
 

 

Professionshøjskolen UCN 1/3 

Dagsorden 

Mødetidspunkt 26. januar 2023 kl. 12.45 – 16.00 

Mødested Hotel Comwell i Kolding samt online mødedeltagelse 

Lokale  

Referent SAK 

Deltagere Iben Bøgh Bahnsen (IBB) deltager fysisk 

Edel Thomsen (EMTH) deltager online 

Jonna Frølich (JONF) deltager fysisk 

Mia Fatum (MIFA) deltager online 

Susanne Samuelsen (SUSA) deltager online 

Susanne Annikki Kristensen (SAK) deltager online 

Fraværende Britta Bang Larsen (BBLA) 

Mødeleder Iben Bøgh Bahnsen 
  

 

Sygeplejerskeuddannelsens ledernetværk 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Notat om politisk bevågenhed på SPL-uddannelsen – kl. 12.50 

BBLA har påtaget sig at skrive et notat, der opridser de politiske dagsordener, som forventes at få 

vægt ift. SPL-uddannelsen nu og i den kommende tid. Notatet lægger op til arbejdet på Temadagen 

i maj. Deltagerne bedes give respons på notatets form og indhold, så notatet kan færdiggøres. 

Dette samt mødets øvrige notater drøftes mhp. at afklare det enkelte notats hensigt og målgruppe. 

For nærværende notat afklares også grænsefladerne mellem SIDP og ULN. 

2.1 Drøftelse, beslutning og opfølgning 

 

2.2 Bilag 

Bilag 1 Politisk bevågenhed ift. sygeplejerskeuddannelsen – vinter 2022-2023 

 

3. Tre politiske budskaber – kl. 13.25 

SUSA har påtaget sig opgaven at pege på tre væsentlige politiske budskaber, som ULN ønsker 

fremhævet i den kommende tid. Notatet lægger op til arbejdet på Temadagen i maj. Deltagerne be-

des give respons på de politiske budskaber. 
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3.1 Drøftelse, beslutning og opfølgning 

 

3.2 Bilag 

Bilag 2 Tre budskaber fra Uddannelsesledernetværket 

Bilag 3 NOTAT Bekymringer blandt sygeplejerskestuderende 

4. Godkendelse af ULN’s regnskab 2022 og budget 2023 – kl. 14.00 

ULN’s regnskab for 2022 og budget for 2023 bedes godkendt. 

4.1 Bilag 

Bilag 4 Fordeling Ledernetværk 2022 

Bilag 5 Budget og regnskab SPL ledernetværk 2022 

4.2 Drøftelse, beslutning og opfølgning 

 

5. Pause – kl. 14.10 

 

6. Planlægning af Temadagen i maj – kl. 14.25 

På ULN-mødet i november 2023 blev det besluttet, at der i 2023 skal være to temadage; ét arrange-

ment i foråret og ét i efteråret. Éndagsarrangementet i foråret skal adressere, hvad der sker uddan-

nelsespolitisk og -strategisk, og hvordan ledernetværket kan påvirke den politiske dagsorden.  

Forårsarrangementet afholdes d. 8. maj kl. 10-15 på UCL i Odense. 

På sidste møde blev det foreslået, at der til mødet inviteres en journalist/oplægsholder, der dels kan 

bibringe netværket en grundlæggende forståelse af, hvordan man påvirker det politiske system, og 

som dels skal bistå netværket i at afklare, hvordan netværkets tre budskaber bedst kan formidles til 

medierne og det politiske system. 

Der skal nu sættes navn på oplægsholderen, og det skal afklares, hvem der skal facilitere dagen og 

arbejdet med de politiske dagsordener. 

6.1 Drøftelse, beslutning og opfølgning 
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7. Notat om en kommende bekendtgørelsesændring – kl. 15.00 

JONF har påtaget sig at skrive et notat vedr. opmærksomhedspunkter og ønsker til en kommende 

bekendtgørelsesændring. Deltagerne bedes give respons på notatets form og indhold, så notatet 

kan færdiggøres. 

7.1 Drøftelse, beslutning og opfølgning 

 

7.2 Bilag 

Bilag 6 ULN Notat NY BEK, januar 2023 

8. Punkter til næste møde – kl. 15.35 

 

9. Eventuelt – kl. 15.45 

 

 

 

 

 


