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Fastsættelse af dato for næste evalueringsmøde 1
Resultaterne af de studerendes semesterevaluering (SurveyXact spørgeskemaundersøgelsen)
Opfølgning på eventuelle punkter fra sidste semesterevaluering
Fremtidige udviklingsmuligheder på semestret
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Noter

Opfølgningsansvar

I foråret skal møderne være afholdt mellem 7. marts og 30. april – i efteråret skal møderne være afholdt mellem 7. oktober og
30. november
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Semesterevaluering, 2. semester
• Svarprocent på 63 %, dvs. 25 ud af 40 besvarede evalueringen.
• God blandet erhvervsmæssig baggrundssammensætning blandt
deltagere. Ca. 80 % offentlig og 20 % private ansatte - mange
fra sundhedssektor og uddannelsesregi.
• Generelt høj tllfredshed med information om semestrets
aktiviteter og deres tidslige forløb
• Generelt god tilfredshed med rammer ift. eksamensplaner,
egen indsats og den faglige udfordring på semestret generelt.
• Psykisk studiemiljø: 1/3 på hhv. ”meget tilfredsstillende”,
”tilfredsstillende” og ”middel”
I efteråret på 2. semester var der nogle hybrid undervisningsformer fysisk på Comwell, men samtidigt deltagere med digitalt på Zoom pga.
corona – det var udfordrende for underviserne. På baggrund af
omstændighederne virkede det ret vellykket – men det var krævende at
gøre det godt for alle deltagere.
Vejledningen har tidligere været et actionpoint, som har båret frugt, da
denne generelt pænt er evalueret. En enkelt kommentar ift. at de har
fået så meget vejledning, når de ved, at at vejlederne betales for 15-20
timer. Der suppleres med en kommentar om, at der er et narrativ om,
at det er en ”god tjans” at være vejleder på LOOP, fordi man ikke bruger
alle timerne.
Det drøftes, om der skal omrokeres i undervisere på Evaluering af
læreprocesser. Nanna Møller kunne være et godt bud, hvis hun kunne
tænke sig det fremadrettet.
Udviklingsdialogerne: ikke alle har fået helt gennemført samtalerne,
men nogle af udviklingsdialogpartnere har faktureret alligevel for
samtaler, der ikke er gennemført. 40 % af de studerende har ikke
deltaget. Det foreslås at indføre en slags controlling mekanisme. LR
foreslår også at tale mere med de studerende om udviklingsdialogerne
inden, der tages yderligere actions.
På denne årgang har der også været nogle positive tilbagemeldinger på
det digitale format. Nogle studerende ytrer (ikke alle), at de får mere ud
af den digitale undervisning og, at det er mere fleksibelt.
.

Hvis vi skal ud i et
hybrid set-up, eller
fuldt digitalt, og gøre
det professionelt, så
skal der være en
underviser og en
assistent ift. det
tekniske.
Ensrette forventninger
til vejlederne på
opgaven på modul
”Evaluering af
læreprocesser”. CE
laver en skabelon til
vejlederne. Tidligere
blev vejlederne bedt
om at give mundtlig
eller skriftlig feedback.
Det overvejes, at
instruksen til
vejlederne skal være at
tilbyde specifikt
skriftlig feedback, da
nogle studerende har
givet udtryk for, at de
ikke vidste, at de kunne
få feedback.
CE tager kontakt til
Nanna Møller.
Til overvejelse: at gøre
alle LOOP
studiegruppeaktiviteter
digitale, så det er mere
fleksibelt for
deltagerne og de
sparer en overnatning.
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Det kontateres, at semesterholdene er vokset. Er der noget vi skal være
særligt opmærksomme på ift. det?
• CE: det administrative er tungere – der er flere kontakter som
koordinator. Det didaktiske kører fint. Nogen kan måske have
svært ved at lære de andre deltagere at kende, hvor det digitale
med tlfældige break-out rooms er godt ift. at lære nye at kende.
LOOP Jubilæum:
• Datoen er sat til d. 3. November – oplægsholdere kan godt
komme
• Hvis vi skal i gang, skal vi snart i gang med PR
• Vi skal kunne tage en endelig go/no-go beslutning i august ift.
corona.
• Vi skal sørge for at have lokaler booket
• Hvis den aflyses igen, er der umiddelbart ikke opbakning til at
finde en ny dato igen.

Der holdes et møde om
LOOP Jubilæum i juni,
hvor den endelige
beslutning om
afholdelse skal træffes.
CE/LR finder en
mødedato.

Mødereferat udarbejdet af Nanna Svart, d. 07.04.21
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