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1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Udsendt til orientering
• D. 28.02.2018: VS: Orientering til Absalon - godkendelse af dublering - PB i sygepleje (Holbæk)
• D. 06.03.2018: VS: Valgfrie elementer i SUND - jf. BEK §7
• D. 14.03.2018: SV: Referat fra SFU's deltagelse i ledernetværksmødet d. 26. februar 2018
• D. 06.04.2018: Uddannelsesledernetværk - opfølgning på kontakt med Søren Pedersen
• D. 10.04.2018: Monitoreringsopgave: Stærk professionsfaglighed og handlekompetence

3.

Opsamling på temadagen afholdt d. 23.04.2018

3.1

Sagsfremstilling
Der ønskes en opsamling på temadagen for ledere og chefer i sygeplejerskeuddannelsen. Eftermiddagens drøftelser om Rektorkollegiets ”Must win battles” med særligt fokus på de tre delmål
under ”Fremragende undervisning” forventes at afstedkomme væsentlige input, som der ønskes
opsamling på.

3.2

Referat

4.

Svar til Styrelsen for Patientsikkerhed

4.1

Sagsfremstilling
På sidste møde i uddannelsesledernetværket d. 26.02.2018 deltog Elise Bromann Bukhave og
Anne Larsen fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse under punkt 3: Studieordning og anerkendelsesdirektivet. Styrelsen for Forskning og Uddannelse havde haft møde med Styrelsen for
Patientsikkerhed, hvor de havde lovet at viderebringe opmærksomhedspunkter i forhold til de
gennemlæste studieordninger og fremsendte redegørelser. Styrelsen for Patientsikkerheds opmærksomhedspunkter til studieordningerne blev gennemgået og drøftet, hvorefter det aftaltes,
at Iben udarbejdede et udkast til en fælles tilbagemelding på opmærksomhedspunkterne. Ud-
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dannelsesledernetværket skal fremsende en fælles tilbagemelding til Elise Bromann Bukhave fra
Styrelsen for Forskning og Uddannelse senest d. 1. maj 2018.
Der ønskes en drøftelse af udkastet til en fælles tilbagemelding.

4.2

Bilag
Bilag 1

Svar til Styrelsen for Patientsikkerhed

4.3

Referat

5.

Monitoreringsarbejde i henhold til notatet ”Monitorering af udviklings- og
implementeringsarbejdet. Sygeplejerskeuddannelsens nationale
følgegruppe”

5.1

Sagsfremstilling
• Der ønskes en gensidig status på arbejdet med monitoreringsopgaverne samt videndeling
med henblik på ensretning af det arbejde, som fremsendes til den nationale Følgegruppe i
2018.
• Planlægning af monitoreringsopgaven i 2019. Der skal i april/maj 2019 fremsendes monitoreringsoplæg til den nationale følgegruppe omhandlende:
o

Styrkede kompetencer til at arbejde tværprofessionelt

o

Styrket sammenhæng mellem teori og klinik

o

Øget fokus på forskning og udvikling

Der ønskes fastsættelse af deadline for videndeling af leverancer til den nationale Følgegruppe.

5.2

Bilag
Bilag 1

5.3

Monitorering af udviklings- og implementeringsarbejdet

Referat
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6.

Konflikt

6.1

Sagsfremstilling
Der forhandles på nuværende tidspunkt nye overenskomster inden for det offentlige og det kan
ende i en konflikt. Der ønskes en drøftelse af, hvordan de enkelte UC’er forventer at håndtere en
mulig konflikt.

6.2

Bilag
Bilag 1

INFO Fælles principper for erstatningsaktiviteter for studerende ved afslutning af en evt. konflikt

6.3

Referat

7.

Bachelorprojektet

7.1

Sagsfremstilling
Studerende har fra efterårssemesteret 2018 ret til at udarbejde bachelorprojektet individuelt.
Der ønskes en drøftelse af, hvor mange timers vejledning der gives til studerende, som udarbejder bachelorprojektet individuelt.

7.2

Referat

8.

Budget 2018 og regnskab 2017

8.1

Sagsfremstilling
Gennemgang og godkendelse af budget 2018 og regnskab 2017
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8.2

Bilag
Bilag 1

Budget 2018 og regnskab 2017

8.3

Referat

9.

Ændring af dimensionering på de enkelte UC’er

9.1

Sagsfremstilling
Der ønskes en drøftelse af hvorvidt fordelingen af optag mellem kvote 1 og kvote 2 skal være anderledes i fremtiden.

9.2

Referat

10.

Høring om forbedringer af videreuddannelsesmuligheder for
erhvervsuddannede

10.1

Sagsfremstilling
Styrelsen for Forskning og Udvikling har udsendt høring, hvor de faglige udvalg for erhvervsuddannelserne, uddannelsesnetværkene for erhvervsakademiuddannelserne og uddannelsesledernetværkene for professionsbacheloruddannelserne opfordres til at gennemse bilag 1 til adgangsbekendtgørelsen med henblik på at identificere mulige forbedringer i adgangskravene til de
videregående uddannelser for erhvervsuddannede og gå i dialog med de relevante udvalg/netværk med henblik på evt. at nå frem til fælles indstillinger.
Der ønskes en gennemgang og drøftelse af bilag 1 til adgangsbekendtgørelsen med henblik på at
identificere mulige forbedringer i adgangskravene til sygeplejerskeuddannelsen for erhvervsuddannede.

10.2

Bilag
Bilag 1

Høringsbrev om videreuddannelse for erhvervsuddannede
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Bilag 2

Bilag 1 til Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsuddannelser

Bilag 3

Kontaktoplysninger erhvervsuddannelsernes faglige ud..

10.3

Referat

11.

Eventuelt
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