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Mål
At optimere læring og udvikling i
formidlingssituationer. Dette opnås ved
at fremme, formalisere og strukturere
feedback, når der holdes oplæg eller
undervises i afdelingen.
Tiltaget følges løbende ved at diskutere
udbyttet som et fast punkt på
fællesmøder.

Tiltag
Den strukturerede feedback gives ved
afdelingens ugentlige
fredagsmorgenmøder og ved
undervisningskonferencer hver 2. uge.
Der udarbejdes en feedbackskabelon,
som udleveres inden oplægget til
feedbackgiveren. Rollen som
feedbackgiver går på skift mellem
afdelingens ansatte på tværs af
faggrupper (læger, psykologer,
fuldtidsansatte forskere). Rammen for
feedback er en kort samtale på 5-10
min. mellem feedbackmodtager og giver med udgangspunkt i skabelonen
umiddelbart efter
undervisningsseancen.

Der sikres opbakning til at indføre det
nye tiltag hos afdelingsledelsen og de
faggrupper som deltager i
undervisningen. Derudover udarbejdes
en feedbackskabelon med fokus på,
hvad der gik godt, og hvad der kan
forbedres i undervisningen. Fokus er
ikke på det faglige indhold, men på
formidlingsevnen.
Der skal laves en rotationsplan for,
hvem der giver feedback i tillæg til
undervisningsplanen i afdelingen.
UKYL og UAO sikrer at feedback
anvendes i de nævnte seancer.

Udfordringer
Sikre driften af tiltaget – vigtigt med
tovholdere.
Justering af tiltaget løbende, så det
rammer målet.
Evt. modstand mod både at få og give
feedback.
Hvis afdelingen er nødsaget til at
omlægge til virtuel undervisning kan
flere elementer af skabelonpunkterne
være vanskelige at vurdere. Desuden
vil selve feedbacksamtalen være i et
andet format (online) end oprindeligt
tiltænkt.

Status pr. august 2021
Siden 3-timersmødet i efteråret 2020
har tiltaget været lavt prioriteret pga.
hjemsendelser og begrænset
fremmøde grundet Covid-19.
Feedbackskabelonen er nu udarbejdet.
Faggrupper drøfter tiltaget – foreløbigt
positive tilbagemeldinger.
Rotationsliste skal herefter udarbejdes.
Tiltaget forventes igangsat medio
september 2021.
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Fokus: sæt x

Indhold:
Fremføring:
Introduktion til indhold
Ex.:

Rød tråd/struktur:
Andet:

Egne noter:
Tydelig problemstilling
Ex.:

Egne noter:
Rød tråd/ struktur
Ex.:

Egne noter:
Afrunding
Ex.:

Egne noter:
Fremføring: øjenkontakt, talehastighed, forståeligt sprog
Ex.:

Egne noter:
Formidlingsvirkemidler
Ex.:
Egne noter:
Andet

OPSAMLING:

Hvad gjorde oplægsholderen godt:
Hvad kan forbedres:
Tid til rådighed:

Forbrugt tid:

