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Mødeleder: Annette Schlemmer 

Referent: Sigrun Smith 

 

 

Dagsorden: 

 

Velkommen 

 

Bordet rundt (45 min) - siden sidst. Hvordan er det gået under vin-

terens corona-pandemi? 

 

Kort nyt fra UKO/AC (15 min.) 

 

Læringscentret (20 min.) - præsentation ved Camilla H.  

 

Nye emner til LUR-møder (deltidsansættelser, LUR-

samarbejdsformer, pædagogisk udvikling...) 

 

Evt. 

Næste LUR: d. 17/5, kl. 14.00-15.30 

 

Referat: 

 

Deltidsstillinger og HU-AP læger var et punkt, der fyldte meget for mange på seneste LUR-møde og 

blev derfor diskuteret en del. Der er og ønskes fortsat en fælles politik i huset om ikke at tilbyde del-

tid til de uddannelsessøgende læger. Et modsvarende ønske til dette blev rejst af Børn/Unge om at 

kunne differentiere for denne gruppe, da de ikke har et skærende speciale. Beslutning: Ved møde 

mellem ledende overlæger og Lone Winther er det d. 26/2, 2021 besluttet, at deltidsansættelse ikke 
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bevilliges medmindre der gør sig særlige forhold gældende (tungtvejende personlige eller familie-

mæssige årsager), at ansøgeren gøres opmærksom på dette ved ansættelsessamtalen samt at der 

udfærdiges et generisk svarmail ved Annette Schlemmer. 

 

Der blev efterspurgt et fællesmøde, hvor aftales om fælles retningslinjer for fokuserede ophold bliver 

drøftet og fastlagt. Hertil bedes alle for hvem det er relevant for sætte kryds ud for samtlige mulige 

mødedatoer i oprettede Doodle, så vi hurtigst muligt kan få lagt os fast på en dato:  

https://doodle.com/poll/tmkackzg798wmysm?utm_source=poll&utm_medium=link Su. senest d. 

10/3-21. 

 

Derudover var der afsat tid til præsentation af Læringscenteret med oplæg v. Læringscenterkoordi-

nater Camilla Hesselberg (PP-præsentation er vedhæftet).  

 Camilla efterlyste flere undervisere og en ny underviser fra Kirurgisk (Malene?) blev meldt på 

banen. 

 Udfordring omkring manglende overlevering og overførsel af viden til at viderebringe uddan-

nelsesstafetten, når de engagerede ildsjæle rejser fra afdelingen blev rejst. Dette er derfor et 

vigtigt punkt at være opmærksom på i egen afdeling, så vigtig viden ikke går tabt hver gang 

uddannelsesposten skal gives videre. 

 Det blev også rejst, at kurser med fordel kan gennemtænkes ift. aktuelle behov – også ift. 

placering af kursustidspunkt på dagen, hvilket varierer for de forskellige specialer. Til det er 

der kun og sige, at alle input og ønsker til ændringer er kærkomne og bør rettet til Camilla, 

som også sidder med i styringsgruppen for Læringscentret. Hvis der er ønske om oprettelse af 

et nyt kursus, så er det vigtigt, at det forinden er clearet med egen leder, da der skal afsæt-

tes tid til kursusdeltagelse og det kræver af de involverede afd. kan stille med undervisere fra 

de involverede og relevante afdelinger. 

 

Øvrige beslutninger: 

 Vi spurgte ud i plenum om I ønsker tilbud om kurser, uddannelsestilbud mm. lagt på hjem-

mesiden eller sendt rundt, når vi modtager dem. Beslutning: Vi har noteret, at I ikke har 

noget imod at få det sendt ud (til ledende overlæger og UAO) og selv sortere i det samt vide-

resende til relevante efterfølgende. 

 Vi forespurgte jeres input og forventningsafstemning ift. disse LUR-møder fremadrettet. Be-

slutning: De skal ikke ligge på en fast ugedag, men roteres rundt for at tilgodese flest muli-

ge. Formål: Vigtigt at dele nye tilbud/tiltag inden for uddannelse i afdelingen med hinanden 

på disse møder, så andre kan lade sig inspirere til evt. brug i egen afdeling.  

 

Punkter til orientering: 

Der blev efterspurgt info om muligheden for pædagogiske kurser ift. varetagelsen af UPL-funktionen. 

Til den forespørgsel er jeg blevet henvist til AU’s udbud: AU Educate.  

Derudover anbefales IKM InTel, der er internet baseret, tager ca. 7 timer og løber over en uge. CED 

(arrangøren) vil snarest opdatere Introduction to Teaching and Learning (au.dk) mht. kursusforløb 

tilpasset fortravlede klinikeres kalender. 

 

Ovenstående punkt vil også blive sendt ud til husets lektorer og UPL. 

 

Tips og tricks til virtuel mødeafholdelse og undervisning 

Der findes to forskellige muligheder: Almindelige videomøder og virtuelle auditorier, som er oplagt, 

hvis man skal undervise for mange deltagere.  

 

Begge løsninger og vejledninger linkes der her, hvor I også har mulighed for at læse nærmere:  

https://doodle.com/poll/tmkackzg798wmysm?utm_source=poll&utm_medium=link
https://educate.au.dk/
https://upnet.au.dk/introduction-to-teaching-and-learning/


 

 

Side 3 

Links 

 

Videomøde: 

https://intranet.rm.dk/it/videomoder/Vejledning-til-pexip-internt-og-eksternt/ 

 

Virtuel auditorie:  

https://intranet.rm.dk/it/videomoder/virtuelle-auditorier/ 

 

https://intranet.rm.dk/it/videomoder/Vejledning-til-pexip-internt-og-eksternt/
https://intranet.rm.dk/it/videomoder/virtuelle-auditorier/

