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Coronatilrettet 
Velkomstbrev 

 

 
Kære alle nye jordemoderstuderende 
Her kommer et nyt velkomstbrev til jer med information om de 
aktuelle ændringer, som iværksættes pga. corona-situationen. 
 

På UCSYD / Jordemoderuddannelsen har vi gjort os en masse tanker omkring, hvordan vi bedst mulig kan organisere 
det, så vi passer på hinanden samtidig med, at vi får mest mulig kvalitet i studiestarten og i undervisningen. 
 
Du skal mandag d. 31. august kl.  8.30 - 9.00 møde på 

Jordemoderuddannelsen 
UCSYD, Skolebakken 173, Bygning 2, 1. sal 

Lokale 2209/2209A 
6705 Esbjerg Ø 

 
Vi har valgt, at du skal møde direkte i undervisningslokalet → for så mindskes kontakten og dermed smitterisikoen. 
Vi har også valgt, at JM20S skal have et større lokale → for så overholdes afstandskravet og smitterisikoen mindskes. 
Se mere information om begge dele nedenfor. 
 
Din start på uddannelsen 
Vi medsender også et nyt skema for introduktionsugen med et corona-tilrettet program. 
Vi vil stadig gerne bede dig lave en lille præsentation af dig selv på et A4-ark. Hvor kommer du fra? Hvilke uddannelses/  
erhvervsmæssige erfaringer har du? Hvad interesserer du dig for? Samt måske et foto af dig selv og din familie/ 
kæreste/ hund/ kat/ hest osv. Kun fantasien sætter grænser.  
Denne præsentation kan du bruge som udgangspunkt, når vi i introduktionsugen skal præsenteres os for hinanden.  
Efterfølgende vil den blive placeret i en holder i jeres lokale, så I kan læse om hinanden. 
 
På tur 
Vi har været nødt til at aflyse hytteturen til Fanø, da det ikke er muligt at overholde afstandskravet på 1 meter. Dvs. du 
behøver ikke længere medbringe sovepose osv. 
Vi finder det stadig vigtigt, at holdet får en god start sammen, da vi som altid vægter fællesskabet og det sociale højt. 
Derfor tager vi på Fiskeri-museet, hvor I vil blive lidt klogere på den by, som I er havnet i samt have mulighed for at op-
leve noget sammen. Vi afslutter med pizzahygge – måske på stranden alt efter vejret. 
Fredag er der ikke planlagt studieaktiviteter. 
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Corona-retningslinjer på UCSYD 
På UCSYD overholder vi de retningslinjer, som sundhedsmyndighederne har opstillet, og vi vil meget indtrængende 
bede dig holde dig orienteret omkring forebyggelsen af corona-smitte på https://www.ucsyd.dk/corona så du er informe-
ret, allerede inden du møder på campus.  
Nedenfor fremtrækkes de vigtigste retningslinjer. 
 
Afstand i undervisningslokaler 
Sundhedsmyndighederne foreskriver, at der skal være mindst en meters afstand imellem studerende, og derfor skal 
JM20S, som ovenfor skrevet, være i et større lokale, og vi har lavet en bordopstilling, så det kan lade sig gøre.  
I forbindelse med fantomtræning, hvor vi ikke kan undgå at komme tæt på hinanden, har vi indkøbt mundbind til alle. 
 
Online-undervisning 
Der vil undervejs i semestret også skulle være dage med online-undervisning, både fordi vi lokalemæssigt ikke kan 
rumme alle vores tre teoretiske hold på en gang, men også for at mindske smitterisikoen for pendlerne. Tillige har under-
viserne fået erfaring med online-undervisning, som de nu kan drage nytte af sammen med semestrets studerende.   
 
Undgå at mixe hold 
For at mindske smitterisikoen foreskriver retningslinjerne også, at studerende på forskellige hold helst ikke må mixes. 
Dvs. de aktiviteter, som vi plejer at være sammen om på tværs af holdene, er enten gentænkt og omlagt eller aflyst. For 
JM20S giver det sig f.eks. udslag i, at din tutor ikke kan modtage dig ved hovedindgangen den første dag, hvorfor du 
møder direkte ind i undervisningslokalet. 
Vi beder alle vores studerende om at tage ansvar og efterleve denne regel om ikke at mixe sig f.eks. i vores fællesrum   
→ Altså hold mindst en meters afstand til studerende på andre hold.  
Ved bordene i fællesrum og i grupperum er det kun hver anden stol, der må benyttes, ligesom afstanden i sofaerne bør 
være betydelig større end vanligt. Alternativt kan vi risikere, at flere hold skal hjemsendes på en gang, hvis der opstår 
situationer med mistanke om smittespredning. 
 
