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Deltagere 
 
Navn Titel 

Thomas Sten Johansen SLS-Regionskoordinator 

Siw Lykkebo Jacobsen Forretningsudvalgsmedlem i SLS 

Sebastian Nikolaj Kongskov Larsen Forretningsudvalgsmedlem i SLS 

Rikke Juhl SLS-Regionskoordinator 

Michelle Rosenberg Poulsen SLS-Regionskoordinator 

Matthæus Caesar Rune Baltazar Christensen SLS-Regionskoordinator 

Laura Iris Viola Caroline Jensen Næstformand i SLS 

Kristina Krejberg Dalum Forretningsudvalgsmedlem i SLS 

Julie Plöger Kann SLS-Regionskoordinator 

Julie Bjerg Jakobsen Formand i SLS 

Emma Valsted Kaptain Forretningsudvalgsmedlem i SLS 

Ditte Lyhne Kristensen SLS-Regionskoordinator 

Casper Bisgaard Nomanni SLS-Regionskoordinator 

Camilla Andersen SLS-Regionskoordinator 

Bjarke Brandt SLS-Regionskoordinator 

Andreas Amdi Sparvath SLS-Regionskoordinator 

 
 
Bemærkninger 

• Thomas deltog ikke ved punkt: 3.2. 

• Rikke Juhl deltog ikke ved punkt: 4.3, 3.2.  

• Emma Valsted Kaptain deltog ikke ved punkt 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 3.2  

• Bjarke Brandt deltog ikke v. punkt: 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 3.2.  

• Michelle R. Poulsen deltog ikke i nogen punkter pga. sygdom  

• Matthæus deltog ikke i nogen punkter – ikke koordinator længere 

• Julie Kann deltog ikke i nogen punkter – ikke koordinator længere 

• Casper Bisgaard deltog ikke i nogen punkter – meldt afbud til 7/3 til SEK d. 6/3. 
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1 Valg af mødeleder og referent 

 
Mødeleder: Laura Iris Viola Caroline Jensen 
 
Referent: Kristina Krejberg Dalum 
 
Stemmetæller: Siw Lykkebo Jacobsen 
 
 

2 Godkendelse af dagsorden 

 
Dagsordenen blev godkendt af landsbestyrelsen. 
 
 

3.1 Samarbejdsaftale for Landsbestyrelsen 

Sag til: Beslutning  Tid: 30 minutter 

Stiller: Matthæus, Bjarke og Camilla Fremlægges af: Matthæus, Bjarke og Camilla 

 
På baggrund af drøftelserne og mini-workshops stilles dette forslag om en samarbejdsaftale, 
der skal diktere hvordan vi arbejder indbyrdes, sådan at vi har et fælles udgangspunkt for 
vores arbejde. Det tager udgangspunkt i pointerne fra punktet “Hvordan ønsker vi at 
medlemmer og andre aktive ser på os som bestyrelse”. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at Landsbestyrelsen drøfter udkastet til en samarbejdsaftale og godkender 
denne. 
 
Bilag 
3.1.A Udkast til samarbejdsaftale i Landbestyrelsen 
 
Drøftelse 
 
Beslutning 
 
Samarbejdsaftale er vedtaget med følgende ændringsforslag:  
 
Ændringsforslag 1: Der skal i Landsbestyrelsen være plads til uenigheder og diskussion, 
dette skal foregå i overensstemmelse med SLS' samværsværdier og organisatoriske grund-
lag. 
 
Ændringsforslag 2: Ved afstemning om beslutningspunkter kan mødeleder aflæser rummet 
og …  
 
Ændringsforslag 3:  
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I alle landsbestyrelsesmøder indtænkes sociale aktiviteter, så vi kan værne om det sociale 
fællesskab. Det sociale samvær i Landsbestyrelsen skal tage udgangspunkt i SLS’s sam-
værsværdier. 
 
Ændringsforslag 4:  
På den måde respekterer vi også hinandens tid ved at møde forberedte og bruge tiden afsat 
til punktet fornuftigt. 
 
Ændringsforslag 5:  
I Landsbestyrelsen klapper vi kun efter enstemmige resultater. 
 
