11. maj 2020

Kære alle medarbejdere på UC Diakonissestiftelsen
Genåbningen af Danmark i forbindelse med Covid-19 krisen er i gang. Vi er omfattet af
denne genåbning, men da vi er omfattet af regelsæt fra to forskellige ministeriet kommer
det til at forgå i lidt forskellig takt, som jo alene er en politisk prioritering.
Det er magtpåliggende for mig at udtrykke stor tilfredshed og glæde over den iver og
arbejdsindsats I alle har lagt for dagen de sidste par måneder. Det har været en ualmindelig
svær tid og I har alle sammen gjort mere end almindelig fyldest i denne svære tid. Takken
for det kan ikke være stor nok.
Der hviler et stort pres på alle, vi er klar over at der kan være behov for at drøfte dette godt
igennem, når vi mødes fysisk igen. Det har allerede været tematiseret på virtuelle møder.
Men til august vil vi holde to personalemøder med deltagelse af ekstern konsulent, hvor vi
sammen får lejlighed til at vende begivenhederne.
Til det generelle omkring genåbning er der at sige, at vi forsøger at ensrette den indvendig
færdsel så meget som mulig, social- og sundhedsuddannelserne benytter indgang 3a og
professionsuddannelserne benytter indgang 1a. Alle køkkener er indtil videre ude af drift,
for at forhindre så mange fælles kontaktpunkter som muligt. Alle elever, studerende og
ansatte skal selv medbringe mad og drikke! Der vil blive indkøbt engangsservice til
medarbejdere.
Vi opfordrer alle til at anvende deres medarbejder kort til print og kopi. Display på print og
kopimaskiner er et kontaktpunkt alle er i berøring med, så husk sprit. Elever og studerende
vil ikke få direkte adgang til print og kopi fremover. De vil skulle have adgang af en
underviser, så der følger sprit med og i visse tilfælde vil der være den service at
administrationen er behjælpelig. Der følger nærmere information om dette fra Pia og
Louise.
Der er bestilt opsætning af ekstra håndvaske på gang 3.1 og 3.2. Det er underviserens
ansvar at sørge for at henstille til at elever og studerende har god håndhygiejne og
overholder afstandskravet. Der forefindes sprit og aftørrings materiale, som medbringes i
klassen ved begyndelsen af hver time, også ekstra håndsprit.

Alle klasselokaler er nu stillet op, så der er ca. 2 m mellem pladserne. På grund af vores
lokalers beskaffenhed fastholder vi 2 m kravet.
Genåbning af social- og sundhedsuddannelserne:
Alle elever skal tilbage i skolen fra den 18. maj. På grund af afstandskravet kommer
eleverne herind på skift. Vi regner med at kunne have to hold på skolen ad gangen, resten
vil få virtuel undervisning, som hidtil. Det betyder at alle hold er inde på skolen 1 – 2 dage
om ugen. Læreren har fortsat et ansvar for at undervisning også foregår udenfor i det
omgang, det kan lade sig gøre.
Hvert hold får særskilt besked om tilstedeværelse og hvert hold får også besked om
eksamen, som i visse tilfælde endnu er uafklaret. Der er møde med ministeriet den 12. maj,
men vi ved endnu ikke, hvornår der vil komme melding ud fra dette møde.
Alle undervisere vil fortsat skulle have rigtig meget virtuelt undervisning og også meget
forberedelse hjemmefra. Vi skal fortsat minimere tilstedeværelsen på skolen.

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 på sygeplejerskeuddannelsen. 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 på sygeplejerskeuddannelsen, som har været gældende et par uger omfatter først
og fremmest 7. semester, 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.
Altså fortsat meget begrænset adgang for studerende og medarbejdere på
professionsbacheloruddannelserne.
Der vil fortsat være stort fokus på smitte og sikkerhed.
Fase 3 i genåbningen bliver fra den 8. juni og fase 4 fra medio august. Vi forventer ikke
større ændringer inden fase 4.
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