Forretningsorden DASYS’S uddannelsesråd

DASYS’S uddannelsesråd arbejder ud fra godkendt kommissorium og der afvikles
•
•
•
•
•
•

4 heldagsmøder om året – januar, marts, september og november
Evt. et ekstra møde i forbindelse med den årlige konference
1 konference i maj
Telefonmøder ved behov.
Der er kontinuerlig kontakt mellem rådets medlemmer via mail og telefon.
Rådets medlemmer deltager i møder og andet arbejde, også mellem møderne, der
relaterer sig til rådets funktioner.

Møder i uddannelsesrådet afholdes vanligvis: DSR Kvæsthuset Sankt Annæ Plads 30, 1250 Kbh.
K. Formanden bestiller lokale via booking@dsr.dk (gældende formular udfyldes)
Medlemmer af rådet sørger selv for transport og udgiften refunderes efter gældende regler.
Medlemmer af rådet kan deltage gratis i konferencer arrangeret af uddannelsesrådet (incl.
transport). Deltagelse i DASYS øvrige konferencer og arrangementer efter gældende regler.
Medlemmer af rådet kan deltage ved DASYS’S repræsentantskabsmøde i november.
Der arbejdes systematisk med rådets opgaver via en handleplan. Handleplanen opdateres og
justeres løbende.
Medlemmer i uddannelsesrådet har mulighed for at indsende punkter til dagsorden inden
udsendelsen.
Dagsorden udsendes 1 uge før mødet af formand/næstformand.
Referat udsendes senest 14 dage efter afholdt møde af formand/næstformand. Kommentarer eller
rettelser til referatet sendes inden for 14 dage. Herefter betragtes referatet som godkendt og
lægges på hjemmesiden.
Ordstyrer og referent vælges på hvert møde.
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Strategi og Handleplan DASYS’s uddannelsesråd 2014
Strategi og handleplan opdateres løbende.
2014

OPGAVER

Overordnet i 2014 arbejdes der med hvordan uddannelsesrådet
ser den fremtidige efter- og videreuddannelse for sygeplejersker.

ANSVAR
Alle

Emnet inddrages i tema for årets konference, diskussioner på
hvert møde og udveksling af aktuelle artikler, rapporter
vedrørende emnet
Udarbejdelse af ”Whitepaper” for uddannelse. Dropbox oprettet
mhp. samling af dokumenter og relevant litteratur
Ordinært møde 20. februar
2013
Ekstraordinært møde 12. april
konferencen

Konference Emdrup 18. april 2013 Program
Oplægsholdere
Drejebog

Dokument i Dropbox vedr.
konferencen opdateres løbende
af alle
Opdateres løbende i Dropbox

Linda Center for Kliniske
Retningslinjer inddrages mht.
program/tilmeldinger/betaling
Ordinært møde 10. juni 2013
Ordinært møde 12. september
2013

Konferencedatoer og lokalitet
fastsættes

Skal vi holde næste konference
sammen med f.eks.
forskningsrådet? Dokumentation

Ordinært møde 16. december 2013
Repræsentantskabsmøde 18.
november 2013
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