
 

   UC Diakonissestiftelsen 021220 

 

Kære medarbejdere på UC Diakonissestiftelsen 

Efter tirsdagens pressemøde er der følgende meldinger. 

Professionsuddannelserne: 

Fra mandag 7. december 2020 foregår det meste af undervisningen igen digitalt på professionsuddannelser 
i København og på Frederiksberg. Myndighederne har i dag anbefalet, at undervisning med fysisk 
fremmøde på videregående uddannelser omlægges til digitalt format. Det gælder for 17 kommuner i 
hovedstadsområdet. Vi kan gennemføre undervisning med fysisk fremmeøde, men det skal være 
undervisning som ikke kan afvikles digitalt, dvs. værkstedsundervisning og undervisning, der er baseret på 
praktiske øvelser og simulation. Hos os har vi valgt at sige, at der gælder fra dags dato den 021220. 
Indtil videre er eneste praktiske aktivitet, der fastholdes HLR på 5 semester på sygeplejerskeuddannelsen, 
idet det er et krav for at vores studerende kan komme i klinik. Det betyder at også vejledning bliver omlagt, 
så der ikke er fysisk fremmøde.  
 
Omlægningen af undervisningen gælder foreløbig frem til og med 2. januar. 
 
Digital eksamen 
Omlægningen gælder også eksamen og prøver. Alle eksamener og prøver, der kan foregå online, bliver 
omlagt. Eksamen og prøver, som er baseret på praktiske øvelser, må gerne gennemføres fysisk. Vel at 
mærke, hvis de kan foregå på forsvarlig vis.  
  
Omlægningen af eksamen og prøver gælder foreløbig frem til og med 2. januar. 
 
Med hensyn til eksamener i januar 2021 vil vi gennemgå planerne, som de foreligger nu og herefter vende 
tilbage med en melding om eksamenerne afvikles med fysisk fremmeøde eller digitalt. 
  
Mere hjemmearbejde 
Vi er nødt til at følge anbefalingerne om at øge omfanget af hjemmearbejde. Regeringens anbefaling er 
klar: alt arbejde vi kan udføre hjemmefra bør vi udføre hjemmefra for at nedbringe smitterisiko og social 
interaktion.  
I skal naturligvis alle sammen have mulighed for at komme på jeres arbejdssted inden jul. Både for at 
afhente relevante materialer mv. 
 
 
  Social- og Sundhedsuddannelserne 
 
Fra mandag den 7 december gælder følgende: 
 
Vi lukker ikke skolen ned og omlægger til virtuel undervisning, men fra og med på mandag blander vi ikke 
eleverne på hold. Fra og med i dag den 021220 ophører bevægelsesaktiviteter i videst mulige omfang. Fra 



og med idag skal den pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen være den mindst muligt aktive og der 
skal primært foregå undervisning, hvor eleverne sidder ned med ansigterne i samme retning. Hvis I vælger 
at gå en tur eller gå udenfor, så skal eleverne holde stor afstand til hinanden.  

Mere hjemmearbejde 

 Medarbejderne skal selv fortsat arbejde hjemme, når I ikke har undervisningsaktiviteter eller andre 
opgaver, som kræver jeres fremmøde på skolen. Alle møder bør planlægges som virtuelle møder.I 
administrationen vil der frem til jul være planlagte hjemmearbejdsdage. Ledelsen vil i et vist omfang 
arbejde hjemmefra.  

 

Tak for jeres indsats, tak for jeres tålmodighed. Vi må alle sammen håbe, at det hele kan lægge sig lidt i det 
nye år. 

 

De bedste hilsner 

Kim  

 