 

3.2 Tilskud til Boligundersøgelse 2021 

Sag til: Beslutning  Tid: 30 minutter 

Stiller: Forretningsudvalget Fremlægges af: Sebastian, Forretningsudvalget 

 
Bolig fylder meget for alle os studerende, og det kan være svært at finde en bolig, der er til at 
betale, når man er på SU. Derfor gennemfører Danske elever og Studerendes Kollegieråd 
(DSK) med jævne mellemrum en boligundersøgelse, for at afdække os studerendes boligfor-
hold. 
Boligundersøgelsen blev gennemført i 2009 og 2016, og sidste undersøgelse viste bl.a. at 
hver 4. studerende bruger hele SU’en på boligudgifter.  
 
SLS har en holdning til boligforhold for sygeplejestuderende, men det er ikke så ofte at vi ar-
bejder aktivt for at sætte fokus på, eller forbedre disse. Her har vi dog mulighed for at støtte 
undersøgelsen, og derved understøtte at analysen og resten af Elev- og Studenterbevægel-
sen sætter fokus på dette. 
 
Det forventes at undersøgelsens resultater vil være klar til efteråret, og kan blive brugt i for-
bindelse med kommunal- og regionsrådsvalget 2021.  
 
Se bilag A for flere detaljer om undersøgelsen, og eksempler på tidligere boligundersøgel-
sers omtale. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at landsbestyrelsen bevilger kr. 10.000,- til DSK’s boligundersøgelse 2021. 
 
Bilag 
3.2.A ”Boligundersøgelse 2021” 
3.2.B Boligundersøgelsen 2009: Find den online her 
3.2.C Boligundersøgelsen 2016: Find den online her 
 
Drøftelse 
 
Beslutning 
Landsbestyrelsen beslutter at SLS bevilger 10.000 kr. til boligundersøgelsen 2021. 

https://dsr.dk/sites/default/files/542/levevilkaar_-_sls-politikpapir_-_2019.pdf
http://www.dsfnet.dk/wp-content/uploads/2016/04/2009-Boligunders%C3%B8gelsen_2.pdf
https://strapi.ogtal.dk/uploads/20000b1246a04b22adc5543dc87ece0a.pdf
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4.1 Corona-status 

Sag til: Drøftelse  Tid: 1 time  

Stiller: Forretningsudvalget 
Fremlægges af: Kristina Krejberg Dalum og 
Julie Bjerg Jakobsen  

 
Da Corona ramte Danmark i foråret 2020, var det nok de færreste af os der regnede med, at 
det stadig ville have betydning for landets sygeplejestuderende her i 2021. 
Vi har i efteråret drøftet, hvordan landets sygeplejestuderende var blevet glemt og klemt, 
samt hvilke konsekvenser det havde på de forskellige professionshøjskoler.  
 
Corona har efterhånden lukket meget af landet ned igennem en længere periode. Dette har 
landets sygeplejestuderende også været ramt af. De fleste af os på den teoretiske del af ud-
dannelsen er hjemsendt til online-undervisning. Andre af os er fortsat afsted i praktik hver 
dag, men med et anderledes forløb end normalt. 
 
Generelt har hverdagen det sidste lange stykke tid været præget af udfordringer for os syge-
plejestuderende. Nogle udfordringer omhandler læring, mens andre er skabt af manglende 
trivsel. Disse problematikker ses og opleves blandt elever- og studerende landet over.  
 
Senest indsamlede vi skriftlige meldinger omkring bekymringer ift. den virtuelle undervisning. 
Nu tager vi igen temperaturen og drøfter, hvad der rører sig.  
 
Uddannelses- og Forskningsministeriet er for nylig udkommet med en undersøgelse, der vi-
ser at den online undervisning går ud over studerendes læring (se bilag 4.1.A)  
 
I februar udkom Danske Professionshøjskoler da også med et bud på en hjælpepakke til stu-
derende. Formålet er at forhindre ’kompetencegab’ hos nyuddannede (se bilag 4.1.B). 
SLS’ indsatser omkring forslaget ønskes drøftet på mødet. 
 
Sammen vil vi også drøfte:  

• Hvordan står det til efter den eventuelle forlængelse af restriktionerne i slut februar? 

• Er der nogle emner, eller foregår der noget ude i landet, vi i fællesskab skal være 
særligt opmærksom på?  

