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Bestyrelsen mangler fortsat en repræsentant fra UCN. Holdet er Ann Louise Lunddahl, Jens Olesen, Nadia
Ørbæk er tilbage, (Bestyrelsen siger tak til Pernille Lund Skov Larsen for et fint stykke arbejde som vikar for
Nadia), Catharina Bøgelund, Sanne Frisch, Lars Engelst Petersen og undertegnede som fungerende formand
mens Nadia er på barsel.
Bestyrelsen ønsker at fortsætte med ekstern hjælp til hjemmeside og revisor arbejdet fra Agnes Engemann.
Det er vi fortsat glade for og tilfredse med.
Ved generalforsamlingen 2020 forsøgte jeg igen at takke af som formand for fraktionen af kliniske
undervisere, men det er åbenbart mere vanskeligt end som så at forlade butikken – Så jeg er her stadig igen.
Der har i bestyrelsen været et år præget af Corona med kun et fysiskmøde og 3 virtuelle Vi har igen forsøgt
at etablere fornyet kontakt til UCN, men igen uden direkte held. Vi forsøger fortsat at få KUF gruppen i
dialog.
Corona situationen har sat sit præg på aktiviteterne på uddannelserne det er bestyrelsens opfattelse at
dette ikke er sket uden spor i retning af fald i kvaliteten af det faglige standpunkt hos de studerende. Men
det er vanskeligt at få et klart billede af dette.
Vi arbejder fortsat også på at skabe et samarbejde med SALS-sektionen og forstå hvordan vi kan hjælpe
hinanden. Ligesom andre ting har dette lidt under Corona.
Vi arbejder også fremadrettet på at udføre en revision af vores gamle ”funktionsbeskrivelse” således den er
mere nutidig. Men vi mener dette arbejde skal gøres grundigt og med inddragelse af de samme aktører
som i sin tid godkendte den. (DFys og lederne)
Jeg har i skrivende stund ikke indhentet de nøjagtige tal for medlemmer, men i år er det mit indtryk at vi
ligger med et lille tab af medlemmer. Vi mener stadig at vi har fat i et godt format på Årskurserne og
generalforsamlingen. Husk altid at sprede budskabet om medlemskab til de af jeres kolleger der ikke endnu
har opdaget hvor fantastisk det er.
Vi vil fra bestyrelsen også i lighed med de senere år opfordre til at medlemmer, der afholder eller skaber
arrangementer, der falder indenfor vores område, tager kontakt for evt. økonomisk støtte.
Med venlig hilsen
Uffe Holmsgaard Rasmussen
Formand i fraktionen af kliniske undervisere

