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Kære alle medarbejdere på UC Diakonissestiftelsen  

Skolen er fortsat lukket frem til den 10. maj, men al undervisning og alle aktiviteter 
fortsætter virtuelt som hidtil.  

Der foregår i øjeblikket en kraftig drøftelse med de to ministerier i forhold til hvilke 
aktiviteter, der er kraftigst behov for åbner op på vores område. Indtil videre åbnes der 
ikke op, men særligt på Social- og sundhedsuddannelserne grundforløb 2, og i forhold til 
brandkurser og førstehjælp er der aktiviteter, der trænger sig på, men vi må afvente og se. 
Der er ikke åbninger i udsigt på vores område lige nu. Men der er nogle 
sundhedsuddannelser, der har mere behov for træning, eksempelvis 
fysioterapeutuddannelsen som har praktiske øvelser med i deres bachelor eksamen, 
tænker jeg meget snart få åbnet for at kunne øve. Blot for at give et billede af, hvad det er, 
der menes, når sundhedsuddannelserne fremhæves af statsministeren.  

Der er derfor fortsat stort behov for elastik og omsorg i håndteringen af situationen, og jeg 
er overbevist om, at de beslutninger I hver især træffer i dagligdagen i denne situation 
bliver gjort i den allerbedste mening.  

Der er mange af de behov og ønsker vi har i øjeblikket som ikke kan realiseres, så stor tak 
til jer alle sammen for den tålmodighed I udviser i situationen. Tak for jeres opfindsomhed, 
tak for de didaktiske kvantespring I alle sammen foretager i øjeblikket og i det hele taget 
tak for jeres store indsats.  

Vi må kæmpe os gennem de næste uger sammen og på afstand. Louise, Pia og jeg er fortsat i 
tæt dialog og til rådighed i stort som småt, så tøv ikke med at kontakte os.  

Jeg vil stadig gerne underrettes på mail eller sms, hvis I tager ind på skolen. Skolen er 
fortsat aflåst og lukket, og har ikke opsyn i denne tid, så derfor er det vigtigt, I lige giver mig 
et praj, hvis I henter noget. 

Rigtig god påske 

Kim  


