Uddannelsesudvalget ved Ernæring og Sundhedsuddannelsen

Indkaldelse

Uddannelsesudvalgsmøde – Ernæring og sundhed
28. februar 2019, kl. 13.00 – 16.00, lokale E330, Campus Haderslev
Uddannelsesudvalgsmødet starter kl. 11, hvor der er mulighed for at besøge 6. semesters afslutning på et tværprofessionelt forløb:
”I uge 8 og 9 har studerende arbejdet sammen om at skabe tværprofessionelle og innovative løsninger omkring et antal beboere i en opgang og deres udfordringer. Uddannelserne der har samarbejdet er Ernæring og Sundhedsuddannelsen samt Fysioterapeutuddannelsen fra Campus Haderslev, og Sygeplejerskeuddannelsen og Socialrådgiveruddannelsen fra Campus Aabenraa. Resultaterne af samarbejdet kan ses på markedspladsen i festsalen (Lokale E209) og tilstødende lokaler på Campus Haderslev.”

Dato
11.02.2019
Reference
poha

Der vil være frokost i kantinen kl. 12.30 i Bygning C.

Mødeindkaldelse
1. Velkomst og præsentation
2. Godkendelse af dagsorden
3. Opfølgning på det sidste referat (Bilag vedr. punkt 3)
4. Meddelelser fra formandskabet, studieledelsen og udvalgets medlemmer
a. Promovering af ledelseslinjen v/ Sandra Møller Juhl.
5. Forhold omkring uddannelsen og professionen
a. Orientering omkring revisionsarbejde ift. studieordningen.
Herunder rettelser vedr. prøveformer, bindinger på uddannelsen, valgfrit
element, praktik og plagiat. (Bilag vedr. punkt 5a)
b.

Fremtidssikring og revisionsarbejde ift. studieordningen.
Herunder baggrund, gennemgang af forslag til 1.-4. semester og drøftelse. (Bilag vedr. punkt 5b).

c.

Drøftelse af forhold omkring journalføringsbekendtgørelsen og dokumentationspligten for KD'ere og PBES'ere v/ Louise Kopp.
I stigende grad er der flere SF/SFF ude i kommunerne, og der har været
nogle udfordringer ift. hvem og hvordan der skal dokumenteres, når man
ikke er autoriseret. Jeg har fået dette opklaret ved Styrelsen for Patientsikkerhed, og det vil være relevant, hvis ”undervisning om journalføring”
kan indtænkes i studieordningen for alle PBES'ere.

d.

Optagelsessamtaler.
Uddannelsen har valgt at indføre optagelsessamtaler for kvote 2 ansøgere fra foråret 2019. Orientering ved studieleder samt kvalificering fra
udvalget.
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e.

Den nationale følgegruppe for studieordningen ved ES.
Orientering fra studielederen primært omkring monitoreringspunkterne:
Studieintensitet, FoU-basering, tværsektorielt- og professionelt, simulationsundervisning.

f.

Beskæftigelsesundersøgelse fra 2019. (Bilag vedr. punkt 5f)

6. Opsamling på handlenotatets implementering fra den positive turnusakkreditering af Ernæring og Sundhedsuddannelsen ved UC SYD i foråret 2018.
a. Orientering fra studielederen samt en drøftelse af implementering af handlenotatet (Bilag vedr. punkt 6a).
7. Ernæring og Sundhedsuddannelsens handleplan.
a. Opsamling på uddannelsens handleplan fra 2018. (Bilag vedr. punkt 7a).
b.

Drøftelse af indsatsområder i 2019.
Der ønskes bl.a. en diskussion af: Hvad er et talent i forhold til uddannelsen? (Bilag vedr. punkt 7b).

c.

Orientering om initiativer under strategisk rammekontrakt.

8. Uddannelsesområdets efter- og videreuddannelse
9. Andre spørgsmål der vedrører uddannelsesområdet
10. Næste møde
a. Drøftelse af tid, sted, form og indhold

Venlig hilsen
Pia Øxenberg Hansen (POHA)
Studieleder
Ernæring og sundhed
poha@ucsyd.dk
72665125
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