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Deltagere 
 

Andreas Amdi Sparvath Regionskoordinator  

Bjarke Brandt Regionskoordinator  

Camilla Andersen Regionskoordinator  

Casper Bisgaard Nomanni Regionskoordinator  

Ditte Lyhne Kristensen Regionskoordinator  

Emma Valsted Kaptain Forretningsudvalgsmedlem  

Julie Bjerg Jakobsen Forretningsudvalgsmedlem (formand) 

Kristina Krejberg Dalum Forretningsudvalgsmedlem  

Laura Iris Viola Caroline Jensen Forretningsudvalgsmedlem (næstformand) 

Matthæus Caesar Rune Baltazar Christensen Regionskoordinator  

Rikke Juhl Regionskoordinator  

Sebastian Nikolaj Kongskov Larsen Forretningsudvalgsmedlem  

Siw Lykkebo Jacobsen Forretningsudvalgsmedlem  

 
 
 
Bemærkninger 

Bjarke var fraværende ved pkt. 1, 2, 3.1, mødte kl. 09:40 under pkt. 3.2. 
 
Matthæus var fraværende under pkt. 1, 2, 3.1 og 3.2. 
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Dagsorden for landsbestyrelsesmødet 

 
1. Valg af mødeleder og referent 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

 

3. Sager til beslutning, herunder forudgående beslutninger på e-mail 
 

3.1. Forretningsorden for Landsbestyrelsen 
3.2. Revision af Økonomiske regler for SLS-aktive  
3.3. SLS-budget for 2021  
3.4. Det økonomiske tilskud til SLS-afdelingerne 2021 

 
4. Sager til drøftelse 

 

4.1. Stærk organisering skaber stærkt indflydelsesrigt fællesskab 
4.2. Fremtidigt Samarbejde i Landsbestyrelsen 
4.3. Status og drøftelse af handleplaner ift. indsatsområdet: ’Uundværlig undervisning’ 
4.4. OK21: Hvordan engagerer vi sygeplejestuderende? 

 
5. Sager til orientering 
 
6. Meddelelser  

 

7. Eventuelt 
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Referat 

 

1 
2 

Åbning af mødet v/ formanden og  
Valg af mødeleder og referent 

 

09:00-09:10 1. Velkomst og praktiske oplysninger v/ formanden 
Herunder valg af mødeleder 
 
Julie B. J. indstilles som mødeleder. Valgt uden indsigelser. 
 
09:10-09:20 2. Åbning af mødet v/ mødeleder 
Herunder valg af referent og stemmetællere, samt godkendelse 
af dagsorden 
 

- Siw indstilles som referent. Valgt uden indsigelser. 

- Dagsordenen blev godkendt af bestyrelsen 

- Sebastian indstilles til stemmetæller. Valgt uden indsigelser. 

 
Gennemgang af formalia og virtuel-mødeskik. 
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3.1 Forretningsorden for Landsbestyrelsen 

Sag til: Beslutning  Tid:  

Stiller: Forretningsudvalget 
Fremlægges af: Sebastian Kongskov Larsen, 
Forretningsudvalget 

 

Uden deltagelse af Matthæus og Bjarke. 
 
På det første møde i Landsbestyrelsen er det vigtigt at Landsbestyrelsen får forventningsaf-
stemt, og lagt nogle klare rammer og regler for hvordan vi bedst kan arbejde sammen i Lands-
bestyrelsen.  
 
Derfor har forretningsudvalget med hjælp fra sekretariatet fået udarbejdet et udkast til en ny 
forretningsorden for Landsbestyrelsen. Forretningsordenen kan ses i Bilag 6.1.A. 
 
Landsbestyrelsen skiller sig ud fra den tidligere SLS-Bestyrelse, da den er mindre, og består 
af folk der aktivt er blevet valg til at skulle være leder for en større gruppe SLS-Aktive. Derfor 
er der også visse ting i udkastet til forretningsorden, der er anderledes end de var i SLS-Be-
styrelsens tidligere forretningsorden. Herunder kommer et par eksempler på ting der er ander-
ledes: 
 
Automatisk tilmelding til møder 
Det har været meget tydeligt at man som koordinator og forretningsudvalgsmedlem samtidigt 
er valgt som medlem af Landsbestyrelsen. Det forventes altså at man som regionskoordinator 
og forretningsmedlem deltager i alle møder i Landsbestyrelsen. Derfor er man automatisk til-
meldt alle møder, og skal aktivt melde fra hvis man er forhindret i at deltage. Der kan derudover 
ikke sendes en suppleant. 
 
