
                                                                                               

 

Referat af Psykrådsmøde 

Tirsdag d. 5. november 2014 kl. 14.15 

O = Orientering, D = Diskussion og B = Beslutning  

 

 
1. Formalia  
Valg af ordstyrer og referent (B)  

- Ordstyrer: Ditte Lolk 

- Referent: Anne Mette Juul 

Godkendelse af dagsorden samt punkter til eventuelt (B) 

 Godkendt uden punkter til eventuelt  

Godkendelse af referat (B) 

 Godkendt  

Navnerunde (O)  

Ditte Lolk (7. semester, Psykrådssekretær, Studienævnet, FAPIA, Det lille Psykråd, mandatbærer i 

fællesrådet), Maria Byskov (9. semester, næstformand i Studienævnet), Mikkel Stjerne (7. 

semester, studienævnet), Aleksander Miller (7. semester, Kein Cotex, Psykologisk Revy), Sandra 

Ebbesen (5. semester, Dimmisionsudvalget, Det lille Psykråd), Anne Mette Juul (5. semester, 

FAPIA), Isalena Brauer (5. semester, Det lille Psykråd, DPS), Tanja (3. semester), Gitte (5. 

semester, FAPIA), Sophia Stroud (5. semester, Psykologisk Revy, FAPIA, Smøringsudvalget), 

Amalie Andersen (11. semester, Chefdirigent i studenterrådet), Christiane Jensen (5. semester, 

Fuld Fontex), Astrid Eistrup (5. smester, Smøringsudvalget, PIF), Pernille Melander (7. semester, 

Psyklen, Det lille psykråd, mandatbærer i fællesrådet, institutforum, akademisk råd), Tanne 

Hundahl (7. semester, Hyggocampus), Sofie Palmelund (7. semester, Det lille psylkråd), Line (9. 

semester, Hyggocampus), Jesper (udefrakommende), Emilie (1. semester), Josefine (1. semester). 

  

 
2. Status (O)  

Dansk Psykologforenings Studentersektion  

DPS har påbegyndt planlægning af forårets minikonference (lørdag d. 11 april), og de 

er også inde over frivilligmessen, der ligger i februar.  

FAPIA  

 FAPIA’s julefrokost er under planlægning.  

 Der er ved at blive forhandlet rammeaftale med dimissionsudvalget.  

Studienævnet  



Studiemiljøundersøgelse, fremdriftsreform (meget damage-control) samt 

kandidatens organisering, er stadig vigtige emner.  

Som følge af fremdriftsreformen: hvis man dumper et fag, da bliver faget’s etcs-point 

til ”gamle point”, dvs. man skal tage disse sammen med de 30 nye man tilmeldes.  

Kandidat-studerende, der allerede nu står i en lignende situation (frameldelse af 

fag), vil dog ikke blive straffet for det, da de har skudt fag på baggrund af tidligere 

vejledning. Dette gælder såfremt at studienævnet har beslutningsretten i disse 

tilfælde 

Akademisk Råd 

 Øget medinddragelse: bestyrelsens underinstanser skal i højere grad inddrages. 

BSS-reorganisering af institutter: høringsperiode i december. Nogle studier finder 

ikke, at de er under det institut, som de bør være.   

Dimensionering: nogle af studierne rammes hårdt, hvilket kommer til at påvirke alle 

fakulteterne/institutter. 

Der er kommet en lovning på en længere indfasningsperiode, hvilket er positivt. 

Risiko-puljen er holdt ved lige. Budgettet for 2015 ser fornuftigt ud, men er stramt.  

Fremdriftsreformen: summer-school ses meget som en mulig løsning, der kan skabe 

fleksibilitet.  

Fællesrådet/Studenterrådet  

Univalget er tæt på (valg til universitetsbestyrelsen). Der vil være 

fredagsbarsrundtur med kandidaterne på fredag (information om studenterrådet, 

der repræsenterer alle de studerende på AU).  

Danske studerendes fællesråd holder politikkonference (14-16. november), som 

man kan komme med til (kontakt Ditte). 

Institutforum  

Kommende møde: institutplacering (evt. reorganisering). Næste års budget. 

Rekrutteringsplan (adgangskrav etc.) 

  

Udvalg på PI  

- Dimissionsudvalget: d. 16/1 er der dimission fra 16-19 – spred budskabet. Der 

arbejdes på en rammeaftale med FAPIA.  

- Hyggocampus: lækkert kage-arrangement på onsdag, som der er stor opbakning 

til. Den 17/12 holdes der julebanko.  

- Fuld Fontex: julefesten er tæt på (vi glæder os). 1. semester tilmelder sig 

desværre ikke rigtig spisningen, hvilket er ærgerligt, da det er en rigtig god 

tradition. Festen ligger i år lige efter revyen. 

- Revyen: bliver igen mere en julerevy. Billetsalget går godt: præmieren er udsolgt, 

og lørdagsforestillingen er tæt på. Revyen bliver god og sjov, og der er flotte 

kostumer! 

- Smøringsudvalget: croquis arrangement i morgen kl. 19 til 10 kr (både en 

mandlig og kvindelig model)!  



- Psyklen: i rivende udvikling. Tobias fra Den Sote Bagedyst skal interviewes (vi 

håber, at han kommer til Hyggocampus kage-arrangement). Næste deadline 

ligger d. 28/11. 

- Kein Cortex: Halloween-baren gik fint, og de nye medlemmer er kommet godt 

ind!  

