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Deltagere 
Til mødet var 21 stemmeberettigede, heraf fra 16 afdelinger. 
 

SLS-Bestyrelsen   

Forretningsudvalg Formand i SLS Julie Bjerg Jakobsen 

Forretningsudvalg Næstformand i SLS Laura Caroline Jensen 

Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmedlem Siw Lykkebo Jacobsen 

Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmedlem Sebastian Kongskov Larsen 

Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmedlem Kristina Krejberg Dalum 

Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmedlem Emma Valsted Kaptain 

SLS-Diakonissestiftelsen Afdelingsformand Birgitte Ventrup Søriis 

SLS-Esbjerg Afdelingsformand Ditte Lyhne Kristensen 

SLS-Nykøbing F. Afdelingsformand Michelle Emmely Nielsen Toft 

SLS-Næstved Afdelingsformand Christina Mie Larsen 

SLS-Odense Afdelingsformand Anna Bargum Petersen 

SLS-Roskilde Afdelingsformand Michelle Rosenberg Poulsen 

SLS-Silkeborg Afdelingsformand Camilla Andersen 

SLS-Aarhus Afdelingsformand Julie Høj 

 

Bestyrelsessuppleanter   

SLS-Diakonissestiftelsen Afdelingsaktiv Catrine Vilstrup Langbak Pedersen 

SLS-Hillerød Økonomiansvarlig Carsten Dannemann Hansen 

SLS-Holbæk Afdelingsaktiv Rikke Juhl 

SLS-Holstebro Afdelingsaktiv Anita Skupinska Hjortborg 

SLS-Horsens Afdelingsaktiv Andreas Amdi Sparvath 

SLS-København Afdelingsaktiv Ida Ellen Remonde 

SLS-Odense Afdelingsaktiv Camilla Pilgaard Hansen 

SLS-Randers Afdelingsaktiv Marie Johnsen 

SLS-Vejle Økonomiansvarlig Ann Sofie Voss Emborg  

   

Øvrige deltagere   

SLS-Hjørring Afdelingsaktiv Lærke Majbritt Uggerholm 

SLS-Randers Afdelingsaktiv Mai Lykkebo Jacobsen 

 
Bemærkninger 

• Michelle fra SLS-Roskilde deltog ikke i at stemme om ændringsforslagene til pkt. 6.2. 

• Michelle fra SLS-Roskilde er tilbage og hun er med til at stemme om selve samværs-

værdierne pkt. 6.2. 

• Christina fra Næstved er ikke med til at stemme om pkt.6.3. 

• Anna fra Odense er ikke med til at stemme om pkt.  6.3. 

• Camilla fra Odense er ikke med til pkt. 6.6., 6.7 samt afstemningen under Eventuelt 

nr.1. 

• Birgitte SLS-diakonissen deltog ikke til pkt. 6.1, 6.2, 8.1 og 6.3 

• Jelena SLS-Hjørring deltog hverken lørdag eller søndag, altså pkt. 6.1, 6.2, 8.1, 6.3, 

6.4, 6.5, 6.6 og 6.7. 
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• Michelle SLS-Randers deltog hverken lørdag eller søndag, altså pkt. 6.1, 6.2, 8.1, 

6.3, 6.4, 6.5, 6.6 og 6.7. 

• Anna SLS-Odense deltog ikke ved punkterne 6.4, 6.5, 6.6 og 6.7. 

• Catrine SLS-Diakonisse deltog ikke ved punkterne 6.4, 6.5, 6.6 og 6.7. 

• Anita SLS-Holstebro deltog ikke ved punkterne 6.4, 6.5, 6.6 og 6.7.  
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Dagsorden for bestyrelsesmødet 
 
1 Velkomst og praktiske oplysninger v/ formanden 
 
2. Åbning af mødet v/ mødeleder 
 
3. Opfølgning fra sidste mødes evaluering v/ mødeleder 
 
4. Godkendelse og prioritering af dagsorden 
 
5. Mundtlige og skriftlige orienteringer 

5.1 Afdelinger 
5.2 Forretningsudvalget 
5.3 Formandskabet 
5.4 Sekretariatet 

 
6. Sager til beslutning 

6.1 Ændringer i Forretningsordenen for SLS-Bestyrelsen  
6.2 Samværsværdier  
6.3 Uundværlig undervisning til fremtidens sygeplejersker 
g 
6.5 Revidering af De økonomiske regler og søgepuljekriterier 
6.6 Evaluering af sygeplejerskeuddannelsen 2020 
6.7 Klimaudspil fra Den Grønne Studenterbevægelse 

 
7.  Sager til drøftelse 
 
8. Sager til orientering 

8.1 Valgprocedurer i forbindelse med implementering af den nye struktur 
 
9. Eventuelt 
 
10. Evaluering af mødet 
 
11. Næste møde 
 
12. Afslutning af mødet v. mødeleder 
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1 Velkomst og praktiske oplysninger 

 
Mødeleder: Siw fra forretningsudvalget 
Referent: Emma fra forretningsudvalget og Camilla fra SLS-Silkeborg. 
Stemmetællere: Sebastian fra forretningsudvalget og Mai fra SLS-Randers. 
 
 

2 Åbning af mødet ved mødeleder 

 
 

3 Opfølgning fra sidste mødes evaluering 

  
 

4 Godkendelse og prioritering af dagsorden 

 
Dagsordenen blev godkendt af bestyrelsen.  
 

5.1 Mundtlige og skriftlige orienteringer fra lokalbestyrelserne 

 
I SLS’ forretningsorden står der, at lokalformænd, der ikke deltager på det nationale bestyrel-
sesmøde, indsender skriftlige orienteringer om status i lokalbestyrelsen. Deltagende lokalfor-
mænd eller deres suppleanter afgiver mundtlig orientering på bestyrelsesmødet:  
 
5.1.1 SLS-Bornholm (ikke indkommet skriftlig eller mundtlig orientering) 
 
5.1.2 SLS-Diakonissestiftelsen (Mundtlig orientering) 
God afholdelse af introduktioner. Nye aktive skal ind i afdelingen. I gang med planlægning af 
praktik parat, der skal afholdes online. 
 
5.1.3 SLS-Esbjerg (Ikke indkommet skriftlig eller mundtlig orientering) 
 
5.1.4 SLS-Hillerød (Mundtlig orientering) 
Har afholdt alle introduktioner. 17 ville gerne høre mere om at være aktive. 
 
5.1.5 SLS-Hjørring (Mundtlig orientering) 
Afdelingen består nu af 3 personer. De arbejder på at få nye aktive ind i afdelingen. Der var 3 
nye mulige aktive. 
 