Deltagere til bestyrelsesmødet 
Som en forlængelse af ovenstående punkt, der i høj grad handler om at skabe en forpligtende 
og effektivt arbejdende bestyrelse. Dette indebærer også at Landsbestyrelsens møder primært 
er for Landsbestyrelsens medlemmer. Alle medlemmer har mulighed for at deltage til Lands-
bestyrelsens møder, men har som udgangspunkt ikke taleret. På denne måde, vil Landsbe-
styrelsen kunne afholde effektive møder, hvor der let kan bygges videre på eventuelle diskus-
sioner fra foregående møder. 
 
Orienteringer som tematiserede punkter 
I punkt 18 ses punkter, der som minimum skal være på dagsordenen. Her er ikke længere lagt 
op til en fast orienteringsrunde, men at der i stedet vil være mulighed for at have tematiske 
drøftelser, hvor erfaringer og lignende drøftes. Her kan alle medlemmer af Landsbestyrelsen 
indsende punkter, der ligger op til erfaringsudveksling. 
 
Bilag 
3.1.A Udkast til Forretningsorden for SLS’ Landsbestyrelse  
 
Drøftelse 
Det indstilles, at landsbestyrelsen vedtager udkastet i Bilag 3.1.A. som forretningsorden for 
Landsbestyrelsen. 
 
Ændringsforslag 1. 
Mailen hvortil man som en del af bestyrelsen skal melde sig fra til. Det fremgår lige nu at være 
sls@dsr.dk men skal efter rette være kursusadm@dsr.dk. 

mailto:sls@dsr.dk
mailto:kursusadm@dsr.dk
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Punkt 9: Det forventes, at landsbestyrelsens medlemmer deltager i landsbestyrelsens 
møder. 
Er man forhindret i at deltage, melder man afbud på sls@dsr.dk. Der kan ikke sendes 
eller indkaldes stedfortrædere. 
 
Ændres til: 
Det forventes, at landsbestyrelsens medlemmer deltager i landsbestyrelsens møder. 
Er man forhindret i at deltage, melder man afbud på kursusadm@dsr.dk. Der kan ikke 
sendes eller indkaldes stedfortrædere. 

 
Beslutning 
Ændringsforslag 1 godkendes. 
Forretningsorden inkl. ændringer vedtaget enstemmigt (11 for, 0 imod, 0 blank) 
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3.2 Revision af Økonomiske regler for SLS-aktive 

Sag til: Beslutning  Tid: 30 min. 09:50-10:20 

Stiller: Forretningsudvalget  Fremlægges af: Laura Caroline Jensen 

 
Uden deltagelse af Matthæus. 
 
De ambitiøse beslutninger, som blev taget på årsmødet i august 2020, er i den grad ved at 
komme til udtryk med opstarten af regionsbestyrelserne og nu opstarten af landsbestyrelsen, 
der trådte til 1. januar 2021.  
 
For at sikre at vores økonomi matcher vores struktur og organisations behov, er det nu nød-
vendigt, at landsbestyrelsen tilpasser de økonomiske regler for SLS-aktive 
Derfor ser vi det nu også nødvendigt at lade de økonomiske regler følge med. Forretningsud-
valget har på den baggrund udarbejdet et forslag til tilpassede økonomiske regler for SLS-
aktive, som fremgår herunder i bilag 3.2.A. 
 
Foruden ændrede titler og tilpasning til den nye struktur, foreslår forretningsudvalget også 
række indholdsmæssige ændringer, som er beskrevet herunder: 
 

- Tilføjelse til overskriften ”for SLS-aktive.” For at præcisere at de økonomiske regler 
gælder alle SLS-aktive, er det tilføjet i overskriften. Bemærk at sekretariatets medar-
bejdere herved udelades. Det skyldes, at de i kraft af deres ansættelse i Dansk Syge-
plejeråd følger de aftaler og overenskomster, der gælder for ansatte. 
 

