
Fra: Eva Dollerup Mortensen (edmo) [mailto:edmo@ucsyd.dk]  
Sendt: 24. maj 2016 11:08 
Til:  XX og XX og …. 
Cc: Eva Dollerup Mortensen (edmo) 
Emne: Modul 12 praktik ES13 fra UC SYD 
 
Kære praktikvejledere 
  
En lille hilsen med håbet om, at I er kommet godt i gang med praktikforløbet sammen med 
vores modul 12 studerende fra Ernæring og Sundhedsuddannelsen, UC SYD. Hvis der er 
spørgsmål eller andet, I som praktikværter lige ønsker at vende med os, er I meget velkomne 
til kontakte mig eller studieleder på uddannelsen Pia Øxenberg under hele praktikforløbet. 
  
Jeg har valgt at kontakte jer praktikvejledere via mail og vil i løbet af de næste par dage 
kontakte de studerende via mobil for at høre, om alt er vel, og om de tager praktikkens 
udfordringer op og gør sig nogle gode og lærerige erfaringer med praksisfeltet. 
  
Tag en hilsen med til de studerende. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Eva Dollerup Mortensen 
Lektor, praktikkoordinator 
MEd in Health Promotion and Education 
 
UC SYD 
Ernæring og Sundhedsbacheloruddannelsen 
D +45 7266 5130 | edmo@ucsyd.dk 
Lembckesvej 7, 6100 Haderslev 
ucsyd.dk 
 

 
 
 
Fra: XX @sonderborg.dk 
Sendt: 26. maj 2016 19:48 
Til: Eva Dollerup Mortensen (edmo) <edmo@ucsyd.dk> 
Emne: SV: Modul 12 praktik ES13 fra UC SYD 
 
Hej Eva, 
 
Tak for din hilsen, det går rigtig fint med de studerende her, de arbejder selvstændigt, er nysgerrige og 
tager godt imod udfordringerne.  
 
Fra efter sommerferien er jeg ikke længere praktikvejleder for de studerende her.  
De ansvarlige fremadrettet er;  XX og XX De står som cc til denne mail, så har du deres mailadresser.  
De skal gerne med på maillisten når der kommer info. ud om studerende, fra nu af.  
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Ha` en god dag  
 
Venlig hilsen 
 
Sønderborg kommune 
Sundhedscentret 
Forebyggelsesenheden 
 
 
 
Eks. på kontakt til den studerende under forløbet – normalt ringer jeg den studerende op et par uger inde i 
forløbet – inden praktikindkaldet. De studerende jeg ikke får fat i, ringer tilbage eller sender en mail. 
Eva 
 
 
Venlig hilsen 
 
Eva Dollerup Mortensen 
Lektor, praktikkoordinator 
MEd in Health Promotion and Education 
 
UC SYD 
Ernæring og Sundhedsbacheloruddannelsen 
D +45 7266 5130 | edmo@ucsyd.dk 
Lembckesvej 7, 6100 Haderslev 
ucsyd.dk 
 

 
 
Fra: Karina Warming [mailto:miniWarming@hotmail.com]  
Sendt: 10. oktober 2017 14:10 
Til: Eva Dollerup Mortensen (EDMO) <edmo@ucsyd.dk> 
Emne: praktikken i Rødekro 
 

Hejsa Eva :)  

Det var helt rart at høre en kendt stemme på telefonsvareren. 

XX og Jeg har rygende travlt i praktikken, det er super fedt.  

denne uge har jeg nogle møder med de andre på sundheds centeret ang. de nye vægtstopshold og 
hvordan programmet skal være fremadrettet. i dag skal jeg til en indledende samtale med en borger 
der både ønsker et rygestop og en kostomlægning, det bliver spændende og se hvordan det skal 
gribes an, det er jo to store ændringer af vaner, mon det kan lykkes? ellers knokler jeg på med et 
diabteshold, hvor jeg både følger en sygeplejeske og en klinisk diætist, det er super fedt at se alt 
vores teori blive brugt i praksis.  
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i morgen skal XX og jeg delvist varetage undervisningen af nogle leddegigt borgere, hvor vi sætter 
fokus på fedttyper og den store betydning af fisk og fiskeolie.  

Jeg er så glad for beslutning om at tage i et sundhedscenter og det giver blod på tanden at opleve 
alle de forandringer man er med til at skabe og fremme.  

Jeg håber du har det godt og har styr på alle de andre elever, når vi nu ikke er der til at lave ballade 
:) min medstuderende sender selv lige en mail så du ved hvordan hun går og har det.  

På det private plan kan jeg da lige indskyde at jeg i morgen skal til nakkefoldsscanningen og jeg er 
SÅ spændt på at høre og se den lille spunk.  

 

Ha det dejligt 😊😊 

 

Mvh XX  
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