5.1.6 SLS-Holbæk (Mundtlig orientering) 
De studerende er i skole, men med store restriktioner. Introduktioner er gået godt. Har fat i 9, 
som er interesserede i at være aktive. 
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5.1.7 SLS-Holstebro (Ikke indkommet skriftlig eller mundtlig orientering) 
 
5.1.8 SLS-Horsens (Mundtlig orientering) 
Introduktion er afholdt. 8 interesserede i at være aktive. 
Møde med skolen ift. corona og forholdregler. Planlægning af rystesammentur i SLS-Hor-
sens. OK21 opslag. SLS-Horsens har oprettet en profil på Facebook, som deres ansigt ud-
adtil. Farmakologi-hjælp til de 3.semestersstuderende. Samarbejde med skolen omkring 1-
2.semester med fokus på det sociale element. 
 
5.1.9 SLS-København (Mundtlig orientering) 
Travlt i København med mange introduktioner. I gang med planlægning af praktik parat. En 
repræsentant fra beredskabet er kommet ind på skolen ift. Corona. 
 
5.1.10 SLS-Nykøbing F. (Ikke indkommet skriftlig eller mundtlig orientering) 
 
5.1.11 SLS-Næstved (Mundtlig orientering) 
Har kæmpet regionalt for at få indkøbt små borde til undervisningslokalerne i forbindelse 
med at de gamle borde blev fjernet pga. afstandskrav. 
 
5.1.12 SLS-Odense (Mundtlig orientering) 
Rekruttering af nye aktive, 9 er interesserede. Skal snart afholde introduktioner her i oktober. 
Mødes hver måned i studieråd med ledelsen. Kigger på alternative online løsninger ift. arran-
gementer. 
 
5.1.13 SLS-Randers (Ikke indkommet skriftlig eller mundtlig orientering) 
 
5.1.14 SLS-Roskilde (Mundtlig orientering) 
Der har været afholdt introduktioner, der er gået godt. 3 interesserede i at være aktive.  
 
5.1.15 SLS-Silkeborg (Mundtlig orientering) 
God introduktion i Silkeborg. Der var en håndfuld der var interesserede i at være aktive, som 
SLS-Silkeborg har kontakt til. Camilla har fået en plads i klinikrådet, hvor der har været snak 
om praktik under corona. 
 
5.1.16 SLS-Slagelse (Ikke indkommet skriftlig eller mundtlig orientering) 
 
5.1.17 SLS-Svendborg (Ikke indkommet skriftlig eller mundtlig orientering) 

 
5.1.18 SLS-Thisted (Ikke indkommet skriftlig eller mundtlig orientering) 
 
5.1.19 SLS-Vejle (Ikke indkommet skriftlig eller mundtlig orientering) 
 
5.1.20 SLS-Viborg (Ikke indkommet skriftlig eller mundtlig orientering) 
 
5.1.21 SLS-Aabenraa (Ikke indkommet skriftlig eller mundtlig orientering) 
 
5.1.22 SLS-Aalborg (Ikke indkommet skriftlig eller mundtlig orientering) 
 
5.1.23 SLS-Aarhus (Mundtlig orientering) 
Har afholdt online-introduktion med over 100 deltagende. 5.semesters oplæg var også en 
stor succes selvom det var online. 8 interesserede i at være aktive er inviteret til næste 
møde. Dialog med studerende fra 4.semester, der har været bekymrede for deres sociale 
fællesskab. Efter snak med ledelsen har 4.semester fået liv til at få fysisk undervisning og de 
studerende har fået lov til at komme tilbage til campus. 
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5.2 Skriftlige orienteringer fra forretningsudvalget  

5.2.1 Forretningsudvalget 

Siden årsmødet i Jelling har der været fart på. Meget har været anderledes og overleverings-
perioden kort og intens. Straks efter valget dragende vi alle til København, hvor vi i Kvæsthu-
set blev oplært, fik overleveret samt uddelte regioner. Her skulle vi lynhurtigt lære hinanden 
og gruppen at kende, for sammen at kunne kickstarte arbejdet mod Uundværlig undervisning 
til de sygeplejestuderende samt for at planlægge videre implementering af den valgte struk-
tur. 

Afslutningsvist tilbragte vi i overleveringsugen, en dag sammen med diverse 1.- 5.- og 7. se-
mester ansvarlige rundt fra landets DSR kredse. Her drog vi, forud for alle vores introer, et 
fælles fokus på tilgangen og måden vi kommunikerer og formidler vores budskaber til de stu-
derende.  
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5.3 Skriftlige orientering fra formandskabet  

 
5.3.1 Formanden 
Sidst vi sås var vi samlet på Brandbjerg Højskole til årsmøde. Her fik vi sammen truffet en 
masse vigtige beslutninger. Vi blandt andet valgt at jeg fra samme dag tiltrådte formandspo-
sten i SLS. Endnu engang tak for jeres tillid!  

Jeg har siden årsmødet brugt meget tid med både det gamle formandskab og nye forret-
ningsudvalg. Det har været en travl og intens overleveringsperiode, hvor studiestart og de 
mange introduktioner også har fyldt en masse i vores organisation. Det gør mig glad at se 
hvordan vi sammen får budt nye sygeplejestuderende velkommen og indenfor i vores faglige 
fællesskab.  
 
På den politiske dagsorden fylder bl.a. at regeringen for nyligt er kommet med et nyt politifor-
lig. Dette skal delvist finansieres med 550 mio. kr. fra uddannelsesstedernes reklamebudget-
ter. Én ting vi i SLS er enige i at der bliver brugt for mange penge på i dag. Når forliget har 
fyldt meget blandt os og øvrige elev- og studenterorganisationer, er det fordi pengene tages 
fra en samlet kasse på uddannelsesstederne. Det er derfor med ret at vi bekymrer os for 
hvad det vil betyde for uddannelsesområdet. Vil pengene reelt gå fra reklamebudgetter, eller 
vil det gå ud over uddannelse og undervisning? Vi arbejder videre med at overbevise politi-
kerne om at der ikke er plads til besparelser på uddannelsesområdet blot få måneder efter 
det lykkes at få fjernet omprioriteringsbidraget.  
 
I Kvæsthuset er forberedelserne til overenskomstforhandlingerne i efteråret i fuld gang. Det 
fylder meget, og vi er alle spændte på at se hvad der kan handles hjem til sygeplejerskerne. 
Jeg har fortalt hovedbestyrelsen at vi sygeplejestuderende bakker op. Det gjorde vi under 
kravsindsamlingen i august. Det håber jeg også at vi vil gøre, når ’’kampen’’ for alvor skydes 
i gang.  
 