 
3. AU-valg: Opstilling af kandidater til Studienævnet og Akademisk Råd (O+B) 
Opstillingslister skal indleveres senest fredag: 

- Valg til studienævnet: studielederen er formand (Helle Spindler), en studerende 
vælges til at være næstformand – disse to er også med i områdestudienævnet. SN 
er det højeste organ på institut-niveau, hvor de studerende også kan påvirke 
beslutninger, der vedrører psykologi som studie. Som udgangspunkt er der møde 
én gang månedligt (plus formøde for de studerende), men det kommer også an 
på, hvilke underopgaver man eksempelvis melder sig på.   

o Kandidater: Ditte Lolk, Aleksander Miller, Mikkel Stjerne, Anne Mette Juul.  
- Akademisk Råd: meget som studienævnet, men på fakultetsplan (mere 

overordnet behandling, fx i forhold til implementering). Ét møde månedligt.  BSS 
har 5 pladser, men til 6 studier – så det er ikke en nødvendighed, at vi stiller en 
kandidat op. 

Marco (studenterrådets forretningsudvalg): orientering vedr. universitetsvalget. AU-valget 
betyder, at der er valg for de studerende til: 1) universitetsbestyrelsen, AU best. (de overordnede 
rammer og linjer). 2) Hertil findes fire underorråder: BSS, ARTS, ST (science and techology), 
HEALTH, hvert af disse underområder har et akademisk råd og 3) igen underområder, der er de 
enkelte institutter, hvor studienævnene er placeret.   
Indsatser: 1) sociale medier, 2) valgboder (kaffe, osv.), 3) kampagner/aktiviteter (små events), 4) 
medieindsats (ny – de har haft meget held med det på RUK; brug af metroekspress).  
 
HUSK NU AT STEMME (på nettet)! Der kan stemmes fra d. 24-27. november.  
 

 
4. Tour de udvalg (B) 
- Herunder nedsættelse af organiserings/arbejdsgruppe 

Kristian Bay, Alekander Miller fra KC  
Natasha Shonuga fra FF 
Anne Mette Juul, Pernille Slipsager fra FAPIA 
Amanda og Sissel fra Hyggocampus 

Der vil komme et ekstra medlem fra FF, og kursusgruppen er ved at tage stilling til, om de ønsker 
at deltage.  
 
5. Resultater af studiemiljøundersøgelsen og mulige interventioner (O+D+B) 
Fokuspunkter (se referat fra sidste møde) 
- Ensomhed:  

- opmærksom på forskellen på det faglige (kan vi skabe et stærkere fagligt 
fællesskab? Hvorfor kommer færre og færre til forelæsningerne?) og det sociale (er 
der nok sociale tilbud, er de ældre studerende for lukkede? Vi har rigtig mange 
muligheder, og der er kun så mange tilbud, som der er frivillige studerende) 
ensomhed. Studienævnet prøver også at undersøge denne differentiering.  
- Instruktorholdene er både et fagligt og socialt forum, og nogle falder fra, hvis de 
ikke lige klinger med deres hold (det sociale skaber udfaldet).  



- Hvorfor kommer folk ikke til forelæsningerne? Ikke nødvendigt til eksamen (det er 
brug af teksterne, der skaber udfaldet) – der er meget en stress-kultur hos de 
studerende omkring, at man skal læse (men du kan godt bestå eksamen uden alle 
forelæsningerne). Nogle af forelæserne er desværre ikke særlig pædagogiske, og 
meget af stoffet gentages (forelæserne skal koordinere internt, at de ikke kører 
rundt i de samme pointer) - ofte en slavisk gennemgang af teksterne. Der skabes for 
får paralleller til ”det virkelige liv” – hvad er relevansen, hvorfor skal jeg lære dette 
stof (udover at præstere det til eksamen)? 
- 1. semester: positiv feedback på interaktiv undervisning med gruppearbejde (rigtig 
fint, når man lige er startet på studiet). Relevans i forhold til eksamen.  
- Kandidat-studerende: sværere stof og højere abstraktionsniveau (men blandede 
meninger).   
- Hvad kan vi gøre? De studerende skal også prøve at skabe en positiv kultur 
omkring, at man tager til forelæsningerne. Mange af de studerende studerer ikke 37-
timer ugentligt. Skal vi gøre mere for at vedligeholde læsegrupper, samt danne nye? 
- Fælles linje mellem undervisere og de studerende (tutorer, instruktorer).  

- Kontakt mellem studerende og undervisere:  
 - Punktet kommer på igen til næste møde.  
 
 
Talk and motion (T&M):  

I forhold til fokuspunktet ”ensomhed”.  
Bagtanker: studerende, der gerne vil mødes på andre præmisser end interessebaserede 
aktiviteter. T&M laver arrangementer, der har karakter af ”lege” (øvelser, teambuilding, ryste-
sammen lege), samt fokus på samtale, så man kan lære andre at kende under nogle andre rammer 
(icebreaker). Fokus er social interaktion, og T&M laver kun alkoholfri arrangementer.  Der vil 
blive lavet arrangementer i studenterhuset, og T&M kan også findes på Facebook.  
 
 
6. Næste møde 
Næste møde d. 16/12-14 kl. 14.15-16.00 
 
Psykrådet -               Psykrådssekretær: Ditte Lolk 
Psykologisk Instistut ved Aarhus Universitet            Email og mailingliste: fr.pi.au@gmail.com 
Bartholins Alle                                        Telefon: +45 27 64 45 89 
8000 Århus C 


