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Velkomstbrev 
ONLINE 

 

Kære alle nye jordemoderstuderende. 

Her kommer endnu et nyt velkomstbrev til Jer med information 
om de aktuelle ændringer, som iværksættes pga. Corona-situa-
tionen – nu hvor vi alle skal starte online. 

 

På UCSYD / Jordemoderuddannelsen har vi gjort os en masse tanker omkring, hvordan vi bedst muligt kan lave en  

studiestart for jer, nu hvor retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne pålægger os, at alt skal foregå online, hvilket 

UCSYD pålægger os at gøre i hele februar måned – indtil videre. 

 

Du skal mandag d. 8. februar 2021 kl. 9.00 mødes med os på Zoom. 

 

Når I har modtaget jeres log in til UCSYD, finder I en introduktion til læringsportalen Itslearning. Her vil I blive guidet frem 

til en vejledning om, hvordan I installerer Zoom på jeres computer. 

(Ps. I skal ikke være bekymret for sikkerheden på Zoom, da den udgave, som UCSYD anvender, er med indbygget sik-

kerhed til forskel fra gratisudgaven.) 

 

På selve opstartsdagen skal I logge ind på følgende link:  

 

Join Zoom Meeting 

https://ucsyd-dk.zoom.us/j/63739623505?pwd=dUQrUG1DT1BUbU5xNHo1S2dZVkRIQT09 

 

Meeting ID: 637 3962 3505 

Password: 441488 

 

 

Din start på uddannelsen 

På studiestartssiden finder du et skema for introduktionsugen. 

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.  

Når uddannelsen lukker op for fysisk undervisning, skal den placeres i en holder i jeres lokale, så I kan læse om hinan-

den. 

https://ucsyd-dk.zoom.us/j/63739623505?pwd=dUQrUG1DT1BUbU5xNHo1S2dZVkRIQT09
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På tur 

Vi må atter aflyse planerne for en tur ud i byen, men vi arbejder på at lave et program for jer, som alligevel giver jer mu-

lighed for at lære hinanden lidt at kende. Vi håber på at tage revanche, når vi atter har mulighed for det.  

 

Coronaretningslinjer på UCSYD 

På UCSYD overholder vi de retningslinjer, som sundhedsmyndighederne har opstillet, hvilket på nuværende tidspunkt 

betyder onlineundervisning i hele februar måned. 

Når retningslinjerne ænder sig, vil du være forpligtet på at holde dig orienteret omkring forebyggelsen af coronasmitte på 

https://www.ucsyd.dk/corona så du er informeret, allerede inden du møder på campus.  

 

Når vi 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  

Vi har bedt en studerende fra hold JM20V (3. semester) om at være din tutor. Vi håber, at du har hørt fra din tutor, og 

hvis ikke du har det, så er du velkommen til at kontakte Sanne (se nedenfor.)   

 

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@ucsyd.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 
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