5.3.2 Næstformanden  
Trods en presset overlevering og lang ventetid til det udskudte årsmøde, er vi endelig kom-
mer på plads på kontoret. Det har i tiden fra årsmødet til nu, betydet det for mig, at være gået 
på orlov og brugt tiden i Kvæsthuset. Der har i denne tid været rigeligt at se til og jeg har pri-
mært beskæftiget mig med bord-problematikken som berører studerende både i Nord på 
UCN og på Sjælland hos Absalon. I forbindelse med dette har vi haft løbende kontakt og mø-
der med de berørte afdelinger, uddannelsesledere, rektorer og vendt problematikken på mi-
nisterniveau. Derudover er tiden bl.a. også brugt på planlægning af årets indsatsområder, in-
troduktioner og spændende samarbejde på SFUC’S Praktikkonference, hvor vi her bidrog 
med et sygeplejestuderendes perspektiv på en god praktik, ud fra den viden vi har fra vores 
medlemmers.  
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5.4 Skriftlig orientering fra sekretariatet  

Hjemvendt og nu hjemsendt  
Efter sommerferien kunne sekretariatet endelig vende tilbage til en nogenlunde normal hver-
dag i Kvæsthuset efter nogle lange uger på hjemmekontorerne. Det varede dog ikke for 
længe. På grund af det stigende smittetal i bl.a. København blev det mandag eftermiddag 
den 7/9 besluttet, at alle medarbejdere i Kvæsthuset skal arbejde hjemme indtil 22. septem-
ber. Derfor er sekretariatet endnu en gang hjemsendt. Vi arbejder stadig på højtryk for at 
holde gang i hjulene i denne udfordrende tid, og I er som altid fortsat velkomne til at kontakte 
os. 

Farvel til Marie 
Siden sidste nationale bestyrelsesmøde i maj har vi desværre måtte sige farvel til Marie, da 
hun har valgt at opsige sin stilling som konsulent i SLS. Har I spørgsmål til arbejdet i afdelin-
gen, er I selvfølgelig stadig meget velkommen til at kontakte sekretariatet på SLS@dsr.dk.  

Årsmøde, nye vedtægter og struktur 
Efter lang tids venten kunne SLS endelig afholde årsmøde i august. Her blev det besluttet, at 
SLS skulle have nye vedtægter og struktur, der bl.a. skal styrke det regionale niveau. I den 
nye struktur skifter lokalbestyrelser officielt navn til afdelinger, og der bliver oprettet fem regi-
onsbestyrelser med repræsentanter fra hver afdeling. Regionsbestyrelserne skal sikre, at 
SLS fremover også kan få indflydelse på sygeplejerskeuddannelsen på det regionale niveau. 

Strukturen vil blive implementeret i fire trin, og I vil snart få mere information om, hvordan det 
kommer til at foregå. I sekretariatet arbejder vi på højtryk med at få implementeret alle dele 
af SLS’ nye vedtægter og struktur, for at sikre en god og tryg overgang til den nye struktur. 
Allerede nu kan I læse om de fire trin i implementeringen inde på Aktiv-guiden: 
https://dsr.dk/aktiv-guiden/nationalt/organisationsudviklingsprojekt  

Velkommen til nyt formandskab/forretningsudvalg og farvel til afgående formand-
skab/forretningsudvalg  
På årsmødet valgte SLS et nyt formandskab og forretningsudvalg. I sekretariatet har vi brugt 
tiden efter årsmødet på at byde det nye formandskab velkommen, og vi glæder os til et godt 
samarbejde på kontoret i Kvæsthuset. Det betyder også, at vi tager afsted med det afgående 
formandskab og forretningsudvalg. I sekretariatet vil vi gerne sige stort tak for et rigtig godt 
samarbejde til både afgående formand Kamilla og afgående næstformand Sebastian og re-
sten af forretningsudvalget. Vi ønsker jer alt held og lykke med jeres uddannelse.  

LB-guiden skifter navn til Aktiv-guiden 
LB-guiden skifter officielt navn til aktiv-guiden efter, at det på årsmødet blev besluttet, at lo-
kalbestyrelser skifter navn til afdelinger som en del af SLS’ nye vedtægter. I den kommende 
tid vil sekretariatet og forretningsudvalget opdatere artikler på Aktiv-guiden, så de afspejler 
SLS’ nye vedtægter og struktur. Det er en stor opgave, så vi håber, I vil væbne jer med tål-
modighed.  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:SLS@dsr.dk
https://dsr.dk/aktiv-guiden/nationalt/organisationsudviklingsprojekt
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6.1 Ændringer i Forretningsordenen for SLS-Bestyrelsen 

Sag til: Beslutning  Tid: 30 minutter 

Stiller: Forretningsudvalget 
Fremlægges af: Kristina Krejberg Dalum, 
forretningsudvalgsmedlem 

 
Vores forretningsorden er de spilleregler vi arbejder ud fra i bestyrelsen, bl.a. hvordan vi ind-
kalder til møder, hvordan disse skal struktureres og hvem der må komme. Forretningsorde-
nen skal revideres hvert år på det første møde i SLS-Bestyrelsen efter årsmødet. 
 
På SLS-årsmødet 21-23/8-2020 vedtog vi en ny struktur i SLS, hvorved vores forretningsor-
den også skal ændres. Dette handler mere bestemt om navne/titler. SLS-bestyrelsen funge-
rer på samme måde, som vi har gjort hidtil, indtil d. 31/12-2020. Derfor har vi lavet småjuste-
ringer omhandlende navne som afdeling og det at have en næstformand i afdelingen.  
 
Der er konkret ændret navne, så lokalbestyrelse er ændret til afdeling, og § 4 stk. 3 hvor der 
står at næstformanden i lokalbestyrelsen indtræder som suppleant ved bestyrelsesmøder 
ændres. Det ændres, da vi har vedtaget at næstformandens rolle ikke længere er en officiel 
titel. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen vedtager forretningsordenen i bilag 1.  
 
Drøftelse 
Ændringsforslag:  

1. Ændringer til forretningsordenen: Steder hvor der henvises til vedtægten skal ændres 

til jf. SLS' tidligere vedtægt af 27. maj 2019" Med undtagelse af §3 stk. 2. Henvis i 

stedet til nuværende vedtægt §18. 

 

Beslutning 
Afstemning om ændringsforslag 1: 

- 22 for, 0 blank og 0 imod 

- Ændringsforslaget er enstemmigt vedtaget 

 
Afstemning om 6.1 Ændringer i Forretningsordenen for SLS-Bestyrelsen: 

- 22 for, 0 blank og 0 imod. 