 
Tænk gerne over, hvad restriktionerne betyder for din region og tag din og dine medstude-
rendes tanker med til denne drøftelse på landsbestyrelsesmødet. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at Landsbestyrelsen drøfter den aktuelle corona-status med fokus på hvad den 
eventuelle forlængelse af restriktionerne betyder for os sygeplejestuderende.  
 
Bilag 
4.1.A. Onlineundervisning går ud over studerendes læring 
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2021/online-undervisning-gar-ud-over-studerendes-
laering  
 
4.1.B. En Corona-hjælpepakke til studerende skal forhindre ’kompetencegab’ hos nyuddan-
nede  
 
  

https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2021/online-undervisning-gar-ud-over-studerendes-laering
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2021/online-undervisning-gar-ud-over-studerendes-laering
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Drøftelse 
Region Hovedstaden 

- Bornholm åbner mandag d. 8. marts.  

 
Region Midtjylland  

- Generelt nedslåenhed. Det er hårdt. Der er mangel på sociale aktiviteter. Sebastian 

arbejder på sundhedspleje-praktik.  

- Vaccinationer kan blive tilbudt gennem studiejobs.  

- Dem der har været i praktik på plejehjem, har fået tilbudt vaccine der.  

- Det er uklart med vaccine i praktik.  

o Man bliver kun tilbudt det, hvis man går ind under frontpersonale. Måske grun-

det mangel på vacciner.  

- Trivsel påvirker mange. De 1-2 semester-studerende mangler relation.  

- AUH har prioriteret at studerende skal være med, men det har været skiftende med 

udmeldinger om hvem, der er frontpersonale.  

- I corona-taskforce kigger man på at indhente undervisning/praksis, og at det evt kan 

blive i ferie/weekender. Det kan blive besværligt for ex. studerende med børn.  

- De studerende ”hænger i”, de nye studerende er vant til det, de forventede ikke an-

det.  

- Holstebro – de har problemer med at være på skolen. Problematik med uddannelses-

leder.  

 
Region Syddanmark 

- Træthed og frustration.  

- Online undervisning bliver bedre, ift. foråret.  

- Sundhedsplejepraktik blev løst da problematikken var der.  

- Vaccination er uklart om den tilbydes i praktik.  

 
Region Sjælland  

- Indgået trivselsmøde med centerledelse og regionsbestyrelse – det kan blive godt – 

der bliver diskuteret og indgået dialog om, hvordan man kan styrke trivsel under Co-

vid.  

- Jo længere i uddannelsen man er, jo sværere kan det være, da man er vant til anden 

uddannelse.  

- Ikke strømlinet hvordan der vaccineres. Det er meget forskelligt hvad der bliver ud-

budt.  

- Enkelte praktiksteder hvor de studerende ikke måtte få vaccine. Der er erfaring med 

at rette henvendelse til kredsen, og få dem til at ordne sagsbehandling 

 
Der er lavet aftale med andre studenterorganisationer  

- Krav til studiestart  

- Hvordan gør vi ift. en genåbning. Krav til at der sættes dage af til relationsdannelse.  

- Hvordan vi som studenterorganisationer kan hjælpe med denne genåbning. SLS kan 

forhåbentlig medregnes som en del af en klasse, så vi har mulighed for at komme ud 

i klasserne, eller facilitere noget socialt (evt. sammen med tutorer).  

o SLS er forhenværende beregnet som eksterne, og kunne derfor ikke komme 

ud til klassen.  

o Hvor vidt man må gå på tværs af hold og skoler, afhænger af en genåbnings-

plan.  
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- Der holdes løbende møder med professionshøjskoler.  

 
Vaccine:  

- Forfordeling til fast personale.  

- Ingen ekstra indsats er nødvendig pt.  

 
Drøftelse om hvordan SLS kan være en medspiller ift. den manglende trivsel  

- Arrangementer hvor man kan være social.  

 
Drøftelse 2 

- Simulationsundervisning skal prioriteres. Især dem der har mistet det i slutningen af 

uddannelsen, eller har brugt 6. semesterpraktik som arbejdskraft.  

- Pengene skal øremærkes helt specifikt til uddannelsen.  

- Høre de forskellige studerende, hvad der er problematikken. Tænk i lokale løsninger, 

da alle skoler er forskellige.  

- Studerende skal inddrages, og hvordan gør vi så det, især på skoler, hvor ledelse 

ikke vil indgå i dialog med SLS.  