- Transport til landsbestyrelsesmøderne: Til møder i SLS-bestyrelsen har alle SLS-
aktive, der ønskede at deltage, fået rejserefusion. Det ønsker forretningsudvalget at 
ændre, så det fremover kun gives refusion til landsbestyrelsesmedlemmer og indbudte 
gæster til landsbestyrelsens møder. Det vil fortsat være muligt for aktive og medlemmer 
at deltage, men transporten til de fysiske møder vil ske for egen regning.  
 

Forslaget følger af anbefalingerne fra organisationsudviklingsprojektet med at skabe 
en stærk, sammentømret og forpligtet landsbestyrelse. Forslaget skal også ses i lyset 
af, at der ikke længere kan sendes suppleanter i stedet for landsbestyrelsesmedlem-
merne. Det bemærkes, at der til regionsbestyrelsesmøderne fortsat vil være rejserefu-
sion for alle, der deltager aktivt i møderne, dvs. alle interesserede aktive.  
 

- Transportforplejning: Her foreslås det, at vi ændrer muligheden til rejseforplejning 
ved rejse af minimum 3 timer til ved længere rejser. 3 timer kan opleves som en meget 
firkantet skæringslinje, og med den nye formulering lægger vi op til, at den enkelte 
aktive selv vurderer, hvornår en rejse er længerevarende. 
 

- Aktiviteter: Her tilføjes regionsbestyrelsernes selvstændige økonomiske råderum på 
budgettet til brug for regionsbestyrelsesmøder og regionale aktiviteter.  
 

- Overnatning: Igen er den aktive deltagelse et kriterium for at kunne få betalt sin over-
natning. Regionsbestyrelsesmøder og aktivtræf er desuden blevet tilføjet.  
 

Da det er blevet gradvist sværere at få lov til at sove på uddannelsesstederne, hvis 
man ikke går på professionshøjskolen, foreslår forretningsudvalget, at landsbestyrel-
sen fremover kan få betalt overnatning på vandrehjem eller lign., som til årsmødet. 
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Sidst men ikke mindst ønsker forretningsudvalget at fjerne maksbeløbet på 1000 kr. for 
øvrige overnatninger. Det er tidligere i afsnittet blevet præciseret, at vi altid vil søge den 
billigste mulighed, og det kan i enkelte tilfælde være vanskeligt at finde overnatnings-
muligheder på under 1000 kr., fx når SLS deltager på ICN-kongresser.   

 
Foruden ovenstående indholdsmæssige ændringer, er de økonomiske regler blevet skrevet 
igennem og forenklet, så vi undgår for meget dobbeltkonfekt og de forhåbentligt er lidt lettere 
at forstå. Ønsker landsbestyrelsen at sammenligne forslaget til tilpassede økonomiske regler 
med de nuværende gældende regler, findes sidstnævnte på Aktiv-guiden, jf. bilag B. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at landsbestyrelsen drøfter og vedtager de tilpassede Økonomiske regler for 
SLS-aktive, som fremgår af bilag A.  
 
Bilag 
3.2.A. Forslag til Økonomiske regler for SLS-aktive 
3.2.B. De nuværende økonomiske regler findes på Aktiv-guiden: https://dsr.dk/aktiv-
guiden/nationalt/oekonomiske-regler  

 
Beslutning 
Ændringsforslaget falder ved afstemning (1 for, 11 imod, 0 blank) 
 
De økonomiske regler vedtages uden ændringer (12 for, 0 imod, 0 blank) 
 
  

https://dsr.dk/aktiv-guiden/nationalt/oekonomiske-regler
https://dsr.dk/aktiv-guiden/nationalt/oekonomiske-regler
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3.3 SLS-budget for 2021  

Sag til: Beslutning  Tid: 20 min. 10:30-10.50 

Stiller: Forretningsudvalget Fremlægges af: Laura Caroline Jensen 

 
Som vedtægten foreskriver, har landsbestyrelsen det overordnede økonomiske ansvar i SLS. 
Derfor godkender landsbestyrelsen i starten af regnskabsåret også det kommende års nye 
budget.  
 
