GO månedsmøde d. 23.09.2015
Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Nanna
Referent: Nanna
Tilstede: Mo, Anne, Line, Eva, Julie, Ida, Marlene, Julie, Marin, Mia, Eva, Cæcilie, Cæcilie, Karen,
Julie, Signe, Isabella, Mette, Nicoline, Mette, Marte, Sarah, Mira og Nanna
1) Velkommen til nye
Velkommen – dejligt med så mange.
2) Kommentarer til ”Sectio” foredrag
Det var godt med spørgsmål til publikum, giver en noget at tænke over uanset om man vælger
at række hånden op eller ej. Rigtig godt med billeder step for step af sectio. Alle semestre
kunne være med og forstå de fleste begreber. Det er dog vigtigt, at en af arrangørerne
understreger fra start, at man meget gerne må stille spørgsmål, hvis der er begreber, som man
ikke forstår. Godt hvis foredragsholder kender semesterfordeling. Mere praktisk fremfor
statistik. Tal og forskning var dog godt til at underbygge pointer. Alt i alt et godt og lærerigt
foredrag.
3) Gennemgang af semester program + hjælpende hænder
Oktober
- 6. oktober: Debat om HPV vaccinen (Isabella og Anna)
- 8. oktober: Karrieredag (Nanna og Isabella)
November
- Foredrag om præ-eklampsi (Julie S og Anna)
- 25. november: kursus i AKUT OBSTETRIK (Nanna og Rebecca)
December
- Foredrag om graviditet, fedme og diabetes (Isabella, Julie B og Karen)
- Julefest (Julie S, Julie B og Signe)
OBS 1.-3. april 2016: Weekendtur med GO Aarhus, Aalborg og Odense
Skriv til en af de ansvarlige, hvis man vil hjælpe med noget. Der er altid brug for hjælpende
hænder. Hvis man har ideer til fede arrangementer eller kurser, så skriv på facebook eller sig
det til et månedsmøde, så kan vi evt. tage det med næste semester.
4) Eventuelt
• Hjemmesiden er færdig og skal opdateres løbende med billeder og dokumenter.
• Man kan altid skrive på facebook eller til mail med spørgsmål.
• Tavlen på Panum er opdateret, og er blevet virkelig flot. Man kan ikke undgå at lægge
mærke til den.