- Forslaget er enstemmigt vedtaget 
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6.2 Samværsværdier 

Sag til: Beslutning  Tid: 30 minutter 

Stiller: Forretningsudvalget 
Fremlægges af: Emma V. Kaptain, forret-
ningsudvalgsmedlem  

 
I efteråret 2019 vedtog bestyrelsen ’SLS Samværsværdier’ og på et nationalt bestyrelses-
møde i foråret 2020 blev de igen drøftet. Her blev det besluttet at samværsværdierne tages 
op til revision hvert år på det første bestyrelsesmøde efter sommerferien, som i år er d.26-
27.september.  
 
Samværsværdierne handler om, hvordan vi er overfor og sammen med hinanden. De er ret-
tesnore for fornuftig adfærd og omgangstone med respekt for forskellige situationer og kon-
tekster. Enkelte steder er der indført konkrete regler for at sikre klarhed og undgå tolkning. I 
SLS kæmper vi for at få et modigt, handlekraftigt, mangfoldigt og et forpligtende engagement 
i fællesskabet. Netop så vi kan kæmpe for, at fremtidens sygeplejersker bliver så gode som 
muligt.  
 
Vi ser det derfor meget relevant at tage samværsværdierne op til drøftelse på det første nati-
onale bestyrelsesmøde. De er i fællesskab vedtaget, som en støttende ramme, for at nå vo-
res mål, og burde derfor ikke være en forhindring på vejen for vores organisation. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen drøfter og godkender samværsværdierne for SLS. 
 
Drøftelse 
Diskussion af hvad stærk alkohol er, og om det så ex. ikke er tilladt at indtage stærk alkohol. 
Det kan være svært at tyde værdierne. Det drøftes, at det er fint at samværsværdierne ikke 
er så detaljerede på alle punkter, således er der plads til spillerum. Det er netop værdier og 
ikke regler. Hvis det er regler, så er der også nogle der skal håndhæve dem, og hvem skal 
det så være. Der drøftes om intime forhold, og om disse værdier er for uklare i den nuvæ-
rende form.  
  
 
Beslutning 
Ændringsforslag 1: 

- "spilleregler" ændres til "værdier" Det tilføjes i bunden til introduktionen af samværs-

værdier "Samværsværdier er værdier vi i SLS stræber os på overholde, men er ikke 

endelige regler som absolut skal overholdes" 

o 21 stemmer for, 0 blank og 0 imod 

o Ændringsforslaget er enstemmigt vedtaget. 

 
 
Ændringsforslag: 

- "seksuel adfærd er en naturlig del af livet..." ændre til: ”Seksuel adfærd er en naturlig 

del af livet. det er i orden, at der opstår intime forhold i SLS. Intime forhold er en pri-

vat sag og skal ikke fylde i vores fællesskab. Det opfordres til, at personer i en leder-

rolle, ikke indleder et intimt forhold til et alment medlem" 

o Ændringsforslaget bliver trukket tilbage. 
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Ændringsforslag 2: 
- Før afsnittet: ”Vi respekterer hinandens grænser…” indsættes følgende: ”I SLS ac-

cepteres det ikke at personer misbruger magt ift. intime forhold. Vi respekterer hinan-

dens grænser. Man er ikke sammen uden tydeligt og gensidigt samtykke.'' 

o 8 for, 11 blank og 2 imod. 

o Ændringsforslaget er vedtaget. 

 
 
Der stemmes om punkt 6.2 samværsværdier: 

- 20 for, 2 blank og 0 imod 

- Forslaget er vedtaget 
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6.3 Uundværlig undervisning til fremtidens sygeplejersker  

Sag til: Beslutning  Tid: 120 minutter 

Stiller: Forretningsudvalget  
Fremlægges af: Julie Bjerg Jakobsen, for-
mand 

 
På årsmødet d. 21.-23. august 2020 blev det besluttet at indsatsområdet for det kommende 
år er Uundværlig undervisning til fremtidens sygeplejersker. 
 
Selve indsatsområdet kan ses på følgende link: https://dsr.dk/sls/om-sls/indsatser-og-hold-
ninger/indsatsomraader 
 
Siden årsmødet har forretningsudvalget arbejdet med at lægge handleplaner ud fra de tre 
satte målsætninger. 

• Professionshøjskolerne har fastsatte målsætninger for et mindsket frafald på sygeple-
jerskeuddannelsen. 

• Vi sygeplejestuderende er engagerede i vores uddannelse og deltager aktivt i under-
visningen.  

• Sygeplejestuderende har ret til formativ feedback og vejledning. 
 
Handleplanerne har desværre ikke kunne nås udarbejdet i tide til at komme i mødeposten.  
I stedet vil der på mødet faciliteres gruppedrøftelser og eventuel tilretning af de udarbejdede 
handleplaner. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen beslutter at vedtage handleplaner for årets indsatsområde.  
 
Drøftelse 
Drøftelse af første handleplan: 

- Ingen kommentarer 

 
Drøftelse af anden handleplan: 

- Ingen kommentarer 

 
Drøftelse af tredje handleplan: 

- Ingen kommentarer 

 

Idégenerering til tredje handleplan: 
- Kliniske vejledere: 

o Kliniske vejledere har ikke altid klinisk vejleder-uddannelse. Nogle meget 

unge vejledere har ikke erfaringerne til at kunne håndtere studerende.  

o Det handler meget om de kliniske vejleder har kompetencer til at undervisere.  

▪ Har de klinisk vejledere uddannelse (herunder pædagogiske redska-

ber) 

▪ Hvor meget erfaring har de på den afdeling de arbejder på. 

o Hvem har ansvaret for at de kliniske vejledere er opdaterede og har kompe-

tencerne til at vejlede? 

o Er den klinisk vejleder overhovedet til stede på afdelingen, når man er der 

som studerende?  

o Vejledning skal i fokus. 

https://dsr.dk/sls/om-sls/indsatser-og-holdninger/indsatsomraader
https://dsr.dk/sls/om-sls/indsatser-og-holdninger/indsatsomraader
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o Man skal vist have læst 1/6 del diplom på pædagogikum, men der kan også 

gives dispensation til dette. Står i bekendtgørelsen for sygeplejerskeuddannel-

sen. 

o Den klinisk vejleder kan med fordel få læring fra mere erfarne kliniske vejle-

dere. 

o Nogle praktiksteder har ikke fordelt ex. hvem den sygeplejestuderende skal 

gå med. Det kan skabe en træls situation for den studerende, hvor man bliver 

efterladt. 

o Forskel på klinisk vejleder (uddannet vejleder) og daglig vejleder (ofte alm sy-

geplejerske) Daglige vejledere, hvordan skal de bruges ift til de kliniske vejle-

dere? 

