
Bagsværd den 11. juni 2013 

Kære Undervisere på Specialekurset 
 
 
Lige lidt info omkring de ændringer der kommer til at ske, når vi går over til en 
ny masterplan for undervisningen fra 2014. 
 
Som jeg tidligere har nævnt for Jer (i sidste Nyhedsbrev) har kurset undergået en 
række mere tidssvarende forandringer, idet den gamle plan efterhånden havde 
over ti år på bagen. Med andre ord har man rystet posen og fundet, at nogle 
emner skulle reduceres i tid, nogle emner opnormeres, andre emner helt 
droppes, og endelig flere emner, som er helt nye. Jeg vedlægger til info den gamle 
og den nye masterplan – så har I mulighed for at nærstudere. 
 
Jeg er blevet spurgt om, hvem det er, der har lavet disse ændringer. Det er et 
udvalg nedsat af VIA – som er DSAMs og PLOs  Videreuddannelsesudvalg. I 
udvalget har der været repræsentanter fra underviserne, samt postgraduate 
kliniske lektorer. Marianne Vedsted, som er kursusleder i Århus, har tillige siddet 
i udvalget . 
 
Hvad får det af konsekvenser for Jer undervisere?? 
 
Jeg har allerede været i snak med flere af jer, da det første modul af kurset 
allerede løber ad stablen i det nye år (2014), og da der som anført er sket nogle 
forskydninger I forhold til, hvornår man skal undervise ifølge den nye 
masterplan, gav det os nogle udfordringer. De er nu løst, takket være alles fine 
engagement, tak! 
 
Overordnet set skal mange af jer regne med, at der sker visse ændringer – derfor 
holder vi: 

Undervisermøde tirsdag den 1. oktober kl 16:30 – 18:00 i bygning 33 
 
I må endelig sætte kryds i kalenderen allerede, vi trakterer med en sandwich og 
et glas vin – og ikke mindst får vi mulighed for at nærstudere planen, får svar på 
diverse spørgsmål og set og mødt hinanden (igen)! 
 
Mange hilsner, 
 
 
Martin 
 
 
  