Udformningen af dette års budget har ikke været nemt. Det foregående år bar ikke blot præg 
af, at vi måtte finde nye måder at være sammen på grundet Corona, men det bød også på et 
nyt konteringssystem. Derfor har det været en udfordring i budgetlægningen at forestille sig, 
hvordan vi kommer til at bruge pengene i 2021. Det er derfor også vigtigt at understrege at 
nedenstående er en prognose for, hvordan vi forestiller os, vi vil bruge penge, hvis vi ser bort 
fra Corona-restriktioner og andet uventet.  
 
Specifikt værd at nævne for dette års budget er at vi har indtænkt rum og midler til vores nye 
regionale niveau, der er beregnet midler til SLS-Aktivtræf, som vi forestiller os, bliver en tilba-
gevende begivenhed. Derudover er kontoplanen nu blevet mere specifik på de aktiviteter, der 
konteres på. Det skulle gerne give bedre overblik over, hvad vi bruger penge på. Det vil også 
fremgå i nedenstående og være til stor gavn, når det nye konteringssystem løbende rettes til 
og justeres til organisationens aktiviteter.  
 
Derfor ser dette ankerbudget noget anderledes ud, end I har set før.  
 
Indstilling 
Det indstilles til, at SLS-bestyrelsen godkender budgetforslaget for 2021.  
 
Bilag 
3.3.A. Forslag til budget 2021 
 
Beslutning 
Budgettet vedtages enstemmigt (13 for, 0 imod, 0 blank) 
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3.4 Det økonomiske tilskud til SLS-afdelingerne 2021  

Sag til: Beslutning  Tid: 20 min. 10.50-11.10 

Stiller: Forretningsudvalget Fremlægges af: Laura Caroline Jensen  

 
Det økonomiske tilskud til SLS’ afdelinger 2021 
 
Vedtægten foreskriver, vi i landsbestyrelsen i starten af regnskabsåret, skal vedtage det øko-
nomiske tilskud til afdelingerne for 2021. Det skal vi her, da landsbestyrelsen har det overord-
nede økonomiske ansvar for SLS.  
 
Da årets første møde ligger så tidligt på året, bliver den endelige udregning som der indstilles 
til bliver godkendt, sendt ud efterfølgende. Selve udregningen og fordelingen vil følge tidligere 
års økonomiske rammer. Dette vil blandt andet indeholde et grundtilskud og en yderligere for-
deling pr. medlemstal. Disse medlemstal trækkes d. 15/01 og dette medfører at den præcise 
udregning først vil kunne finde sted herefter. Derfor eftersendes bilaget.  
 
Indstilling 
Det indstilles til, at landsbestyrelsen godkender fordelingsnøglen for afdelingernes økonomi-
ske tilskud for perioden 01/03/2021- 28/02/2022 
 
Bilag 
3.4.A Forslag til det Økonomiske tilskud til afdelingerne 2021/2022 

 
Drøftelse 

OBS: Sagspapir indbefatter en fejl: 
Det er vedtaget at finansåret følger kalenderåret. Der står i bilaget 01/03-2021 - 28/02-
2022 hvilket således rettes til d. 01/01 – 31/12. 
 
Beslutning 
Rammebevilling vedtages enstemmigt (13 for, 0 imod, 0 blank) 
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4.1 
Stærk organisering skaber stærkt indflydelsesrigt fælles-
skab  

Sag til: Drøftelse  Tid: 45 min. 11.10-12.00 

Stiller: Forretningsudvalget 
Fremlægges af: Kristina Dalum og Laura Ca-
roline Jensen 

 

Baggrund for drøftelsen  

På årsmødet vedtog vi både ændringer i vedtægten samt et nyt Organisatorisk grundlag.  