 

- Teoretisk forløb: 

o Feedback på opgaver og eksaminer kan svinge meget alt efter, hvilken under-

viser det er, ift. hvor villige de er til at give feedback. 

o God vejledning forudsætter at man har en god relation sammen. Sjældent at 

man ser den tilknyttede underviser, der er koblet på sit praktiksted. Kunne 

man få skolen og praktikken til at samarbejde bedre? 

o Sammenhæng mellem hvad man har lært på skolen og det man laver i klinik-

ken, er ikke altid til stede. Kan gøre det svært at se meningen med teorien, 

hvis ikke det anvendes i praksis. 

o Nogle skoler er godt klar over at underviserne kommer meget ud og ind i løbet 

af hele uddannelsen uden en kontinuitet. 

o Underviserne kunne med fordel ex. blive i klasselokalerne i 5min. Pauser, og 

evt. tale sammen med de studerende. Skaber er bedre forhold. 

o Store skoler kan der være problemer med at skiftende undervisere ikke ska-

ber sammenhæng i forløbet, da de ikke ved hvad vi er blevet undervist i i an-

dre timer. 

o Manglende feedback på eksamenskarakterer. 

o Erfaringen fra en der har fået på en stor skole og er skiftet til en lille skole. Un-

derviseren kender de studerende på de små skoler. Dette kan skabe en rela-

tion og gensidige forventninger både den ene og den anden vej. 

o Studerende kan synes det er svært at turde fortælle deres undervisere, hvor-

dan deres undervisning kan blive bedre.  

o Relationer til underviserne kan være essentielle for at de studerende dukker 

op til undervisningen. Bliver der lyttet til det man som studerende siger og 

handlet på det. 

o Feedback på undervisning til underviser bør ikke gøres 1min før de stude-

rende har fri da de studerende så ofte ikke giver noget feedback, så de kan få 

fri til tiden. 

 

- Tværprofessionelt samarbejde/ peer-to-peer: 

o Tværprofessionelt samarbejde med udgangspunkt i patientcases, peer-to-

peer. Brug studerende fra andre professioner til at styrke det tværprofessio-

nelle.  

o Peer-to-peer skal være under de rette omstændigheder: der skal være en vej-

leder der er tovholder, at der et tydeligt formål med dette. Samt skal der være 

fokus på at der kan opstå fejllæring ved peer-to-peer. 
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o Tværprofessionelt samarbejde i teoretiske forløb fungerer nogle steder, hvor 

man samarbejder med case. 

 

Beslutning 
Der stemmes om punkt 6.3 Uundværlig undervisning til fremtidens sygeplejersker: 

- 20 for, 0 blank og 0 imod. 

- Punktet er enstemmigt vedtaget 
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6.4 Valg af kongresdelegerede til DSR kongres 2020 

Sag til: Beslutning  Tid: 30 minutter 

Stiller: Forretningsudvalget 
Fremlægges af: Siw L. Jacobsen, forret-
ningsudvalgsmedlem 

 
Den 8.- 9. december 2020 holder Dansk Sygeplejeråd Temakongres på ODEON i Odense, 
hvor de tager et kig ind i fremtiden, får inspiration og debatterer vores profession og de udfor-
dringer, vi skal været rustet til at håndtere.  
 
Jf. Dansk Sygeplejeråds love § 22, stk. 1. består kongressen af 6 repræsentanter for Syge-
plejestuderendes Landssammenslutning. Valg af delegerede til kongressen vælges traditio-
nelt på SLS-bestyrelsens september møde. Valgte er derfor delegerede til DSR-kongres et 
år frem indtil næste valg af delegerede. Der vælges ydermere 6 suppleanter. 
Der afholdes kongres i Dansk Sygeplejeråd hvert fjerde år, temakongres minimum én gang 
indenfor valgperioden, og ekstraordinær kongres ved særlige tilfælde. 
 
Temakongres 
Temakongressen som format er nyt, og vil bestå af to kongresdage; én dag med fagpolitisk 
fokus og én dag med organisations politisk fokus.  
 
1. dagen, Fagkongressen, er målrettet DSRs kongresdelegerede og medlemmer. Formålet 
med fagkongressen er at skabe input til et fælles fundament for DSR's fremtidige professi-
onsstrategi, som derefter udarbejdes og vedtages politisk.  
2. dagen, kongresdagen, vil blive brugt til at beslutte en ny vision og nyt værdigrundlag for 
Dansk Sygeplejeråd. Begge dage har stor relevans for SLS, da vi vil kunne påvirke og være 
medbestemmende for DSRs arbejde med både uddannelse, fag og SLS i fremtiden. 
 
Deltagere på fagkongressen 
Foruden de 150 kongresdelegerede, kan der deltage op til 300 medlemmer. Det er endnu 
ikke besluttet, om der vil være en slags ’kreds-nøgle’, eller blot åben tilmelding. Der er intet 
deltagergebyr på fagkongressen.  
 
Indstilling  
Det indstilles at SLS-bestyrelsen vælger forretningsudvalgets 6 medlemmer som delegerede 
til Kongressen. Ydermere indstilles det at SLS-bestyrelsen vælger seks suppleanter for de 
delegerede. 
 
Drøftelse 
Interesserede i at være suppleanter: 

- Camilla SLS-Silkeborg 

- Carsten SLS-Hillerød 

- Ida Ellen SLS-København 

- Julie SLS-Aarhus 

- Mai SLS-Randers 

- Anna SLS-Odense 

-  

Der drøftes at 1.suppleant, 2.suppleant osv. Vælges ved lodtrækning. 
 
Beslutning 
Forretningsudvalget som delegerede til kongressen: 
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- 21 for, 0 blank og 0 imod. 

- Enstemmigt vedtaget. 

 
Valgte suppleanter ved lodtrækning: 

- 1.suppleant: Camilla SLS-Silkeborg 

- 2.suppleant: Ida Ellen SLS-København 

- 3.suppleant: Mai SLS-Randers 

- 4.suppleant: Anna SLS-Odense 

- 5.suppleant: Julie SLS-Aarhus 

- 6.suppleant: Carsten SLS-Hillerød 
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6.5 Revidering af De økonomiske regler og søgepuljekriterier 

Sag til: Beslutning  Tid: 30 minutter 

Stiller: Forretningsudvalget  Fremlægges af: Laura Jensen, næstformand 

 
På årsmødet i August 2020, blev der vedtaget gennemgribende ændringer i organisationens 
vedtægter herunder også navneændringer. Organisationens Økonomiske regler samt Søge-
puljekriterier, stemmer på nuværende tidspunkt overens med de gamle bestemmelser. Dette 
beslutningspunkt er derfor med til formål, at vi her i bestyrelsen i enighed reviderer disse be-
stemmelser. Dette indebærer ændringerne, samt slettelse af i Bilag A næstformand, nede-
stående rettelser i Bilag A + B: 
Lokalbestyrelse til Afdeling  
Lokalformand til Afdelingsformand 
Kasser til Økonomiansvarlig  
SLS-Bestyrelse til Landsbestyrelsen  
Ved enkelte steder gælder samme søgepuljeregler kriterier for afdelingerne samme for regi-
onsbestyrelserne. 
    
