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Kære alle elever og studerende
Statsministeren har udtrykt sit ønske til hele befolkningen om samfundssind, ansvarlighed
og tålmodighed bedre end nogen anden kan gøre det, så jeg vil blot her takke jer alle for at
efterleve det i håbet om, at det er det, I gør. Det betyder kolossalt meget at vi alle står
sammen og at alle forstår alvoren i det her.
I får nu de seneste meldinger fra skolen, som gælder alle elever og studerende og også jer,
der er i klinik og praktik. Husk at holde jer opdateret på UDDATA+ og Intrapol og på
Sundhedsstyrelsens og Udenrigsministeriets hjemmesider.
Vi er en lille skole, så kontakten er stadig til ledelsen:
Uddannelsesleder Pia Palnæs Hansen: 6011 1773 (Professionsuddannelserne)
Uddannelsesleder Louise Elmgaard Thiem: 27 79 47 52 (Erhvervsuddannelserne)
Rektor Kim Petersen: arbejde 2779 9506
Coronasmitte
Vi har i dag fået melding om, at en studerendes søn er testet positiv for corona, men vi har
endnu ikke meldinger om elever eller studerende, der er testet positive. Undervisere og
studerende på det pågældende hold har fået særskilt besked.
Er du bekymret for, om du kan være smittet skal du følge myndighedernes rådgivning på
coronasmitte.dk.
Bekæmpelse af epidemien handler om isolation. Er du det mindste i tvivl, skal du og dine
nærmeste kontakter, isolere sig fra omverdenen. I denne her situation kan ingen gøre en
stor nok indsats.
Elever og studerende i praktik og klinik, hvis du ikke har hørt fra klinik og
praktikstedet:
Hvis du endnu ikke har hørt fra dit praktik eller kliniksted, skal du kontakte skolen, se
numrene nederst i denne meddelelse. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke svare på,
hvordan vi helt konkret vil løse de udfordringer, dette vil have for dig og dit samlede
uddannelesforløb. Vi arbejder på at finde så mange og så gode løsninger som muligt.

Præcisering vedrørende elever og studerende, der er i klinik og praktik eller som står
overfor snart at skulle i klinik og praktik:
Elever og studerende skal møde i praktik og klinik, medmindre du har hørt andet fra dit
praktik eller kliniksted.
Du skal selvfølgelig ikke møde i praktik eller klinik, hvis du er syg, eller hvis din egen læge
vurderer, at du er i risikogruppe. Hvis du selv eller nogen i din nærmeste omgangskreds er
testet positiv for corona skal du ikke møde op i praktik eller klinik før du har talt med dit
praktik eller kliniksted.
Er du i klinik i en region er hovedreglen, at du skal fortsætte dit kliniske uddannelsesforløb,
og vi betragter det som sidestillet med et normalt klinisk uddannelsesforløb, selvom du ikke
vil modtage undervisning på samme måde som normalt. Der kan være enkelte hospitaler,
som forholder sig anderledes, hvorfor du kan blive bedt om ikke at møde op.
Er du i klinik/praktik i en kommune, er det forskelligt fra kommune til kommune, hvordan
de håndterer situationen. Derfor kan du som elev eller studerende opleve, at nogen skal
møde i klinik/praktik, mens andre ikke skal.
Det samme gør sig gældende i private virksomheder og NGO organisationer, hvor 3K
studerende er i praktik.
Hvis du kommer til at stå i en situation, hvor du ikke har gennemført et planlagt klinisk
uddannelsesforløb eller praktik, så vil vi som institution vurdere, om det kan anses for
gennemført, eller om der er behov for supplering af den ene eller den anden karakter.
Som du muligvis har hørt, så kan det komme på tale, at sundhedsvæsenet vil inddrage
elever og studerende fra særligt sundhedsuddannelserne i et muligt coronaberedskab. Det
ved vi ikke nærmere om på nuværende tidspunkt.
Hvis du som studerende har studiejob i sundhedsvæsenet, så er det naturligt, at du siger ja
til at hjælpe, da der er brug for alle kræfter i forhold den nuværende situation. Det er dog
også vigtigt, at du afsætter tid til at studere, så du i videst muligt omfang kan imødekomme
læringsudbytter/-mål ved afslutningen af modulet/semestret.
Indtil videre er hovedbeskeden fra myndighederne, at man ikke kan eller skal deltage i et
evt. frivilligt coronaberedskab, hvis man er i praktik, men alene hvis man ikke er i praktik.
Omlægning af undervisning
Som nævnt i tidligere informationsskrivelse er vi i fuld gang med at omlægge alt
undervisning til virtuel undervisning. Alle hold har fået undervisning fredag og det vil
fortsætte sådan. De eksisterende skemaer gælder stadig, underviserne er i kontakt med alle
elever og studerende og der undervises på den måde, det nu kan lade sig gøre. Skolen er
lukket men ingen har fri! Det er vigtigt at elever og studerende ikke mødes fysisk i grupper,

men alene mødes virtuelt. Underviserne er behjælpelige med at give anvisninger på,
hvordan det kan lade sig gøre.
Internationale studerende
Udenrigsministeriet har netop meddelt, at alle danskere, der ikke er bosiddende i udlandet
eller på ikke-længerevarende ophold, bør rejse hjem. Danmarks grænser lukkes derudover
frem til 13. april for al ikke-nødvendig international rejseaktivitet. Skolen anbefaler alle
studerende i udlandet at vende hjem hurtigst muligt. Vi vil når du er kommet hjem være
behjælpelig med at tilrettelægge resten af din klinik eller praktikperiode.

Til slut vil jeg endnu engang opfordre alle til at gøre så stor en indsats som mulig i den
nuværende meget kritiske situation. Tak for jeres tålmodighed og forståelse. På
Diakonissestiftelsen værdsætter vi fællesskab og i den nuværende situation står vi sammen
i virtuelle fællesskaber. Vi hjælper alle sammen hinanden og det skal vi og I blive ved med.
Tak for indsatsen til alle.

Kim Petersen

