkoordinatorerne fortsætter med fokus på implementering af feed back.  

Portfolie – en del besvarelser antyder mangel på forståelse for anvendelse af portfolie – der er en ar-

bejdsgruppe i gang med at udvikle dette. 

Intro til praktik – en del besvarelser antyder mangel på intro til praktikforløbene - en arbejdsgruppe er 

på vej til at løse dette.  

1.3  10:30 – 11:15 

Feedback i praktikken Fremstilling. I Absalon har vi siden januar 2018 arbejdet med feedback i en, af 

center for sygepleje, nedsat projektgruppe. Vi skal have implementeret læringsfremmende feedback 

på hele uddannelsen både i den teoretiske og praktiske undervisning. Praktikken fremlægger hvordan 

der kan arbejdes med feedback i praktikperioderne ved Lisbeth Trebbien. 

Fokus 1. sem: overvejende individuel tilbagemelding på dataindsamling & refleksion – fremadrettet et 

ønske om at benytte sig af mere peer to peer feed back blandt 1. sem. og et ønske om at holde fokus 

på dataindsamlingen – refleksionene kunne være over deres dataindsamling ?? 

Fokus 2. sem: plenum refleksion x 2 på 2.semester med underviser + AKUèr – et godt forum at reflek-

tere i. 
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Forslag fra Lisbeth Trebbien om at anvende Ida T. Bjørk mere på tværs mellem praktik/teori. 

file:///C:/Users/brst/Downloads/7846-Artikeltekst%20_%20Manuscript-28359-1-10-20130909.pdf 

Læringsfremmende feed back – definition godkendt. 

Ide katalog: udbygges løbende. 

Lisbeth Trebbien, Karen Vestergaard og Bente Lyngbo beskriver initiativer fra sygehus og Det nære 

sundhedsvæsen – Deadline: inden sommerferien.  

 

1.4 11:15- 11:30 

Orientering af forankring af studieordningen og ændringer i uddannelsesplanerne ved Therese 

Slides rundsendes med ændret ECTS fordelingen. 

1.5 11:30- 11:45 

Ændringer til uddannelsesplanerne? Enkelte tilretninger ift. Bøger. 

Undervisningsoversigter – revidering heraf: Michael, Lone, Mette, Una, Laila, Britt –  

Michael indkalder. 

Studieaktiviteter – evt. ændringer diskuteres på næste møde – 1. uge i oktober – Michael indkalder. 

Semestermøde på tværs: 23/4  - alle er inviteret 

1.6 11:45- 12:00 

Evt.  

- Mette fortæller kort om ændringer der allerede er foretaget i Holbæk: 

o Mikrobiologi 1. sem 

o Ergonomi 1. sem 

o Ernæring 2. sem 

- Mette kan kontaktes for inspiration. 

 

Vel mødt 

Michael 
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