Indstilling 
Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen godkender revideringen, så navnene stemmer overens 
med årsmødets bestemmelse.  
 
Drøftelse 
Ingen spørgsmål eller drøftelse. 
 
Beslutning 
Der stemmes om punkt 6.5 Revidering af De økonomiske regler og søgepuljekriterier: 

- 21 for, 0 blank og 0 imod. 

- Punktet er enstemmigt vedtaget. 
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6.6 Evaluering af sygeplejerskeuddannelsen 2020  

Sag til: Beslutning  Tid: 60 minutter   

Stiller: Forretningsudvalget 
Fremlægges af: Julie Bjerg Jakobsen, for-
mand 

 
Baggrund og ramme 
Alle (ni) sundhedsuddannelser på professionsbachelorniveau blev i 2016 revideret på bag-
grund af flere rapporter om forskellige parters forventninger til fremtidens sundhedsvæsen.  
 
Udviklingsarbejdet af sundhedsuddannelserne blev koordineret i forskellige følge- og styre-
grupper. I styregruppen for alle sundhedsuddannelserner og i følgegruppen for sygeplejer-
skeuddannelsen har SLS en plads, hvor vi repræsenterer studerende.  
 
Resultat 
Resultatet af ændringerne i 2016 blev at det akademiske niveau (BA), varigheden på 3½ år, 
og mængden af teori vs. Praksis forblev det samme. Modulstrukturen blev lavet om til seme-
sterstruktur. Derudover har vi én national bekendtgørelse og desuden lokale studieordninger, 
hvor vi har en fællesdel og en institutionsdel. Resultatet af de nye bekendtgørelser skal nu 
evalueres, og dette besluttes på et møde d. 13. november.  
 
SLS’ bidrag til evalueringen 
På bestyrelsesmødet i maj 2020, valgte bestyrelsen følgende opmærksomhedspunkter til 
evalueringen fra følgegruppen for sygeplejerskeuddannelsen:  

1. Der ses udfordringer i at skabe sammenhæng mellem teori og praksis.  

2. Tværprofessionalitet: undervisning og forløbet generelt lever ikke op til formålet.  

3. Den øgede frihed og dermed forskel på semestrenes indhold øger geografisk ulighed 
og presser kvaliteten af uddannelserne i udkantsområderne.  

4. Undervisning og udprøvning i farmakologi og medicinhåndtering stemmer ikke 
overens og dette afspejler sig i udfaldet til prøven.  

5. Mængden af videnskabs- og forskningsteori i undervisningen opleves usammenhæn-
gende i forhold til anvendelse i praksis. Der mangler fokus på forsknings- og udvik-
lingsarbejde i den kliniske uddannelse.  

 
Efter at have arbejdet med evalueringen i DSR’s uddannelsesudvalg og følgegruppen for sy-
geplejerskeuddannelsen er FU blevet opmærksom på følgende øvrige tilføjelser og emner:  
 
Tilføjelse til eksisterende opmærksomhedspunkter: 

• 1.a: Sammenhængen mellem teori og praksis opleves ikke, da teorien terpet på pro-

fessionshøjskolerne sjældent ses anvendt i praktikken.  

• 2.a: Læren om tværprofessionelt samarbejde har for lille fokus i den kliniske undervis-

ning.  

• 4.a: Dette kan løses med et nationalt fastsat pensum og ens eksamen.  

 

Øvrige opmærksomhedspunkter:  
6. Sygeplejestuderende oplever en øget opmærksomhed på tilstedeværelse frem for 

udbytte af læring, og der opfordres til fortsat opmærksomhed på dette fremadrettet. 
7. Udbyttet af simulationsundervisning bør undersøges og evt. øges.  
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Indstilling 
Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen drøfter og beslutter fremsatte krav og opmærksomheds-
områder til evalueringen sundhedsuddannelserne. Desuden samler bestyrelsen eksempler 
på ovenstående opmærksomhedspunkter til brug som belæg for relevansen af SLS’ bidrag til 
evaluering. Under drøftelsen er det muligt at fremstille ændringsforslag og tilføjelser.  
 
Drøftelse 
Mentimeter: score 1-10 (hvor 10 er meget vigtig og 1 ikke er vigtig) 
1.Der ses udfordringer i at skabe sammenhæng mellem teori og praksis.  

- Score: 9,6 

- Det er vigtigt at den klinisk vejleder er dygtigt til at kunne fortælle, hvordan teori an-

vendes i praksis => skaber klarhed for den studerende. 

- Hvordan oplever du mangel af kobling mellem teori og praksis: 

o Nogle gange er der mere et arbejdsmiljø, frem for et læringsmiljø i klinikken, 

det gør at der ikke er tid til refleksion osv.  

o I simulationsundervisningen er dukkerne nogle gange så falske at man ikke 

får noget ud af ex. at ligge et kateter på en dukke. Ligeledes kan man lære at 

ligge ex. kateter på 2.semester, men først gøre det i klinikken på 6.semester.  

o Vejlederne kender ikke så mange af de nye teorier og teoretikere. 

o De ugentlige opgaver man ex. skriver i praktikken bliver ikke altid inddraget til 

refleksion, men blot får af vide at det var en fin opgave. 

o Mange ikke uddannede vejledere => er ikke uddannede i at hjælpe stude-

rende til at reflektere. 

o Nogle teorier man lærer på skolen, er så komplicerede og kræver så meget tid 

at ex. en daglig vejleder ikke har tid til at reflektere teorien over på virkeligehe-

den. 

- Hvordan tænker du der kan skabes bedre kobling mellem teori og praksis: 

o Fokus på kommunikation mellem skole og klinikken. Vigtigt med gennemsig-

tighed ift. relation mellem skolen og klinikken. 

o Praktikportalen: Lave et felt til den enkelte praktik der hedder: Teorier jeg øn-

sker at inddrage i praksis. <= således den klinisk vejleder nemmere kan se 

hvad de studerende gerne vil arbejde med. 