Med strukturændringen fulgte et nyt niveau med nye roller og omfordelte betydelig arbejdskraft 

imellem afdelingerne, det regionale og nationale niveau. Dette tydeliggør behovet for god or-

ganisering, for at sikre et indflydelsesrigt og handlekraftigt fællesskab. Som skrevet vedtog vi 

også på nævnte årsmøde, et Organisatorisk grundlag. Med dette besluttede vi, hvordan vi vil 

arbejde for fremtidens sygeplejersker i vores studenterpolitisk organisation. Det er netop med 

udgangspunkt i disse beslutninger og vores alles erfaringer, denne drøftelse tager. Derudover 

går vi nu en introduktionsperiode i møde, hvorfor det er relevant at genbesøge sommerens 

beslutninger.  

 

Vi vedtog med det Organisatoriske grundlag, at vi som SLS-Aktive vil ligge særligt vægt på at 

skabe og bevare et stærkt og indflydelsesrigt fællesskab baseret på frivillig arbejdskraft. Det 

må man sige vi langt hen ad vejen formår. Med den nye struktur, vil det nu give god mening 

igen at kigge på vores kultur for organisering. Vi vedtog nemlig også i det organisatoriske 

grundlag at vi skaber fællesskaber, der er bæredygtige, forpligtende, modige og handlekraf-

tige. 

 

I SLS oplever forretningsudvalget en motivationsproblematik. Vi har alle selv eller kender nogle 

som på et eller andet tidspunkt som SLS-Aktiv har tænkt eller sagt højt ”der er aldrig nogle der 

gider”, ”der var så mange som ville høre mere, men der kom ikke nogen alligevel til mødet?”. 

Så lad os kigge på hvad det er der gør, at vi nu ikke formår at motivere og engagere, som vi 

har valgt at lægge særlig vægt på i vores organisatoriske grundlag.   

 

Formålet med drøftelsen  

For at kunne få indflydelse på vores uddannelse, at agere på alle vores nuværende og fremti-

dige ønsker, drømme, forventninger og krav, kræver det et stærkt fællesskab. Politik og orga-

nisering er derfor hinanden to forudsætninger. Derfor ser vi i forretningsudvalget en god mu-

lighed og grund til netop nu, at drøfte organisering og det at tænke organisering ind løbende i 

det vi laver som aktive.    

 

Til drøftelsen skal vi alle forinden have tænkt over, hvornår organiserer vi på nuværende 

tidspunkt og hvordan gør vi det? Med andre ord hvornår inviterer vi ind i fællesskabet og 

hvordan arbejder vi sammen. Vi står med et nyt hold i landsbestyrelsen og har et stort ansvar 

for at lede organisationen mellem årsmøderne med vores og medlemmernes ønsker, drømme, 

forventninger og krav. Derfor har vi som landsbestyrelse også et ansvar for at skabe en god 

kultur for aktivt arbejde i SLS. SÅ vi sammen lever og skaber en organisation der er bæredyg-

tige, forpligtende, modige og handlekraftige.  
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Indstilling 
Det indstilles at landsbestyrelsen drøfter hvordan vi på nuværende tidspunkt og fremadrettet 
kan indtænke organisering og herved styrke vores indflydelsesrige fællesskab.  
 
Bilag 
4.1.A. Organisatorisk grundlag for SLS-Aktive 

 
Drøftelse 
Drøftelserne foregår i grupper; besvarelserne indgives i menti og kan trækkes ned herfra ef-
terfølgende. 
 
  



Referat af  
Landsbestyrelsesmøde  
23.-24. januar 2021 

 

Side 12 af 17   
 

4.2 Fremtidigt samarbejde i Landsbestyrelsen 

Sag til: Drøftelse  Tid: 1 time og 30 minutter. 13.00-14:30 

Stiller: Forretningsudvalget  Fremlægges af: Julie Bjerg Jakobsen  

 
D. 1. januar 2021 tiltrådte SLS’ nye Landsbestyrelse. Det er nu os, der har æren af og ansvaret 
for at lede organisationen frem til årsmødet i maj 2021. Med det, følger for os alle nye samar-
bejdspartnere, arbejdsopgaver og roller. Derfor lægges der op til at vi på vores første møde i 
januar drøfter fremtidigt samarbejde og interne forventninger til os selv og hinanden.  
 
Drøftelsen vil på mødet faciliteres i en workshop under følgende tematikker 

• Hvordan ønsker vi at arbejde på landsbestyrelsesmøderne?  

