
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

DIAKONISSESTIFTELSEN 
Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg 
Telefon 38 38 41 00 | info@diakonissen.dk | www.diakonissestiftelsen.dk 
 
 
 

   Uddannelsescenter Diakonisseststiftelsen 200320 

 

Kære alle medarbejdere på Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen 

Diakonissestiftelsen er kendt for fællesskab, ordentlighed, medmenneskelighed, synergi 
og nytænkning.  
Der er vist ikke en eneste af disse værdier, der ikke har været ekstremt eksponeret i 
den forgangne uge. Jeg synes tilmed det hele kan samles under hatten hjælpsomhed.  
I har alle sammen været utrolig hjælpsomme og engagerede, arbejdsomme i denne uge. 
Takken til jer alle sammen kan ikke være stor nok.  
 
Jeg har været i kontakt med mange af jer og har til en del givet udtryk for at jeg finder 
det væsentligt at I dokumenterer jeres arbejde, at I laver en slags logbog over, hvad I 
underviser i og hvad I har gjort for at få skolens drift til at fungere, så de daglige opga-
ver har kunnet løses. Det skal ikke være omfattende romaner eller noveller, men do-
kumentations noter, der kan findes frem, når dette kaos har lagt sig og ministeriet får 
sundet sig. Så kommer der formentlig et dokumentations krav til os og så er det godt at 
kunne dokumentere, hvor meget I rent faktisk har kunnet få afviklet under særdeles 
vanskelige omstændigheder. 
Der er stadig mange ubesvarede spørgsmål og mange udfordringer, men jeg synes alle 
kæmper og jeg kan i alt fald konstatere at vi svarer så godt vi overhovedet kan på de 
spørgsmål vi får og de udfordringer, vi stilles overfor.  
 
Der har været og er en umanerlig flot videndeling blandt jer og der er mange platforme 
og muligheder, der er blevet tilgængelige, så heldigvis er der hjælp at hente mange ste-
der. Hvis der er software eller andet udstyr I synes, der mangler i den nuværende situ-
ation , må I sige til, så må vi finde ud af at indkøbe det, der mangler, hvis det kan lade 
sig gøre. Diakonissestiftelsens IT afdeling er utrolig hjælpsomme i denne situation.  
 
Jeg ved det i denne tid, er svært med job og familiebalancen for mange. Der er ingen, 
forventer at der bliver opfundet nye jetjagere i denne situation. Alt det jeg har hørt hele 
vejen rundt lyder betryggende og det er helt acceptabelt at alle ikke tilbyder undervis-
ning på lige avancerede niveauer. Hvis man er presset er ”keep it simple” i langt de fle-
ste tilfælde godt nok. Kontakt ledelsen, hvis du er i tvivl. Jeg skal sige, at alt det jeg har 
kendskab til er absolut fremragende undervisning.  
 
Det her er ikke overstået i løbet af et par uger, og når tingene engang mere eller mindre 
normaliseres vil der være en pukkel af udskudte opgaver, aktiviteter, der skal erstattes, 
ekstra forløb, studerende og elever, der kom i klemme i praktik og klinik, som skal 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

hjælpes på sporet igen. Det står vi sammen om, vi hjælper hinanden og vi kan samtidig 
glæde os over, at denne tid bibringer os en meget stor erfaring som vi også tager med os 
fremad rettet.  
jeg håber, I alle sammen er forskånet for sygdom, sorg og ulykker i forbindelse med 
krisen og at I klarer de mange udfordringer. Ledelsen på UCDiakonissestiftelsen vil gø-
re alt hvad vi kan for at hjælpe jer, hvis I kontakter os.  
De bedste hilsner og tanker  
Kim  
 
 