2.Tværprofessionalitet: undervisning og forløbet generelt lever ikke op til formålet.  
- Score: 8,3 

- Stor forskel på det enkelte uddannelsessted. 

- Hvad oplever du som problematisk ved de tværprofessionelle forløb som de er 

nu? 

o Det tværprofessionelle på KP starter på dag 2 på 1.semester, inden de stude-

rende kender deres eget fag. 

o Innovation er på UCN koblet sammen med det tværprofessionelle forløb på 

4.semester => skaber større fokus på at løse den innovative opgave, end 

selve det tværprofessionelle. 

3.Den øgede frihed og dermed forskel på semestrenes indhold øger geografisk ulighed og 
presser kvaliteten af uddannelserne i udkantsområderne.  

- Score: 7,7 

- Godt at skolen har mulighed for at tilpasse til det enkelte sted. Dog er der for store 

forskelle nogle steder. 

4.Undervisning og udprøvning i farmakologi og medicinhåndtering stemmer ikke overens og 
dette afspejler sig i udfaldet til prøven.  

- Score: 8,3 
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- Forskellige udbytte af undervisningen alt efter underviser osv. 

- Nogle oplever at undervisningen er rigtig god i farmakologi, men at dette også hæn-

ger sammen med underviseren. 

- Godt med ensretning af eksamen. 

- Hvordan oplever du undervisningen i farmakologi, som den er nu på dit uddan-

nelsessted? 

o Afhænger meget af den enkelte underviser, om det er nogle der har meget vi-

den inden for dette område. 

o Det svinger meget, hvor mange lektioner de enkelte professionshøjskoler har 

planlagt i løbet af uddannelsen. 

- Hvordan oplever du farmakologiprøven på dit uddannelsessted? 

o Forskellige typer af opgaver: multiple-choice, essay-opgaver eller regneopga-

ver. 

o Presset tid til eksamen. 

5.Mængden af videnskabs- og forskningsteori i undervisningen opleves usammenhængende 
i forhold til anvendelse i praksis. Der mangler fokus på forsknings- og udviklingsarbejde i den 
kliniske uddannelse. 

- Score: 7,5 

- Forskningsartikler i klinikken: bliver ikke anvendt i praksis af vejlederne, andet end at 

den studerende skal opgive noget evidens for at opfylde læringsmål.  

- Svært at anvende teorien fra skolebænken ude i klinikken. 

6.Sygeplejestuderende oplever en øget opmærksomhed på tilstedeværelse frem for udbytte 
af læring, og der opfordres til fortsat opmærksomhed på dette fremadrettet. 

- Score: 8,6 

7.Udbyttet af simulationsundervisning bør undersøges og evt. øges.  
- Score: 7,5 

- Vi har viden om, hvad simulation kan gøre, men kunne være spændende at under-

søge dette mere ift. sygeplejeuddannelsen. 

 

Beslutning 
Der stemmes om punkt 6.6 Evaluering af sygeplejerskeuddannelsen 2020 

- 20 for, 0 blank og 0 imod 

- Punktet er enstemmigt vedtaget. 
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6.7 Klimaudspil fra Den Grønne Studenterbevægelse 

Sag til: Beslutning  Tid: 60 minutter 

Stiller: Forretningsudvalget  
Fremlægges af: Julie Bjerg Jakobsen, for-
mand 

 
Den Grønne Studenterbevægelse har lavet et klimaudspil, som sætter en række krav til de 
danske uddannelsesinstitutioner. Udspillet tages nu op til drøftelse og beslutning på bestyrel-
sesmødet i SLS, fordi Den Grønne Studenterbevægelse søger opbakning til udspillet blandt 
os og øvrige elev- og studenterorganisationer.  
 
Argumentationen for selve udspillet, samt indhold kan ses i bilag nedenfor.  
 
Klima og SLS  
I SLS har vi ikke noget politikpapir der omhandler vores holdning til klima. Ikke desto mindre 
er det et område, der længe har stået højt på den politiske dagsorden.  
Det er også et område, der af flere omgange er blevet påtalt og diskuteret ude omkring i or-
ganisationen.  
 
Processen indtil nu  
Udspillet har været drøftet i det gamle forretningsudvalg i SLS, hvorefter kommentarer, rettel-
ser og tilføjelser er indskrevet i et reviderede udspil (vedhæftet bilag). Således fandtes enig-
hed i det tidligere forretningsudvalg til at støtte op om udspillet i dets nyeste form.  
 
Den videre proces  
Klimaudspillet fra Den Grønne Studenterbevægelse vil på mødet agere udgangspunktet for 
en første officiel drøftelse om klima i den nye SLS-bestyrelse. Her vil hovedsageligt tages ud-
gangspunkt i side 5, som omhandler krav til Professionesbachelorniveau. 
 
Efter en drøftelse ønskes en afstemning for at klarlægge holdningen til at vi i SLS bakker op 
om udspillet.  
 
Hvis vi bakker op om udspillet vil vi være med i drøftelser omkring en kapangne omhand-
lende kravene. Denne proces vil forløbe hen over efteråret.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen drøfter forslaget og kommer med eventuelle rettelser.  
Desuden indstilles, at SLS-bestyrelsen beslutter at bakke op om udspillet med udgangspunkt 
i kravene til professionsbachelorniveauet.  
 
Drøftelse 
Der er mange muligheder for at gøre en forskel for klimaet. Ex. el-spare-pære, ingen plastik i 
kantinen, affaldssortering osv. Det skal være set fra sygeplejestuderende/sygeplejerskernes 
øjne. Det handler også om et mere bæredygtigt sundhedsvæsen. Vi er først og fremmest en 
organisation for de sygeplejestuderende, men kunne med fordel tage klima overvejelser med 
ind i den måde vi arbejder på.  
 
Beslutning 
Der stemmes om punkt 6.7 Klimaudspil fra Den Grønne Studenterbevægelse. 

- 19 for, 1 blank og 0 imod. 

- Punktet er vedtaget. 
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8.1 
Valgprocedurer i forbindelse med implementering af den 
nye struktur 

Sag til: Orientering  Tid: 75 minutter 

Stiller: Forretningsudvalget 
Fremlægges af: Sebastian Kongskov Lar-
sen, forretningsudvalgsmedlem 

 
SLS’ årsmøde vedtog i august et nyt sæt vedtægter, der medfører en større ændring af 
strukturen i vores organisation. 
 
Den nye struktur omfatter mere specifikt oprettelsen af et formelt regionalt organ – regions-
bestyrelsen. Der sker dog også ændringer i alle andre niveauer i organisationen. Disse æn-
dringer beskrives her i orienteringen. 
 