• Hvordan ønsker vi at arbejde mellem landsbestyrelsesmøderne?  

• Hvordan ønsker vi være som ledelse i SLS? Hvordan skal medlemmer og andre aktive 
se på os som hold?  
 

Inden mødet bedes du reflektere over dine forventninger og ønsker til ovenstående.  
 
Workshoppen vil munde ud i idéer, tanker og drømme, som efterfølgende ønskes renskrevet 
til landsbestyrelsens samarbejdsaftale. Der ønskes på mødet at nedsætte en arbejdsgruppe 
bestående af 3-4 landsbestryrelsesmedlemmer, som frem til mødet i marts vil udforme et ud-
kast til denne aftale. På mødet i marts indstilles til at landsbestyrelsen godkender aftalen.  
 
Tænk derfor også gerne over om du har lyst til at være med i arbejdsgruppen.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at landsbestyrelsen drøfter det fremtidige samarbejde i landsbestyrelsen.  
 
Drøftelse 
Drøftelserne foregår i grupper og dokumenteres i padlet. 

- Hvordan ønsker vi at arbejde på landsbestyrelsesmøderne? 

https://padlet.com/JulieBjerg/2553az90l99w6rey 

 

- Hvordan ønsker vi at arbejde mellem landsbestyrelsesmøderne? 

https://padlet.com/JulieBjerg/ywwcslobzx8ni05e  

 

- Hvordan ønsker vi at medlemmer og andre aktive ser på os som bestyrelse? 

https://padlet.com/JulieBjerg/47o4qas33nxn6jop 

 
En arbejdsgruppe nedsættes til at sammenfatte pointerne fra drøftelserne. 
Denne består af: Bjarke, Matthæus, Camilla, Sebastian 
 
Arbejdsgruppen har forpligtet sig på at samle drøftelserne til et udkast til en samarbejdsaftale 
for landsbestyrelsen. Dette udkast indsendes som beslutningspunkt til det næste landsbesty-
relsesmøde i marts. 
 
Note til arbejdsgruppen: 

- Skal dirigenten have beføjelser til at mærke rummet?  

- Find inspiration i eksisterende samarbejdsaftaler eks FU  

https://padlet.com/JulieBjerg/2553az90l99w6rey
https://padlet.com/JulieBjerg/ywwcslobzx8ni05e
https://padlet.com/JulieBjerg/47o4qas33nxn6jop
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4.3 
Status og drøftelse af handleplaner ift. Indsatsområdet: 
’Uundværlig undervisning’ 

Sag til: Drøftelse  Tid: 1 time og 30 min. 09.15-10.45 

Stiller: Forretningsudvalget 
Fremlægges af: Emma Valsted Kaptain, Siw 
Lykkebo Jacobsen, Kristina Dalum & Julie 
Bjerg Jakobsen 

 
På det nationale bestyrelsesmøde i september 2020 godkendte SLS-bestyrelsen tre handle-
planer til indsatsområdet ’Uundværlig undervisning til fremtidens sygeplejersker’.  
 
De tre handleplaner var: 

- Handleplan for samarbejde med professionshøjskolerne 
- Engagement og aktivt deltagende studerende 
- Læring koster vejledning 

 
Siden sidst har vi, i forretningsudvalget, arbejdet videre med alle handleplaner, og nogle af 
handleplanerne har udmøntet sig i arbejde ude i regionsbestyrelserne og afdelingerne. For at 
sikre at alle, i den nye landsbestyrelse, ved, hvad der sker, gives der en kort orientering på 
handleplanerne. ’Engagement og aktivt deltagende studerende’ og ’Læring koster vejledning’. 
Samt en drøftelse af det videre forløb for de enkelte handleplaner. 
 
Engagement og aktivt deltagende studerende: 
Siden det nationale bestyrelsesmøde i november 2020, har der været udsendt en mentimeter 
undersøgelse til alle afdelingsformænd, som skulle formidles videre ud til sygeplejestuderende 
i hele landet. Vi har modtaget svar fra flere sygeplejestuderende og Emma og Siw, fra forret-
ningsudvalget, vil give en status på undersøgelsens resultater. 
 