Håndhygiejne m.m. 
I alle undervisningslokaler er der opsat borde med håndsprit og med spritservietter til at tørre bordflader af. Du bedes 
spritte hænder, når  du kommer ind i lokalet. Hvis du undervejs i en undervisningsdag flytter siddeplads, bør du også 
spritte bordfladen af, hvilket også gælder i grupperummene. 
Øvrige retningslinjer om host og nys i ærmet samt ikke at møde op ved symptomer på sygdom er naturligvis også essen-
tielle. 
 
Orientering om mistanke om smitte og ved symptomer 
Hvis nogen får symptomer på corona eller får konstateret smitte, skal studieleder Lene Kjærgård-Jensen kontaktes på 
mail: ljen@ucsyd.dk eller telefon 72 66 28 06, så de nødvendige forholdsregler kan iværksættes. 
 
Når du starter, snakker vi selvfølgelig meget mere om, hvordan vi kan få en god hverdag på uddannelsen og samtidig 
passe på hinanden. 
 
Har du spørgsmål så kan tutorer og jordemoderstuderende hjælpe  
Du vil blive kontaktet af din tutor fra hold JM19S (3. semester) inden studiestart og her har du mulighed for at spørge 
hende om det du skulle have brug for. 
På jordemoderuddannelsen har vi en lukket facebookgruppe for studerende. Facebookgruppen hedder: Jordemoderud-
dannelsen i Esbjerg - det sociale site. Du kan sige hej, men du kan også bruge gruppen til f.eks. at stille spørgsmål, til at 
lede efter en at følges med den første dag, eller måske finde en at mødes med inden du starter.  
 
De nedenstående afsnit er fra det oprindelige velkomstbrev, så dem har du sikkert allerede læst. 
 
Søger du bolig eller en roomie 

https://www.ucsyd.dk/corona
mailto:ljen@ucsyd.dk
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Hvis du skal flytte til byen, har vi også en facebookside, hvor jordemoderstuderende hjælper hinanden med at finde bolig 
og evt. en roomie, siden hedder: Lejeboliger for jordemoderstuderende i Esbjerg. 
Skulle du ikke være bruger af Facebook, kan du kontakte Sanne Nim på 7266 2802, så finder vi en anden løsning. 

Bøger 
En foreløbig litteraturliste finder du på studiestartssiden, men vi gør opmærksom på, at du i løbet af 1. semester formo-
dentlig skal anskaffe yderligere litteratur.  
I løbet af hele uddannelsen må du regne med at skulle bruge et samlet beløb på 15 – 20.000 kr. til bøger.  
Det er en god ide at bestille bøgerne i god tid, da der kan forekomme flere ugers leveringstid. 
 
Den første undervisning 
I introduktionsugen har vi placeret lidt undervisning i anatomi og fysiologi. I den forbindelse vil vi bede dig læse nogle 
sider i Anatomi og fysiologi-bogen ’Hånden på hjertet’ (den er på litteraturlisten). Det skal give en baggrundsforståelse, 
hvorfor det ikke forventes, at du tager noter eller forstår det hele. 
 
Siderne er: 
s.17 - 21  
s. 20 (Øv jer lidt på de latinske ”Forstavelser”)   
s. 23 - 24 til: ”Cellemembranens lipider” 
s. 29 ”Transport gennem cellemembranen” – s. 33 til: ”Pumper” 
Spring informationerne i de farvede bokse over! 
 

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen 
Er der noget, du er i tvivl om, er du velkommen til at kontakte de semesteransvarlige  

• Sanne Nim  
Telefon 7266 2802  
Mail snim@ucysd.dk 

 
• Anne-Louise Karstoft Klein  

Telefon 7266 2814  
Mail alka@ucsyd.dk 

 
Vi glæder os til at se dig. 
 
På vegne af hele personalet på Jordemoderuddannelsen 
 
 
Lene Kjærgård-Jensen 
Studieleder 

mailto:snim@ucysd.dk
mailto:alka@ucsyd.dk
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