
 

 

     11. maj 2020 

 

Kære alle elever og studerende på UC Diakonissestiftelsen 

 

Diakonissestiftelsen har fællesskab og medmenneskelighed som omdrejningspunkt og jeg 
er ualmindelig glad for at opleve, hvor flot vores elever og studerende hjælper  hinanden i 
denne meget usædvanlige og svære covid-19 tid. Tak for jeres indsats og ros for at I 
kæmper så flot.  

Danmark er på vej i en genåbningsfase, hvor uddannelsesinstitutionerne også åbner i 
forskelligt tempo. Sådan er det også her hos os fordi vi tilhører to forskellige ministerier.  

Skoledagen vil være noget forandret. Der vil være ensretning  af den indre færdsel og alle 
social- og sundhedselever skal gå ind ad indgang 3a og studerende på 
professionsuddannelserne skal gå ind ad indgang 1a.  

Der er bestilt opsætning af ekstra håndvaske. Der er sat sprit op mange steder, der er 
foretaget afstribning på gulvene og elev og studenterkøkken er spærret af, så alle elever og 
studerende selv skal sørge for mad og drikke, da der er alt for mange kontaktpunkter i et 
køkken, som det er umuligt at rengøre med den hyppighed, der skulle til, hvis vi skal 
forhindre smitte der. Sundhedsstyrelsens vejledninger er sat op i alle lokaler – følg 
anvisningerne!  

Der vil være begrænset mulighed for print og kopiering, da kopimaskiner også er 
kontaktpunker, som rigtig mange anvender. Der vil komme særskilte instrukser for, 
hvordan I kan printe og kopiere.  

 

Social og sundhedsuddannelserne  

Uddannelserne åbner fra den 18 maj for alle hold. Det betyder at skolen fortsat er lukket 
frem til den 18 maj og alt undervisning fortsat foregår virtuelt. 
Fra den 18 maj vil holdene komme på skift på skolen. Med afstandskrav til bordopstilling 
kan lokalerne rumme langt færre elever og det betyder at hvert hold vil være 1 – 2 dage på 
skolen hver uge og resten af tide få virtuel undervisning. Der vil blive sendt særskilt 
meddelelse til hvert enkelt hold om fremmøde.  
Der er møde i Undervisningsministeriet den 12. maj herefter vil vi i løbet af nogle dage få 
besked om eksaminer, der er stadig visse uklarheder.  
 



Professionsuddannelserne:  
 
Professionsuddannelserne har kun tilstedeværelse i meget begrænset omfang. Alle 
eksaminer er omlagt til digitalt format frem til semesteret afslutning med mindre andet 
bliver meldt ud. Der kommer meldinger om særskilte eksaminer inden den 18. maj.  

Fra mandag den 18. maj åbnes der for adgang til udvalgt og meget begrænset undervisning 
og adgang til særlige faglokaler i begrænset omfang for sygeplejerskestuderende. F.eks 
afholdes der skrivecafe med 7 semester, ligesom der i helt særlige tilfælde kan afholdes 
bachelorvejledning og /eller SPS-vejledning med fysisk tilstedeværelse aftalt med leder.  

Åbningen, som har været gældende et par uger omfatter først og fremmest 7. semester på 
sygeplejerskeuddannelsen, men udvides nu til at kunne omfatte udvalgte semestre i helt 
udvalgte forløb/lektioner. Det vil blive meldt særskilt ud, hvilke semestre og hvilke forløb, 
der drejer sig om. Der er primært fokus på træning af simulations- og skills- færdigheder.  

Der vil være rigtig meget virtuel undervisning frem til sommerferien, og derefter vil fase 4 i 
genåbningen træde i kraft medio august. Hvad det indebærer ved vi af gode grunde endnu 
ikke. 

Der vil fortsat være stort fokus på smitte og på at vi passer på hinanden med at holde 
afstand og sikre god håndhygiejne og i det hele taget følge alle de råd, der er fra 
sundhedsmyndighederne.  

 

Mange hilsner   

Kim Petersen 
rektor 
 