Efter præsentation af resultaterne fra undersøgelsen ønskes en drøftelse, hvor vi ønsker at I 
kommer med jeres umiddelbare tanker og idéer til, hvad vi kan gøre fremadrettet for at sikre 
engagerede og aktivt deltagende sygeplejestuderende.  
 
Læring koster vejledning: 
På de to sidste nationale bestyrelsesmøder har SLS-bestyrelsen drøftet forskellige problem-
stillinger på uddannelsen og idégenereret mange løsningsforslag til indsatsområdet. Dette er 
blevet til et skriv udarbejdet af en mindre arbejdsgruppe, som bruges til grundlag for videre 
arbejde og kampagne i foråret.  
 
Problemstillingerne lyder således:  

- Manglende vejledning i praktikken  
- Manglende undervisning i tværprofessionelt samarbejde  
- Manglende brug af læring mellem nye og ”gamle” studerende 
- Manglende relationsdannelse mellem studerende og underviser/klinisk vejleder 
- Manglende vejledning og feedback på opgaver.  

 
Vi har drøftet mange løsningsforslag, som udmøntes i en kampagne i foråret. Dette betyder at 
vi har brug for idéer til selve udførelsen af kampagnen. Vedhæftet er bilag for handleplanen, 
hvor problemstillinger og løsningsforslag, som vi har idegenereret, er samlet.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at landsbestyrelsen drøfter eventuelle løsningsforslag til fundne problemer og 
kommer med idéer til det videre arbejde med handleplanerne. 
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Bilag 
4.3.A Skriv til kampagne ”Læring koster vejledning”/”Uundværlig undervisning” 
 
Drøftelse 
Del 1 – Siw og Emma 
Drøftelserne foregår i grupper og dokumenteres i padlet. 
https://padlet.com/siwlykkebojacobsen/equ8v1nukdh135pw  

 
Del 2 – Kristina 
Drøftelserne foregår i grupper og dokumenteres i padlet. 

https://padlet.com/sls_fu07/7wvgtsb9ylykc7vv  
  

https://padlet.com/siwlykkebojacobsen/equ8v1nukdh135pw
https://padlet.com/sls_fu07/7wvgtsb9ylykc7vv
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4.4 OK21 – hvordan engagerer vi sygeplejestuderende?  

Sag til: Drøftelse  Tid: 1 time og 30 minutter. 11.00-12.30 

Stiller: Forretningsudvalget  Fremlægges af: Julie Bjerg Jakobsen  

 
I foråret 2021 er det tid til at forny overenskomsten for de offentligt ansatte, herunder sygeple-

jersker ansat i regioner, kommuner og på det statslige område.  

Overenskomsten er gældende i 3 år og kommende aftaler kommer således til at gælde for 

størstedelen af os og vores medstuderende, når vi bliver færdiguddannet. Det er derfor vigtigt 

at vi bidrager med vores stemme, men også at vi bakker op og engagerer vores medstude-

rende til at vise deres opbakning til sygeplejerskerne under de kommende forhandlinger.  

Måske husker du at vi på årsmødet i august 2020 så småt tog hul på de kommende overens-

komstforhandlinger. Her snakkede vi om at indsende krav, og vi aftalte at engagere vores 

medstuderende til at gøre det samme. Det resulterede i at hele 1100 sygeplejestuderende 

indsendte krav, primært om højere grundløn og gode introduktionsforløb udenfor normeringen. 

I bilag 4.4.A kan du se hvad der sker med de mange krav, inden de bliver til en overenskomst. 

På landsbestyrelsesmødet drøfter vi muligheder for at engagere vores medstuderende i for-

årets forhandlinger. Det er derfor vigtigt at du har nogenlunde styr på forløbet op til og under 

OK21. Vi henstiller derfor til at du tager E-kurset i bilag 4.4.B inden mødets afholdelse.  

Under punktet vil Julie give en politisk indflyvning, og sætte et par ord på forventninger til de 

kommende forhandlinger. Herunder hvordan Corona har skruet medlemmernes forventninger 

op, mens det økonomiske spillerum er mindsket. Vi vil også se tilbage og lade os inspirere af 

den indsats der blev lavet i SLS under overenskomstforhandlingerne 2018.  