På de enkelte uddannelsessteder 
Navneændringer: 
På det lokale plan, har lokalbestyrelser allerede skiftet navn til afdelinger.  
Dette betyder også at lokalbestyrelsesformand nu hedder afdelingsformand.  
Kasserer hedder nu økonomiansvarlig. 
Lokalbestyrelsesnæstformand er ikke længere en officiel rolle. Afdelinger kan vælge at be-
holde rollen, hvis de ønsker det. 
Lokalbestyrelsesmedlemmer er ikke længere en betegnelse, der vil blive brugt. I stedet vil 
alle der ”…ønsker at bruge tid og arbejdskraft på at arbejde aktivt for SLS’ formål…” på en-
ten lokalt, regionalt eller nationalt plan, blive betragtet som SLS-aktive. 
 
Valg til tillidsposter: 
Afdelingsformand og økonomiansvarlig skal på valg senest til marts 2021. Indtil da vil den 
tidligere lokalformand automatisk være afdelingsformand, og kasserer automatisk være øko-
nomiansvarlig. Afdelingsformanden og den økonomiansvarlige vælges for et år ad gangen. 
 
Afdelinger skal også vælge en regionsrepræsentant hver inden d. 15. oktober. Regionsre-
præsentanten skal sidde i regionsbestyrelsen frem til d. 1/7 2021.  
 
Hver gang der afholdes valg til tillidsposter, er det vigtigt at det annonceres til medlemmer på 
uddannelsesstedet. Det betyder at det skal fremgå af en besked på de normale informations-
veje for studerende på uddannelsesstedet, uanset om det er på en opslagstavle, på Face-
book eller på studienet. 
 
På det regionale plan 
Det helt nye niveau i vores organisation hedder regionsbestyrelsen. Denne kommer til at be-
stå af regionsrepræsentanter og regionskoordinatorer.  
Imellem d. 16. oktober og d. 30. november, når afdelingerne har valgt regionsrepræsentan-
ter, træder regionsrepræsentanterne sammen og konstituerer sig som regionsbestyrelse. Her 
vælges også regionskoordinatorer, der både agerer koordinator på det regionale niveau, og 
er medlem af det nationale niveau i SLS, Landsbestyrelsen. 
I regionsbestyrelsen har kun regionsrepræsentanter stemmeret. 
 
Kort oversigt over frister for valg 
- 15. oktober: Afdelinger har valgt regionsrepræsentanter. Regionsbestyrelserne påbegynder 
herefter arbejdet. 
- 30. november: Regionsbestyrelser har valgt regionskoordinatorer, der også indgår i Lands-
bestyrelsen fra 1/1-2021. 
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9 Eventuelt 

 
1. Afstemning om standardforretningsorden for regionsbestyrelserne. 

Der blev snakket om standardforretningsordenen for regionsbestyrelserne lørdag 

d.26/9, men søndag d.27/9 blev punktet drøftet. 

Der stemmes om standardforretningsordenen for regionsbestyrelserne. 

o 20 for, 0 blank og 0 imod 

o Standardforretningsordenen for regionsbestyrelserne er vedtaget. 

 

2. LB-træf (Afdelingstræf) 5.december. 

Corona ser ikke ud til at forsvinde foreløbigt, derfor har forretningsudvalget besluttet 

at der arbejdes på en virtuel løsning ift. LB-træffet, så ledes vi kan afholde det. Ar-

bejdsgruppe skal nedsættes. 

Laura og Siw er i arbejdsgruppen fra forretningsudvalget. 

Interesserede i arbejdsgruppen: Carsten fra SLS-Hillerød og Michelle fra SLS-Nykø-

bing F. 

Den næste uge kan man skrive en mail til Laura (Næstformand), hvis man godt 

kunne tænke sig være med i arbejdsgruppen. 

 
 

10 Evaluering af mødet 

 
Evalueringerne fra lørdag og søndag er data taget fra mentimeter. 
 
Evaluering fra lørdag: 

- Talerlisten fungerede fint, dejligt at der er plads til forskellige inputs, ærgerligt med 

teknikken 

- Korte pauser 

- Ærgerlige teknik problemer 

- Sej og struktureret mødeleder - Gode debatter, fedt med erfaringsudveksling - Svære 

emner over Skype - god formidling ift ny struktur - godt med padlet til afstemning 

- Teknikken var lidt noget bøvl denne gang 

- Godt med brug af menti og padlet, så vi alle kan være med 

- Elskede Kahoot 

- Dejligt med god dialog og plads til forskelle - tak!! 

- Teams var bedre og nemmere at bruge en skype 

- Godt tidsplanen blev indhentet igen 

- Flere små pauser når det er online + holde tiden (når vi siger vi starter kl 15 starter vi 

der) 

- Rigtig godt møde med god struktur ift. emner og tiden. Det virker rigtig godt med te-

ams, men også med afstemningen på padlet, som gør det mere overskueligt med at 

se på hvem der stemmer på hvad. Endvidere var det rigtig godt med 45min frokost-

pause :) 
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- Delta: Kunne godt have tænkt mig dette seneste punkt var en Workshop. Så vi havde 

arbejdet mere indbyrdes og været mere "sociale" med hinanden, fremfor en snakkede 

og resten var "inaktive". 

- Plus: nye formandskab gjorde det godt til deres første møde 

- Det sidste punkt blev lidt langt, specielt efter frokost.  

- Eventuelt bytte om, så det lange kommer først, dermed bliver det nemmere at holde 

tingen lige i munden. 

- rigtig gode debater 

- Det fungerede godt når man skulle have ordet 

- Padlet til afstemning fungerede godt 

 
Evaluering fra søndag: 

- Holde en lille pause 1 gang i timen 

- Bedre teknik 

- Kort som smurt 

- Dejligt med overholdelse af tidsplan. 

- Dejligt med god kommunikation i chat. eks. med summetid. 

- Fedt at teknikken virkede bedre 

- Dejligt at diskussionerne bliver afkortet så der ikke går kaffeklub i den. 

- Teams kan ikke vises video, så har følt mig en smule udenfor, hver gang det er påtalt 

hvor dejligt det er at man kan se hinanden 

- Godt med summepauser :) 

- Dejligt at vi overholdte tidsplanen. Rigtig god stemning og tilpas med små pauser ind-

imellem :) 

- Mega fedt møde, dejligt at tidsplanen overholdes. 

- Det tekniske gik rigtig fint 

- Super hyggeligt 

- Dejligt med god stemning og dialog. 

 

11 Næste møde 

 
14. – 15. november 2020 på Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 86,  
2200 København N 
 

12 Afslutning af mødet 

 
 

 


