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STUDIEMILJØ
På Diakonissestiftelsens sygeplejerske-
uddannelse arbejder vi tæt sammen om

at skabe et godt studiemiljø for både
studerende og undervisere.

UDVALGENE
Vi har flere udvalg på skolen, som skal

udvikle studiet og gøre introduktionen og 
hverdagen sjovere for nye og gamle

studerende.
Medlemmerne er blandt andet de

studerende selv og i denne brochure kan
du læse lidt om de forskellige udvalg.

VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG 
Du kan være med i alle de udvalg, du har lyst og tid til. Men da vi na-
turligvis ønsker os nogle engagerede råd og udvalg til gavn for os alle, 
så meld dig kun ind i så meget, du synes du kan overskue – bare et 
kærligt råd. 
Hvis du er interesseret i at være medlem i ét eller flere udvalg, eller selv 
har en sjov, spændende eller potentielt god idé til et udvalg, vi mangler, 
så kan du tage kontakt til Martin på telefonnummer 3151 4954 eller på 
mail 685f18580@ucdiakonissen.dk, så vil han vejlede dig i, hvordan du 
kan komme videre.

Diakonissestiftelsens udvalg
– tag del i fællesskabet



TUTOR-GRUPPEN 
Er du gæstfri og imødekommende og interesseret i at give vores inter-
nationale medstuderende et godt udvekslingsophold i København? Så 
kunne tutor-gruppen måske være noget for dig. Som tutor får du nemlig 
muligheden for at give internationale studerende et spændende og godt 
studieophold, mens de er en del af Diakonissen. Du kommer til at skulle 
tage imod de udenlandske studerende i lufthavnen, vise dem skolen og 
hvor de skal bo. Derudover vil man være kontaktperson til stort og småt 
i løbet af perioden, så gode råd og vejledning er lige ved hånden for de 
studerende. Gruppen er pt. kun for sygeplejestuderende og afholder et 
møde ca. en gang om måneden, alene eller sammen med de udveks-
lingsstuderende. 

DE STUDERENDES RÅD (DSR) 
Kan du lide at have fingeren på pulsen og være up-to-date med, hvad 
der sker i de forskellige udvalg og på Diakonissen generelt samtidig 
med, du har mulighed for indflydelse på stedet med dine inputs og dit 
præg, så kan DSR måske være udvalget for dig. Her mødes studeren-
de på tværs af årgange med repræsentanter fra undervisergruppen og 
andre udvalg samt ledelsen og studieadministrationen. Vi stræber efter 
altid at have to medlemmer fra hver årgang i rådet, hvilket er en perfekt 
mulighed for at tage en medstuderende under armen og sammen gøre 
en forskel for et bedre uddannelsessted for os alle. Rådet holder møder 
hvert kvartal. 

DET INTERNATIONALE UDVALG 
Elsker du kulturer, sprog og afveksling? Drømmer du om et praktikop-
hold i udlandet, eller er du interesseret i et mere internationalt miljø her 
på Diakonissestiftelsen? I udvalget får du indblik i de forskellige og man-
ge muligheder og procedurer vedrørende et udlandsophold og du er 
med til at gøre uddannelserne mere internationalt orienteret. 
Udvalget er i sær for dig, der ved du gerne vil rejse til udlandet på et 
tidspunkt i din uddannelse.
Udvalget er fælles for 3K og sygeplejerskeuddannelsen og afholder mø-
der 3 gange om året og ellers efter behov. 

FESTUDVALGET 
Som en del af gruppen kan du komme med dine ideer om, hvordan man 
afvikler events og fester, som kan bringe de studerende tættere sam-
men. Om du er planlægningstypen, udføreren, eller toastmaster – der er 
altid plads til gode ideer til at lave årets bedste fester for os alle. Grup-
pen består både at studerende og underviserer fra begge uddannelser. 
 
CAFEUDVALGET 
I Caféudvalget synes vi, det er vigtigt med et godt socialt liv på uddan-
nelsen. Hvis du bliver en af os, er du med til at facilitere det sociale fæl-
lesskab på uddannelse på kryds og tværs af Sygeplejerskeuddannelsen 
og 3K. Vi driver uddannelsernes hyggelige fælles torsdagscafé, som 
typisk finder sted efter studiet torsdag eftermiddag. Der er rig mulighed 
for selv at komme med nye idéer og tiltag til at fremme hyggen, så kom 
endelig forbi og se, om udvalget kunne være noget for dig. 

RUS-GRUPPEN 
Hvis du vil være med til at introducere de nye studerende til vores fan-
tastiske sted, tage godt imod dem og hjælpe dem til at skabe et godt 
forhold til hinanden og lære om Diakonissens værdier og traditioner, så 
er RUS-gruppen helt sikkert noget for dig. I RUS-Gruppen arrangerer 
vi introforløb og introtur for de nye studerende. Vores fornemmeste op-
gave er at forme det sociale fællesskab og at hver enkelt elev føler sig 
taget godt i mod på vejen i sin nye hverdag på skolen. 

DET PÆDAGOGISKE UDVALG 
Har du gode ideer til, hvordan vi gør vores uddannelse endnu bedre og 
har konkrete ideer til, hvordan vi sammen får det fedeste indhold ind 
på semestrene, så ville du muligvis gøre dig godt i Det Pædagogiske 
Udvalg. Her kan du blandt andet være med til at udvikle og 
kvalitetssikre uddannelsen samt arbejde strategisk på at de lærings-
mæssige rammer er optimale, så den studerende kan udvikle sig bedst 
muligt – blandt andet fagligt. Der afholdes 6 møder om året, hvor der 
repræsentanter fra ledelsen, underviserne og to studerende. 

SYGEPLEJESTUDERENDES LANDSSAMMENSLUTNING (SLS) - 
LOKALBESTYRELSEN 
Vil du gerne være med til at sikre, at vi bliver de bedste sygeplejersker 
vi kan? så meld dig ind i lokalbestyrelsen for SLS. Vi er et hyggeligt 
fælleskab, der består af engagerede sygeplejestuderende fra forskellige 
semestre, der sammen vil gøre en forskel for at varetage de sygeple-
jestuderende, der har deres daglige gang på Diakonissen. Vi mødes ca. 
en gang om måneden, hvor vi samler op og planlægger vores frivillige 
arbejde. Dette kan være alt fra at tage på kurser til karrieredage – men 
også møder der spænder over de helt regionale møder med Dansk Sy-
geplejeråd og til det helt lokale, når vi mødes i SLS-bestyrelsen. Så 
om du er politisk- eller uddannelsesmæssigt engageret eller om man vil 
skabe et godt fælleskab på skolen, så er der rig mulighed for udfoldelse. 
Du kan både finde os på Instagram (@slsdiakonissestiftelsen) og på Fa-
cebook (SLS-Diakonissestiftelsen), hvor du også kan skrive til os, hvis 
du vil være med i SLS. 
 
 