Indstilling 
Det indstilles, at landsbestyrelsen drøfter hvordan vi kan engagere sygeplejestuderende under 
de kommende overenskomstforhandlinger. 
 
Bilag 
4.4.A. Sådan bliver dine ønsker til en overenskomst  
https://www.youtube.com/watch?v=lFeY3zwbogE&feature=emb_title 
 
4.4.B. E-kursus: Test din viden om OK21 
https://dsr.dk/loen-og-arbejdsvilkaar/ok21/e-kursus-test-din-viden-om-ok21  
 
Drøftelse 
Gruppe 1: Tal med din leder 
Hvordan kan vi sikre gode forhold for studerende under en eventuel konflikt? 

- Ift. klinik og uddannelsessted. Men med vejen ind igennem skolen. 
- Information til afdelingerne/regionsbestyrelsen – via et møde, skriv eller andet. 
- Tag fat i Kredsen inden mødet, og hør dem om de har gode idéer eller information, 

man kan tage med til kaffemødet. 

- Kaffemøde med kliniske/praktik koordinatorer, dekan, uddannelseslederne eller seme-
steransvarlige osv. 

o Fokus på at sikre ordentlige forhold for de sygeplejestuderende ved evt. 
strejke/lockout. 

https://www.youtube.com/watch?v=lFeY3zwbogE&feature=emb_title
https://dsr.dk/loen-og-arbejdsvilkaar/ok21/e-kursus-test-din-viden-om-ok21
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o Hvad gør vi hvis de sygeplejestuderende ikke kan komme i praktik eller ikke 
kan få undervisning? 

o Hvis systemet bliver så presset med strejke og corona, skal vi så sendes hjem? 
o Lave et skriv til mødet, en løs aftale mellem uddannelsesstedet og SLS. 

 
Gruppe 2: Tal med medstuderende 
Hvordan taler vi med medstuderende om OK21 på en engagerende måde? 

- Vise mangfoldighed 

- Billedkampagne 

- Evt. regional live med en fra kredsen besvarer medlemmernes spørgsmål. 

 
Gruppe 3: Bak op 
Hvordan kan vi som sygeplejestuderende vise vores opbakning til sygeplejerskerne? 

- Event (eks gå i sort, sort tøj, billeder) 

- Læserbreve (ud over den digitale ramme) 

- Slogan / Catchphrase fra start 

- Billede collage til folks coverbillede, i ryggen m.v. (som politiforlig). 

 
 

7 Eventuelt  

 

Tid: 12.30-12.40  
Julie orienterer om corona-situationen og opfordrer til at vi er opmærksomme og har 
fingeren på pulsen ude hos de studerende. Der opfordres til at indsamle fornemmelser 
og eventuelle bekymringer ift. den virtuelle undervisning. Der findes en ansvarlig koor-
dinator fra hver region, som indsender data til Julie senest d. 5. februar.  
 
De ansvarlige for denne opgave med deadline d. 5. februar 2021 er:  

- Andreas, Midt 

- Rikke, Sjælland  

- Bjarke, Hovedstaden 

- Ditte / Casper, Syd 

- Emma, Nord 

 
 

Evaluering af mødet 

• Positivt med et mindre rum uden ag ordet. Plads til alle. 

• Ros til rummet 

• Minimere Chatten og hold den møde-relevant. 

• God mødepost 

• Gode drøftelser 

• Gode grupper 
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Afslutning af mødet og næste møde 

 

Aftaler til næste møde 
Der udarbejdes samarbejdsaftale for Landsbestyrelsen til indstilling på næste lands-
bestyrelsesmøde. 
Arbejdsgruppe sender til Julie senest d. 5. feb. 
 
Næste Landsbestyrelsesmøde er 6. og 7. marts 2021 kl. 9-15. SLS-Landsbestyrelses-
møde - marts 2021 (dsr.dk) 

https://tilmeld.dsr.dk/slslb2marts2021
https://tilmeld.dsr.dk/slslb2marts2021

