
                                                                                                                                                      
 

Dagsorden & Referat 2020 

 

Møde Praktikteam Køge 

Dato 12.11.20 

Tid Kl. 13-15 

Sted Møde Lokale 5, SUH Køge 

Deltagere KKU fra Køge: Camilla Andersen, Maria Louise Iversen og 
Luise Bjergsted 
UV. Absalon: Michelle Toftegaard, Rikke Wurgler og 
Marie Jantzen. 

Afbud  

Mødeleder 
Facilisatorer 

Mette Holm 

Referent Dorte Therkildsen 

 

 

Program Drøftelse Beslutning Opfølgning 
&handling 
 

Facilitator 

Velkommen  
 

Kort præsentation  
 

 Mette 

Godkendelse af 
dagsorden  
 

Godkendt, pkt. vedr. 
fællesintroduktion rykkes ned 
til sidst. 

  Mette 

Gensidig orientering Intet   KKU og UV 
Absalon 

Evaluering af den 
virtuelle 
eksamensform 
 

6. semester eksamen fungerede 
fint. Gav ro for de studerende 
og patienterne at der ikke var 
UV med til den praktiske del. 
Kræver tids disciplin så det ikke 
tager for lang tid at logge på og 
få elektronikken til at fungere.  
 

Der er foreløbig 
planlagt fysisk 
eksamen. Ændring 
meldes ud i god tid så 
selve eksaminationen 
tillægges lidt ekstra 
tid. 
 

 
 
 

UV, Absalon  

2. semester 
refleksion?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debat om oplevelse, som er 
forskellige i forhold til struktur, 
og niveau.  
Det var en god oplevelse for de 
stud.  
UV, Absalon oplevede at blikket 
var rettet mod dem på 
skærmen og så bliver det 
eksamensagtigt. En aktiv debat i 
rummet vil kunne afhjælpe 
dette. 
 Fungerer godt med fælles åbne 
spørgsmål.  
Vejlederne som har læst 
opgaven skal give feedback 
efter seancen.  

Små fora (5 stud.) 
UV, Absalon og KV er 
sammen om 
refleksionen 
Evt. sætte et dialog 
forum op i PP. For at 
de studerende lærer 
af hinanden så de 
forinden har læst 
hinandens 
refleksioner. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KKU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      
 

 
 
 
 
Hvilket niveau 
forventer vi det 
skriftlige produkt på? 
 

Videndeling af erfaringer fra 
denne refleksionsseance på 
zoom 
 
Mere videndeling på tværs vil 
evt. højne niveauet.  
Der er tvivl fra de studerende i 
forhold til hvordan de skal 
reflekterer.  
Det kan være svært at definere 
en klinisk problemstilling.  
Er der tid nok for vejlederne til 
at gå i dybden med refleksion? 
Hvor ligger vejledning 
refleksionsopgaven i klinikken -  
hos KKU eller KV?  
Vigtigt at KV er klædt på til 
opgaven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det ikke må blive en eksamen, 
men en deling af oplevelser i 
praksis.  
 

 
 
 
 
Til næste møde (om 
et år) har UC og KKU 
henholdsvis 2 
refleksioner med, en 
fra første og 1 fra 2 
semester.  
Forinden næste 
refleksion taler UV, 
Ab og KKU sammen 
og videndeler nogle 
eksempler.  
Der skal bruges 
Toulmins 
argumentationsmodel 
for at koble teori på 
praksis. 
Man kan ikke melde 
afbud til seancen. 
Vigtigt at KV kommer 
til møder/andre 
initiativer hvor de kan 
blive klædt på til 
opgaven og hvor man 
kan drøfte 
erfaringerne. 
 
Tovholderfunktionen 
fungerer, men det er 
vigtigt at der er 
vejleder med den 
studerende fra afd.  
Fungerer godt med 
en storskærm så man 
sidder sammen i 
rummet 
 
 

 
 
 
 
Mødes til et 
formøde 
inden næste 
refleksion 

 
 
 
 
Mette/Dorte 
inviterer 

6. semester 
studieaktivitet 
Studieaktivitet med 
videooptagelse er 
uklar 

Enighed om at der er svært at 
koble refleksion på optagelsen.  
Lidt uklart formål med 
videooptagelsen. 
 KKU er enige om, at det er 
svært med en reel refleksion 
med overvejelser og teori.  
Uklart hvad der efterfølgende 
skal ske med optagelsen. 
Studieaktiviteten syntes ikke 
beskrevet sv.t. til 6 semester 
niveau 
 

Vi arbejder videre 
med det i klinikken 
 
 
 
 
 
 
 

 KKU + 
Mette/Dorte 



                                                                                                                                                      
 

Fællesintroduktion 
 

Vi synes, det er gået så godt 
med at holde introduktionen i 
afdelingen, og oplever at de 
studerende kommer hurtigere i 
tøjet og i klinikken. Det vil vi 
egentlig gerne fortsætte med. 
Kunne der være nogle 
indvendinger?  
 

Udsættes  KKU 

Udfordrende 
praktikforløb 
Hvordan 
samarbejder vi til 
gavn for den 
studerende? 
 

Hvilke forventninger er der fra 
UV, Ab? 
UV bliver sjældent informeret i 
de svære forløb. Nogen gange 
kommer det først frem til 
votering til eksamen.  
UV har været brugt som 
konfliktmælger.  
Det kommer som ny info for 
UV, Ab at der er en forespørgsel 
vedr. et samarbejde for et 
fælles løft for den stud.  
KKU har gode erfaringer i de 
tilfælde hvor det har været 
aktuelt. 

Der er ressourcer i 
praktikken til at løfte 
de komplicerede 
forløb men den 
pædagogiske sparring 
i forhold til at finde 
en god fælles vej for 
den studerende vil 
være rigtig god.  
UV vil gerne bruges i 
de svære forløb. 

 KKU 

Brug af GATU kort 
 

Udsættes    

Fremadrettet indhold 
på disse mødefora, 
herunder punkter til 
næste møde 
 

-  2 semester refleksion 
- Indblik i hvad bliver 

der undervist i + mere 
specifikt litteratur. Er 
der nogen ny viden? 

- En drøftelse af 
læringsmål? 

   

EVT. 
 

Skal 2 semester studerende til 
eksamen under praktikken i de 
denne gang? 

Vi undersøger det og 
melder ud. 

 Mette/Dorte 

 


