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Fastholdelse på Jordemoderuddannelsen
Før studiestart:
Modtager velkomstbrev fra studievejleder sammen med optagebrevet
Tildeles tutor en uge efter optaget

tutor har samme kliniske uddannelsessted som den
nye studerende
Tutor kontakter sin tutee via sms og eller via mail
inden studiestart
Det kliniske uddannelsessted tildeles før studiestart

Introugen
Første dag modtages den nye studerende af sin tutor ved hovedindgangen og følges op på uddannelsen.
De nye modtages af studievejleder samt semesteransvarlige i deres lokale.
På deres ”plads” ligger et velkomstbrev samt en ”lykkesten” fra tutor
I introugen er der f.eks. fokus på studiemiljø/studiegrupper plus andre interessegrupper/trivsel/stress/ensomhed/læse-skrive vanskeligheder/fra elev til studerende
De semesteransvarlige er opmærksomme på, at det kan være nødvendigt, at de er facilitatorer/katalysatorer i forhold til start af interessegrupper såsom studiegrupper, madklubber, løbeklubber, kreative klubber osv…
Introugen afsluttes med en hyttetur (torsdag til fredag) hvor studievejleder, semesteransvarlige
og evt. undervisere på 1. semester samt 2 studerende fra JSR (Jordemoderstuderendes råd) deltager

Uge 2
Udvidet frokostmøde med tutorerne i hold inddelt efter kliniksteder. Tutorerne viser rundt på
UC SYD.

I løbet af studiet på teorisemestrene:
Personlig faglig samtale i løbet af 3. og 5. semester. Samtalerne gennemføres af studievejleder
og klinikkoordinator (begge uddannede mentorer) efter gennemført studPULS.
De studerende kontaktes hvis vi registrerer ”mistrivsel” eller hvis de har meget fravær.
Der er opmærksomhed og hjælp til gruppedannelse til projekter på 5. og 7. semester.
De semesteransvarlige skemalægger en lektion på hvert semester, hvor der tales om holdets
trivsel generelt og der gives gensidig feedback.

Arrangementer på tværs af alle hold:
Studieråd sammensat af ansatte og studerende fra JSR. Mødes 2 gange pr. semester. Her drøftes stort og småt.
Kreativ klub – Netværket hver anden mandag eftermiddag:
Strikke/hækleklub – ”Slip en og hold masken” nogle strikker, andre snakker. Ansatte deltager
hvis de kan/vil
Filmeftermiddag med fagligt indhold
Madpakkemøder arrangeres ved behov.
JSR arrangementer - ofte med fagligt indhold.
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I løbet af uddannelsen på klinikforløbene:
Generelt tæt samarbejde mellem studievejlederen/klinikkoordinatoren på uddannelsen og de
klinisk uddannelsesansvarlige i klinikken, men især hvis der opstår problemer med studerende i
klinikken. Der er udarbejdet en handleplan som følges, hvis der opstår problemer.

Af mere underholdende karakter:
Kagedyst – de studerende bager kreative kager under temaet Jordemoderliv
Stoleræs på gangen
Kor på gangen
Pause zumba
Walk and talk i frokostpausen
Gertrud Sands julekonkurrence
Samtale med de nye studerende tidligt på modul 1 med focus på de udfordringer den nye studerende selv forudser på studiet.

Studerende på orlov.
Studievejleder holder kontakt med studerende, der er på orlov f.eks. via mail/sms
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