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Hvorfor en guide?

Guiden er lavet på baggrund af de erfaringer, vi har gjort os med TPE-forløb i
forskellige sammenhænge. Den er skrevet til både undervisere (interne og
eksterne, tværfaglige og monofaglige) og studerende på forløbet. Formålet med
guiden er at være med til at skabe sammenhæng mellem de ting, der foregår i
forløbet i uge 37 og 38 Guiden er under løbende revision, og den nyeste version
vil ligge i dette “rum” på Its Learning: TPE uge 37-38 / 2021: Aabenraa-Haderslev

Hvem deltager?

Der er undervisere og studerende fra følgende 3 professionsbacheloruddannelser
på UC Syd: Sygeplejerskeuddannelsen (3. Semester) i Aabenraa,
Socialrådgiveruddannelsen (5. Semester) i Aabenraa og
Fysioterapeutuddannelsen (3. Semester) i Haderslev.

Hvor foregår det?

Forløbet er i uge 37 og 38. Hele forløbet er planlagt som et virtuelt forløb på
Zoom.

Hvilke formelle krav er der til de studerende på de enkelte
uddannelser:

Fysioterapeut: TPE-forløbet er forarbejdet til PO 3.1., som afsluttes med
fremlæggelse d. 23.9. eller 24.9. Godkendelse af PO 3.1 er en forudsætning for at
kunne deltage i semestrets prøve. Se semesterbeskrivelse. Der er mødepligt i
forløbet.
Socialrådgiver: Der er mødepligt i hele forløbet. Studerende er selv ansvarlige for
at registrere fravær via UMS og orientere underviser pr. mail ved længerevarende
fravær (mlpe@ucsyd.dk)
Sygeplejerske: TPE er en obligatorisk studieaktivitet, og der er mødepligt i hele
forløbet jf. semesterbeskrivelsen

Hvilke arbejdsformer er der på forløbet?
•
•
•

•

•
•

•

Alle undervisningsaktiviteter er planlagt til at foregå virtuelt på zoom. Se
oversigten over grupper, klynger, vejledere og mødelinks på Its Learning.
Oplæg fra undervisere i plenum på et fælles link på zoom på fastsatte
tidspunkter. Se planen på Its Learning.
Arbejde i grupper, som er sammensat af underviserne. Grupperne er alle
sammensat af studerende fra de tre forskellige uddannelser. Grupperne er
gennemgående for hele forløbet i de to uger, og fordelingen kan ses på Its
Learning. Hver gruppe har et møde-link, hvor man indbyrdes i gruppen
aftaler hvordan og hvornår man arbejder med opgaverne
Vejledning foregår i klyngerne, hvor hver gruppe har en vejleder tilknyttet.
Der er i planen for forløbet afsat tidspunkter for, hvornår klyngerne skal
mødes. Vejledning for de enkelte grupper aftaler man med klyngens
vejledere.
Fremlæggelser foregår i klyngerne med et antal grupper i hver klynge. Der
er to fremlæggelser i løbet af de to uger. Se planen på Its Learning.
Forløbet er delt i to sammenhængende forløb, hvor arbejdet i de
tværfaglige grupper er omdrejningspunktet. Se nedenfor hvad der foregår.
Se i øvrigt planen på Its Learning og de tilhørende materialer.
Underviserne anbefaler at hver gruppe afslutter hver dag med en status
over dagens arbejde. Se bilag med “Dagens refleksion”.

Hvad foregår der?
I første uge arbejder gruppen med at analysere samarbejdsformer og vilkår for
samarbejde. Materialet består af 8 video-interviews med forskellige
velfærdsprofessionelle. Dette arbejde munder ud i en fremlæggelse i klyngerne.
På baggrund af udleverede video-interviews arbejder gruppen med en hypotese,
som de selv har formuleret på baggrund af arbejdet i de første dage. Gruppen
arbejder med at be-eller afkræfte hypotesen gennem interviews af
ressourcepersoner samt litteratursøgning og -læsning. Begge forløb munder ud i
et produkt, som fremlægges virtuelt d. 23.9. eller 24.9. Man er velkommen til at
invitere folk udefra til at overvære fremlæggelserne på klyngens mødelink, hvor
fremlæggelserne foregår.

Kommunikation på forløbet

Der er oprettet et fælles rum på Its Learning til dette forløb.
Studerende er altid velkommen til at kontakte vejledere og undervisere på mail
eller telefon indenfor almindelig arbejdstid. Nærmere aftaler indgås med de
tildelte vejledere. Hver underviser er vejleder for et antal grupper. Se bilag med
kontaktoplysninger på undervisere.

Produkt

Der er to fremlæggelser, som begge er produkter af gruppernes arbejde i de to
uger. Man er som gruppe og enkeltperson velkommen til at invitere folk udefra til
at komme og overvære de afsluttende fremlæggelser d. 23.9. eller 24.9. på sin
klynges møde-link

Gruppe nr.______

Navn og uddannelse

Telefonnumm
er

Email

Samarbejdsaftale

Gruppen består af følgende personer:

*
*
*
*
*

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Hvor og hvornår arbejder gruppen?

Hvordan kommunikerer gruppens medlemmer med hinanden?

Hvad hvis man er forhindret i at møde?

Hvad er jeres ambitionsniveau? Behøver det være det samme for alle i gruppen?

Skal gruppen føre logbog? Hvis ja, på hvilken måde?

Hvad vil det sige at deltage aktivt i gruppens arbejde?

Dato:

Underskrift:
•
•
•
•
•

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Dagens refleksion
Navn:
Dato:
I gruppen:
Hvor nåede vi til i dag?

Hvordan har samarbejdet fungeret?

Hvad er næste skridt?

Individuelt:
Hvad kan jeg bruge det til fremover?

Kontaktoplysninger på undervisere
Marie Lund Petersen (MLPE)
Mail: mlpe@ucsyd.dk

Charlotte Aagaard Nielsen (CANI)
Mail: cani@ucsyd.dk
Mobil: 72662773

Anne-Grethe Knudsen (AGKN)
Mail: agkn@ucsyd.dk
Mobil: 72665740

Anne Kirstine Fangel (AKFA)
Mail: akfa@ucsyd.dk
Mobil: 72662793

Lisbeth Søholm Petersen (LSPE)
Mail: lspe@ucsyd.dk
Mobil: 72665747

Anne Marie Tyroll Back (TMBE)
Mail: tmbe@ucsyd.dk

Jeanette Lau Fisker (JLFI)
Mail: jlfi@ucsyd.dk