- Indsats til de nye studerende – Trivsel - forudsætning for at lære, er at have gode re-

lationer.  

- De studerende kan modtage materiale/udstyr til forskellige (lettere) praktiske færdig-

heder  

o Knoglekasser bliver udleveret på fysioterapeut-studiet, hvor de studerende 

kan hente den i bestemte tidsrum.  

o Der skal vejledning og viden til ex. at lægge kompressionsforbinding, og at 

lægge PVK. Der kan være problematik med forsikring osv.  

- Svært at sætte penge af til trivsel.  

 

Hvad kan afdeling/regionsbestyrelser gøre? 
- Sende notat fra SLS og DSR ud til afdelinger, som de kan bruge i mødet med ledelse 

og skoler.  

- SLS bruger det til at skabe trivsel blandt sine medstuderende.  

 
 
 
 

4.2 Status på vinter-studiestart 2021 

Sag til: Drøftelse  Tid: 1 time  

Stiller: Forretningsudvalget Fremlægges af: Laura Caroline Jensen 

 
Status på vinterstart 2021 
Vinterstart 2021 blev en introperiode med 100% virtuelle introoplæg. Vi klædte hinanden på 
med et klar-parat-studiestartsoplæg til de aktive, som skulle være med til introoplæggende, 
kredsene blev tunet ind på de nye virtuelle rammer og forretningsudvalget fik en ekstra ka-
sket som IT-teknikere.  
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Mange i elev- og studenterbevægelsen har forberedt sig på, at virtuelle introduktioner ville få 
betydning for organiseringsgraden. Det er nu tid til at undersøge, hvilken betydning, det har 
haft for os i SLS, og hvordan vi agerer fremadrettet.  
 
Vi skal i Landsbestyrelsen sammen drøfte status på studiestarten i vinteroptaget 2021.  
Vi starter drøftelsen med en orientering om hvordan indmeldelsen af almene medlemmer er 
gået.  
Derefter drøfter vi på tværs i grupper, hvordan vi som forretningsudvalg og regionskoordina-
torer bedst muligt understøtter organisationen i den gode velkomst af nye aktive. Det gør vi 
med udgangspunkt i drøftelsen på sidste landsbestyrelsesmøde omkring organisering og 
status for studiestart.  
 
Forinden kan du med fordel forhøre dig i din region, hvordan introduktionerne er gået for 
netop dine afdelinger, hvor mange nye aktive er der kommet til. Hvis du undervejs får øje på 
nogle erfaringer, som du mener er relevante at dele med resten af Landsbestyrelsen, er 
landsbestyrelsesmøderne et oplagt sted. På baggrund af din viden fra regionsbestyrelsen 
samt drøftelsen på landsbestyrelsesmødet, har du bedre forudsætninger for det videre ar-
bejde i at understøtte regionsbestyrelsen i det organiserende arbejde.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at Landsbestyrelsen drøfter hvordan de i regionen arbejder videre med ’Den 
gode velkomst’ på baggrund af den orienterende status på studiestarten.  
 
Drøftelse 
Gode råd til studiestarten for Landsbestyrelsen – Hvad er vores rolle?  

- Afdelingen tager fat i alle der har vist interesse - gerne via opkald og med en konkret 

plan for det næste møde.  

- Tænk over om vi ringer eller skriver beskeder - obs på læring om forpligtigelse fra le-

derskabskursus 

- Afhold 1:1 møder med de nye - enten via gåtur eller et virtuelt kaffemøde. 

- Sørg for at forventningsafstemme med dem, der gerne vil være aktive. Spørg ind til 

deres interesser og hjælp med at tænde gnisten, når vi kender motivationen. Vær ty-

delige i hvad man kan få ud af SLS. 

- Begynd af give dem konkrete opgaver, så de føler at de ikke er tilskuere, men er med 

på holdet. Fordel opgaver på baggrund af forventningsafstemning.  

Tap ind i deres interesser og motivation. Sørg for at starte med mindre praktiske op-

gaver, som er overkommelige. Og sørg for at den nye har en tovholder, som vedkom-

mende kan komme til undervejs. Det handler om at sikre en succesoplevelse. 

- Sørg for at følge op 1:1 løbende og spørg ind til de nyes oplevelser af mødet med af-

delingen. Det kræver en løbende dialog. Undgå upersonlige gruppebeskeder. 

- Sørg evt. for at have en fast kontaktperson, som er den der er ansvarlig for at de nye 

bliver taget hånd om. Evt. brug af mentorordning - så relationsdannelsen er overkom-

melig fra start for begge parter. Sørg for også at turde indgå i sociale relationer med 

de nye. 

- Det handler også om at vi skal finde andre måder at være synlige på - f.eks. via 

SoMe, hvor vi kan hjælpe studerende med f.eks. vacciner  

- Husk at vi ikke når bredt nok ud på SoMe.  

- Kan man gøre det på andre måder? Evt. via take-over fra skolens side. Eller ved bru-

gen af vores private profiler. 
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- Pres på aktive (nye) – det er vigtigt at vi ikke spilder vores energi, på uinteresserede. 

Hiv fat i dem, som vil yde. Men også give en ekstra chance til dem som ikke lige sva-

rer ved første besked/opringning. Man skal ikke sælge sand i sahara.  

- Intro-eftersprint/evaluering. I regionsbestyrelsen – inviterer introansvarlige, og de nye 

aktive ind og evaluere på introduktionen. Gør dem til eksperter.  

- Opfølgning i afdelingerne – invitere sig selv med til møder med de nye. Eventuelt kan 

evaluering foregå til det første måde.  

- Åbenhed om hvad man kan bruge SLS til, og hvad man personligt får ud af det. For-

tæl personlige historier.  

- Nursing af regionsrepræsentanterne/få dem til at komme til ret i deres rolle, så vi får 

styrket leddet mellem afdelingerne og regionerne. Så vi ikke er så ’fjerne’, og herved 

kan understøtte bedre.  

- Koordinatorer tager lederskab for repræsentanterne, FU viser lederskab over for ko-

ordinatorer. Så vi forskellige kan lede og understøtte de gældende på bedst mulig 

måde.  

- Evt samle regionen til et arrangement. Både for at styrke det sociale, skabe gejst, 

vise mere af organisationen 

 
Hvordan kommer vi herfra og ud til afdelingerne  

- Skriv de gode råd ned og bring det op på et regionalt møde for at klæde regionsre-

præsentanterne på til at hjælpe afdelingen 

- Afdæk behovet i afdelingen inden vi kommer med en masse gode råd 

- Tap ind, når det er relevant 

- Brug ideerne under en kommende klar-parat-studiestart 

- Sørg for ikke at være belærende overfor afdelingen - server ikke bare en masse gode 

råd uden at behovet er der 

- Tænk over hvor meget det kræver af afdelingerne. Fremhæv det gode og positive. 

Nogle gange kan vi gøre nok så meget, men de kommer ikke med.  

- Brug feedback-værktøjet til afdelingernes studiestartsansvarlige, så de selv finder 

løsninger og har lyst til at gøre en indsats for at give de nye en god velkomst 

 
 
 

4.3 OK21 – status og SLS’ initiativer  

Sag til: Drøftelse  Tid: 45 minutter  

Stiller: Forretningsudvalget Fremlægges af: Julie Bjerg Jakobsen 

 
På landsbestyrelsesmødet i januar drøftede Landsbestyrelsen, hvordan SLS kunne enga-
gere sygeplejestuderende under overenskomstforhandlingerne i foråret. 
 
Her tog drøftelserne udgangspunkt i: 

• Hvordan vi kan snakke med institutioner og sikre gode forhold for studerende under 

en eventuel konflikt 

• Hvordan vi kan tale med medlemmerne om OK21 på en engagerende måde  

• Hvordan vi kan vise sygeplejerskerne, at vi bakker op under forhandlingerne  
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På mødet var der mange idéer, som efterfølgende er bearbejdet og konkretiseret i formand-
skabet og sekretariatet. Så længe der ånder fred og ro, forbliver initiativerne omkring en 
eventuel konflikt i skrivebordsskuffen, mens der arbejdes videre med engagement og opbak-
ning under forhandlingerne. I vil løbende blive orienteret om eventuelle tiltag og aktiviteter i 
den forbindelse.  
 
