Innehållsförslag: Studentpärm för Studentenhet med peer learning
•

Informationsblad om Studentenhet med peer learning
o Återkoppling, se: http://www.cku-sthlm.se/natbaserat-stod-for-handledare/

•

Peer learning – att lära i samspel med jämbördiga

•

Kursplaner
o Aktuella kursplaner
o Aktuell studiehandledning

•

Studentschema

•

Arbetsordning för student

•

Loggbok

•

Bedömnings formulär (AssCe, BeVut, etc.)
o Instruktioner för användning av bedömningsinstrument

•

Verktyg för handledning
o Förslag på välkomstbrev
o Förslag på introduktion
o Peer learning situation
o Ett pedagogiskt möte

•

Övrig information
o Information om e- Tjänstekort (se bilaga 2) samt länkar
o Informationslänk vid stickskada http://ki.se/utbildning/arbetsskadastickskada-0

Innehållet i detta stöddokument är framtaget genom workshops. Inbjudna har varit alla intressenter från
1
verksamheter och lärosäten d.v.s. studenter, kliniskt verksamma lärare/handledare/AKA, lärare, SLL centralt
samt CKU:s medarbetare. Vid frågor, kontakta ansvarig i CKU-ledningen: Ewa Ehrenborg
(ewa.ehrenborg@ki.se).
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Bilagor
Bilaga 1. Informationslänkar om verksamhetsintegrerat lärande (VIL) och
verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Information och länkar gällande verksamhetsförlagd utbildning hittar du på CKU:s hemsida:
http://www.cku-sthlm.se/ Där finns även länkar till sjuksköterskeutbildningarna: Ersta
Sköndals Högskola, Karolinska Institutet, Röda Korsets Högskola samt Sophiahemmet
Högskola.
Webbaserad handledarutbildning
https://internwebben.ki.se/sv/natbaserat-stod-handledare
Huvudsyftet med den webbaserade informationen är att utgöra ett stöd för handledaren genom
att ge information om bl.a. vad studenten och handledaren har rätt att kräva av varandra, etiska
konflikter som kan uppstå i handledningssituationen, hur en handledning kan struktureras och
genomföras och vart handledaren kan vända sig för stöd och information.
Studerandeprocessen
http://www.cku-studerandeprocessen.com/
CKU Studerandeprocessen hjälper dig att ta reda på vad som behövs inför, vid start, under och
efter den verksamhetsförlagda utbildningen/det verksamhetsintegrerade lärandet (VFU/VIL).
Här finns även information om vem som ansvarar för vad under VFU/VIL samt dokument och
länkar för ytterligare vägledning.

Bilaga 2. e-Tjänstekort
Ett e-tjänstekort måste medtas inför varje VFU-placering, annars nekas du tillträde till VFUplaceringen. e-Tjänstekortet möjliggör en säker identifiering och inloggning på samtliga av
landstingets VFU-platser.
Beställningen av e-Tjänstekort för studenter sker via respektive institutions IT-avdelning.
Bokningen av fotografering gör du själv.

Här bokar du tid för fotografering: http://app.sll.se/prodineta/db000551.nsf
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