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Vedr. Referat af møde i Etisk Udvalg den 3. marts 2005 

 
Dagsorden til den 3. marts 2005 

 

 Kl. 9.15 - 10.30 

1. Velkomst og introduktion til dagsordenen - speciel velkommen til Birgitte Kure. 

 

2. Forberedelse af udvalgets indsats til temadagene. (Jeanette og Dorthe) 

 

3. Udarbejdelse af pjece og plakat (Brian og Britta) 

 

4. Arbejdsopgaver til næste gang 

 

5. Evt. 

 

6. Næste møde 

 

Kl. 10.30 - 15.30 - møde med underviserne fra skolerne 

 

7. Oplæg om refleksionsmodeller (Jeanette) 

 

8. Dialog med underviserne 

 

 

AD1 - Velkomst og introduktion til dagsordenen 

Dorthe Maagaard og Brian Errebo Jensen har på forhånd meldt afbud, og så er der afbud 

fra Britta her til morgen.  

Til stede er Jeanette, Birgitte og Annelene. 

 

AD 2 - Forberedelse af udvalgets indsats til temadagene 

Udsættes – da temadagene er rykket til næste år, nærmere bestemt den 22.-23. maj 2006. 

De afholdes i Middelfart. 

Strategien er nu, at etisk udvalg bruger tiden indtil da til at komme i dialog –  

 først med skolerne 

 så med faggrupperne   

 dernæst med de øvrige nordiske faglige etiske råd.  

 

Samtidig skal der udarbejdes en flyer, der kan udleveres på vores Nordiske 

Forskningskongres i juni i år - som en appetitvækker for temadagene. Sigtet er altså at få 



interessen i gang så hurtigt som muligt for at skabe grobund for en bedre tilmelding til 

dagene. Det må I alle meget gerne medvirke til alle de steder hvor i mundtligt har 

mulighed for at melde ud. 

 

AD 3 - Udarbejdelse af pjece og plakat 

Punktet skubbes til næste møde. Retningslinjerne er sendt til oversættelse til engelsk, så 

der vil både være tale om en pjece på engelsk og en på dansk 

 

AD 4 - Arbejdsopgaver til næste gang 

BK og AJ udarbejder forslag til tekst til pjece efter påske.  

Det med logo og layout taler vi om på næste møde. 

 

AD 5 – Evt. 

Vi kunne jo af gode grunde ikke sige farvel til Brian – og takke for godt samarbejde – men 

det vil vi så i al fald gøre her på skrift!!! 

 

AD 6 – Næste møde 

Vi foreslår tirsdag den 24. maj - 

og regner med hurtig tilbagemelding fra jer der ikke er til stede. 

 

AD 7+ 8 - Møde med underviserne 

Referatet herfra kommer særskilt 

 

 

Referent Annelene Jalving 

Faglig konsulent 