Siden mødet i januar er der løbet meget vand i åen, og i skrivende stund skrider processen 
om at lande en ny overenskomst for de offentligt ansatte langsomt frem. I starten af februar 
kunne parterne præsentere en aftale for de statsligt ansatte, og d. 15. februar landede ligele-
des en aftale for ansatte i kommunerne. Inden vi mødes i marts, forventer vi, at der lander en 
aftale på det regionale område.  
 
Alt afhængigt af hvordan de videre forhandlinger forløber, ønsker vi at præsentere konkrete 
initiativer for Landsbestyrelsen ift. det videre forløb. Vi ønsker desuden en drøftelse om, 
hvordan initiativerne kan iværksættes i organisationens forskellige organer.  
 
På mødet vil vi opridse forhandlingssituationen, som den ser ud på mødedagen. Vi forventer 
dog én af to nedenstående situationer:  
 

1. De sidste aftaler er indgået og overenskomsten sættes nu til urafstemning hos med-

lemmerne (inkl. medlemmer af SLS). 

 

2. Forhandlingerne har skabt udfordringer og dermed et øget behov for at vi viser vores 

opbakning. 

 
Indstilling 
På baggrund af forhandlingssituationen drøftes SLS’ indsatser ud fra en præsentation af kon-
krete forslag til initiativer. Landsbestyrelsen drøfter ligeledes hvordan initiativerne iværksæt-
tes i organisationens forskellige organer. 
 
Drøftelse 

- Det er det bedste bud på en overenskomst vi kan få lige nu.  

- Vi er for få i bestyrelsen lige nu, til at foreslå en anbefaling til at stemme ja for OK re-

sultatet.  

- Vigtigt at skille OK-resultatet fra ligelønskampen. Det er en kamp der skal tages på 

Christiansborg, hvor vi kan påvirke debatten. (Åbent brev til politikere)  

- En mail-beslutning er ej heller tilstrækkelig ift at stemme ja/nej.  

- Idéer til en hurtig, men god beslutning:  

- Der er beslutningsdygtigt fremmøde. Vi taler på vegne af alle studerende.  

- Lave kontraindhold til den ”sure” debat på FB. (Debattørkorps?)  

- Fordele ved at stemme ja/nej – lægge op på FB  

o Hvis vi anbefaler de studerende at stemme ja – kan ende i shitstorm.  

o Det er en stor holdning, vi ”presser” ned over de studerende, som måske ikke 

har dannet sig en holdning endnu.  

- Hvis vi stemmer nej, kan det betyde at der er risiko for at de mere ”bløde værdier”, 

såsom pension, kan frafalde.  

- Størstedelen er frivillige i denne organisation, og det skal tages med i overvejelser 

omkring at pådutte nogen en holdning.  

- Vigtigt at sætte en retning som ledelse i organisation. Mange som ikke har besluttet 

sig, eller har svært ved det, kan vi hjælpe med at de træffer en informeret beslutning.  
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o Landsbestyrelsen kan jo anbefale et ja, men det kan blive sværere som en hel 

organisation at anbefale.  

- Et nej skal være okay. Vi skal ikke formidle at et ja, er det eneste rigtige.  

- Så mange som muligt skal være knivskarpe på hvad de stemmer om, uanset udfald. 

Vi skal bare arbejde for at så mange som muligt får en stemme, på et informeret 

grundlag.  

 
Der kommer en mail-korrespondance ud, hvor Julie informerer om OK, og om vi kan anbe-
fale et ja/nej som Landsbestyrelse.  
 
 
 

4.4 Årsmødeforslag 

Sag til: Drøftelse  Tid: 2 timer og 15 min  

Stiller: Forretningsudvalget Fremlægges af: Laura Caroline Jensen  

 
I SLS-vedtægten står der i § 16 Stk. 1. at  

Årsmødet er SLS’ øverste myndighed og fastlægger de overord-
nede rammer og retning for SLS.1  

 
På årsmødet debatterer og beslutter vi, hvilke holdninger og meninger vi har i SLS. Vi vedta-
ger også hvilke indsatsområder, vi skal arbejde med det kommende år.  
 
Indsatsområderne beskriver de særlige fokusområder vi skal arbejde med. De vælges for ét 
år ad gangen. Indsatsområder udgør vores primære arbejdsområder, både i afdelingerne, 
regionsbestyrelserne og i forretningsudvalget. Som organisationens ledelse mellem årsmø-
derne har dette også stor betydning for Landsbestyrelsen. Både ift. det, der arbejdes med på 
landsbestyrelsesmøderne det kommende år, men også hvad der vil fylde meget i det forbe-
redende arbejde til årsmødet for organisationen i Landsbestyrelsen. 
 
Inden Landsbestyrelsesmødet bedes I drøfte med jeres regionsbestyrelse, hvilke emner eller 
temaer i synes er spændende at arbejde videre med. Eksempler på dette kunne være en 
mere klimabevidst uddannelse, mere vejledning i både teori og praksis, mere træning i simu-
lation eller noget helt fjerde. På mødet får i mulighed for at drøfte ideer til årsmødeforslag og 
forberedelsen til årsmødet igennem en faciliteret workshop.  
 
Du kan læse mere om  

- hvordan der stilles forslag til indsatsområder, værdi og politikpapir, deadline m.m. til 

årsmødet. Det kan du på Aktiv-guiden i Årsmødeforum via linket her: 

https://dsr.dk/aktiv-guiden/aarsmoedeforum. 

- vedtægten kapitel 6 Årsmødet via linket her: https://dsr.dk/aktiv-guiden/nationalt/ved-

taegten. 

 
Indstilling 
Det indstilles, at Landsbestyrelsen drøfter forslag til indsatsområder for det kommende år. 

 
1 Vedtægten kan findes: https://dsr.dk/aktiv-guiden/nationalt/vedtaegten  

https://dsr.dk/aktiv-guiden/aarsmoedeforum
https://dsr.dk/aktiv-guiden/nationalt/vedtaegten
https://dsr.dk/aktiv-guiden/nationalt/vedtaegten
https://dsr.dk/aktiv-guiden/nationalt/vedtaegten
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Drøftelse 
Drøftelsen er sket i grupper  
Der nedsættes arbejdsgrupper omkring følgende mulige årsmødeforslag:  

- Klimadagsorden (politikpapir)  

- Løn og forhandlingsret til sygeplejestuderende  

- Politikpapir – ligestilling og mangfoldighed.  

- Læring koster vejledning (indsatsområde)  

- Trivsel  

 
 

5.1 Årsmøde 2021 

Sag til: Orientering  Tid: 30 min  

Stiller: Forretningsudvalget Fremlægges af: Laura Caroline Jensen  

Hvad er årsmødet? 

Årsmødet er SLS’ øverste besluttende myndighed og afholdes hvert år i maj måned. Det er 
her, vi bekræfter hinanden i vores faglige fællesskab og former organisationens rammer og 
vedtager fremtidige tiltag, så vi kan sikre gode forhold for vores medlemmer2. 

SLS Årsmøde 2021’s rammer 

SLS-perioden 2020-2021 blev, foruden et anderledes studieår, også for de fleste SLS-aktive 
et anderledes SLS-år. Det forberedte vi os på ved sidste årsmøde som også bar præg af 
COVID-19 og vi valgte her sammen, at gøre det muligt at afholde et digitalt årsmøde i SLS.   
Som situationen ser ud på nuværende tidspunkt, med erfaringerne fra foråret 2020 og med 
sparring fra DSR, har vi i forretningsudvalget vurderet at det er nødvendigt at gøre brug af 
netop den nævnte digitale mulighed på dette årsmøde.  

En involverende og demokratisk afholdelse  

Som overskriften her indikerer, og som det i øvrigt står skrevet i vedtægten, skal årsmødet 
afholdes på en måde, som er involverende og demokratisk. Det er vigtigt at kommunikere ud 
til jer i Landsbestyrelsen og resten af organisationen, at vi i forretningsudvalget og SLS-se-
kretariat er meget opmærksomme på at opfylde dette i tilrettelæggelsen af det virtuelle års-
møde. Men selv om vi udformer et virtuelt årsmøde som kan opfylde dette, formår vi kun at 
involvere og sikre en demokratisk afholdelse, hvis vi alle bidrager før, under og efter årsmø-
det. 

Forberedelse til årsmødet 

Som alle andre år, så er god forberedelse en af de faktorer, som spiller ind på et stærkt års-
møde-afkast. Det gælder både i forhold til forberedelse og bidrag til indhold på årsmødet, så-
vel som forslag til ændringer og indsatsområder, og ikke mindst i forhold til forberedelse af 
indkommende forslag og opstilling til poster i forretningsudvalget. 
 
Det forgangne år har bragt gode og lærerige erfaringer med store virtuelle aktiviteter som Ak-
tiv-træf, Praktikprisen, kurser, m.m. Derfor er vi i forretningsudvalget overbevist om, at både 

 
2 https://dsr.dk/aktiv-guiden/aarsmoedeforum/foerste-gang-paa-aarsmoede  

https://dsr.dk/aktiv-guiden/aarsmoedeforum/foerste-gang-paa-aarsmoede
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forberedelsen og involveringen af os alle virtuelt er muligt at både før, under og efter årsmø-
det. Men det kræver en aktiv deltagelse og velfaciliterede rammer, som et årsmøde altid gør 
– også når det afholdes fysisk.  
 
Derfor vil der ligesom forrige år ligge et forberedende arbejde i alle organisationens afdelin-
ger, bestyrelser og forretningsudvalg. Materialer til dette findes på Aktiv-guiden, fx årsmøde-
materiale og andet understøttende materiale. På Årsmødeforum på aktivguiden kan du få et 
overblik over årsmødemateriale, tilmelding, formularer til forslag m.m.  

Deadline for indkommende forslag til SLS-årsmøde 2021  

For Landsbestyrelsens arbejde med forberedelsen af Årsmødet er det værd at huske de gæl-
dende regler i vedtægten. Her beskrives både deadline og procedure:  
 
§17 Stk. 3. Afdelinger, regionsbestyrelser, landsbestyrelsen og forretningsudvalget kan stille 
forslag til behandling på årsmødet senest 5 uger før afholdelse. Forslag sendes på mail til 
sekretariatet.  
Stk. 4. Ændringsforslag til de stillede forslag kan stilles af alle delegerede på årsmødet.  
Stk. 5. Endeligt forslag til dagsorden og forretningsorden, indkomne forslag og beretninger 
gøres tilgængelige for alle delegerede senest 3 uger før årsmødets afholdelse. Alle medlem-
mer kan rekvirere materialerne ved henvendelse til sekretariatet. 
 
Herudover gælder yderligere regler for ændringsforslag, opstilling til forretningsudvalget m.m. 
Det anbefales at læse i vedtægten under Kapitel 6 Årsmøde. Vedtægten kan findes i sin hel-
hed i Aktiv-guiden via linket her: https://dsr.dk/aktiv-guiden/nationalt/vedtaegten  
 
 
 

6 Eventuelt 

 
1. Drøftelse efter pkt. 5.1: Det blev aftalt under pkt. at vente endeligt med at udmelde 

om virtuelt årsmøde 2021, men at det er ok at svare, når landsbestyrelsesmedlem-

mer bliver spurgt af SLS-aktive.  

2. Rikke, Andreas og Camilla foreslår et rum, hvor regionskoordinatorer kan snakke 

sammen – som en idébank. Dette behøver ikke at være specielt formelt, men et spar-

ringsrum, hvor man kan få mulighed for at lære at sparre på tværs.  

a. Kan faciliteres i teams, for at have officielle rammer for det. Kan være nemt 

tilgængeligt, hvis appen hentes.  

3. Julie sender mails, og ringer evt til Landsbestyrelsen, for at kunne træffe en beslut-

ning omkring ja/nej og fælles udmelding fra SLS/Landsbestyrelsen. Opfordring til regi-

onskoordinatorerne at holde sig opdateret på DSR’s hjemmeside omkring OK, så de 

kan træffe beslutning på et informeret grundlag.  

a. Ide om at afholde ekstraordinært landsbestyrelsesmøde, hvor man kan læse 

rummet, ift OK, og også komme omkring medlemsmøde, som region midt vil 

arbejde med.  

b. Ekstraordinært landsbestyrelsesmøde afholdes d. 11/03-2021 fra 17-19. Julie 

indkalder.  

4. I region midt drøftes der at oprette et info-/medlemsmøde omkring OK21. Der arbej-

des med at lave det nationalt. De vil gerne tale fra de studerendes perspektiv. Der op-

fordres til at udveksle erfaringer og ideer til dette møde.  

https://dsr.dk/aktiv-guiden/aarsmoedeforum
https://dsr.dk/aktiv-guiden/nationalt/vedtaegten

