
 

 

   Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen 021220 

Kære alle elever og studerende på Diakonissestiftelsen 

Efter myndighedernes pressemøde i går er der følgende ændringer på 
uddannelsesområdet: 

Social og Sundheduddannelserne 

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. Det er 
vigtigt I som elever fortsat opretholder så stor afstand som overhovedet muligt og bruger 
afspritning hyppigt. 

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 og samtaler 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.  
Omlægningen af eksamen og prøver gælder foreløbig frem til og med 2. januar. Vi vil 
bestræbe os på at have en plan for januar eksamen på plads før jul.  
 
Mange hilsner 
Kim Petersen, rektor 
 
 


