Referat af Psykrådsmøde
Tirsdag d. 6. maj 2014 kl. 14.15
O = Orientering, D = Diskussion og B = Beslutning

1. Formalia
Valg af ordstyrer og referent (B)
Ordstyrer: Ditte Lolk
Referent: Pernille Melander
Godkendelse af dagsorden samt punkter til eventuelt (B)
Godkendt med to punkter til eventuelt.
Godkendelse af referat (B)
Godkendt.
Navnerunde (O)
Sandra, 4. sem., DLP, Dimissionstovholder, Rasmus, 4. sem., FAPIA, DPS, Pernille, 6. sem., Psyklen,
DLP, Studenterrådet, Institutforum, AR, Sofie, 6.sem, Psyklen, DLP, Sophia, 4. sem., FAPIA,
Psykologisk Revy, Natascha, 4. sem., Fuld Fontex, PIF, Tania, 2. sem., KC, Frederick, 2. sem., Fuld
Fontex, Ditte, 6. sem., Psykrådssekretær, FAPIA, SR, Studienævn, DLP.
2. Status (O)

Dansk Psykologforenings Studentersektion
Konstitueret bestyrelse. Camilla (formand), Rasmus (næstformand), Isalena (2. semester),
Pernille Slipsager (6. semester), Mathias (2. sem), Thorbjørn (6. semester), Line (6. semester,
kasserer)Intet arrangement dette semester. Vil muligvis arrangere studieture fremadrettet.
FAPIA
Møde om rammeaftaler. Gik godt. I gang med at forhandle færdigt.
Planlægger gl/ny bestyrelsesmiddag.
Kompendiesamarbejdsmøde med Jens Vitoft næste uge. Tanken er at lave nogle pakker til de
studerende for overskuelighedens skyld.
Studienævnet
I gang med at se på kandidatuddannelsens studieordning, som skal tilpasses i forbindelse med
fredriftsreformen.
Akademisk Råd
Fokus på undervisningsministeriets kvalitetspapir ”Nye veje”. Der køres rotation på oplæg om
hvert afsnit – studerende holder om sammenhæng i uddannelserne. Generel bekymring over, at
der ikke udtrykkes lempelser for hverken Jura eller Psykologi, der er potentielle

autorisationsuddannelser. Driftmæssigt: Fremdrifts-SU indtræder for alle i 2016. Vi har få
fyringer ift. f.eks. Sci/tech. Økonomien ser ikke ringere ud, men der er stadig udfordringer.
Marian Fischer-Boel udtræder af bestyrelsen, og der skal vælges ny. AR indstiller ikke nogen, fordi
bestyrelsen udsendte indstillingsønske så sent, at det ikke kunne lade sig gøre for AR at opstille
nogen. Det diskuteredes, hvorvidt andre AR’ere overhovedet kunne det, og det virkede som om, at
bestyrelsen ikke ville høre andres indstillinger. Formanden for AR udtrykte ærgrelse i brev til
Michael Christiansen (bestyrelsesformand for AU)
Fællesrådet/Studenterrådet
Vores repræsentant fra studenterrådets FU må godt komme. Kvalitetsdemonstration 13/5, kl. 16,
Klostertorvet. Mandag d. 12. maj er der EP-valgdebat i Stakladen.
Institutforum
Nye institutledere, Carsten René Jørgensen og Jan Tønnesvang. Møde 19. maj kl. 10-12.
Udvalg på PI
Revyen mangler koordinatorer, koreografi, kulisser, to bandkoordinatorer, instruktør. Band og
manus er dækket. Frederick overtager sandsynligvis kor. Der er nogle udfordringer. Deadline d.
18. maj. Der er ikke flere møder – man kan bare ringe til Sophia.
Øveweekender kan være på Frontsession, og der er et lager på vej på Fuglesangs Allé. Der er ikke
svar på sponsoransøgninger endnu.
Fuld Fontex og KC forbereder Kapsejlads. Sommerfest og afleveringsbar d. 6/6.
KC: Håber på godt vejr, så afleveringsbaren kan rykke udenfor. Ellers må de prøve på at holde lidt
åbent op til. Det var ikke muligt at rykke datoen. Der er mange der stopper, men de kan stadig få
bemandet med hjælp fra nogle af de gamle i rusugen.
Psyklen: Muligvis undersøge, om vi kan få en bladhylde, så de ikke bliver fyldt med mad i Den
Lukkede.
Smøringsudvalget solgte kaffe og popcorn til Kapsejladsudtrækning. Der var godt salg.
PIF har lige fået penge fra FAPIA til at betale for lokaler til dans, og de undersøger, om de kan få
gratis lokaler næste semester i Folkedansernes Hus. De er omkring 10 hver gang til dans. Håber
på flere næste år.
3. Valg af suppleant til institutforum (O+B)
Der må gerne være en fast suppleant. Sophia opstiller og vælges pr. akklamation.
4. Vedtægtsændringer (O+B)
Vi skal have godkendt vedtægtsændringer på to på hinanden efterfølgende møder, dvs. vi
andenbehandler det.
ÆF 1: enstemmigt vedtaget
ÆF 2: enstemmigt vedtaget
ÆF 3: enstemmigt vedtaget
ÆF 4: enstemmigt vedtaget
ÆF 5: enstemmigt vedtaget
5. Dimission (O+D)
Der sidder fem i styregruppen (Sandra og fire kand.stud). Fem er et passende antal, men måske er
der brug for hjælpere på dagen, hvilket måske kan sammenlægges med en overlevering. Nadja
Prætorius kommer og snakker om psykologens rolle i samfundet, Carsten René og Helle Spindler
kommer og snakker. Foregår 19. juni kl. 16-19.
Folk får et emblem med psy-tegnet. Der vil være kransekage og bobler og der skal tages

fællesbillede. De er ikke underlagt SHFs regler i aulaen. Der arbejdes på at få en rammeaftale med
FAPIA, så det bliver et reelt udvalg med et fast halvårligt arrangement. Tilmelding kommer til at
foregå over Billetto. Der er søgt midler hos FAPIA.
Der vil være brugerbetaling på 150 kr. til dimittenderne (emblemet er ret dyrt, pynt, print af
program, kransekager, champagne) og 100 kr. for pårørende (der er plads til 400 mennesker i
aulaen, så det antages, at der kan blive plads til tre pr. dimittend – måske flere, hvis der er få
tilmeldinger). Styregruppen ansøger om, at specialevejledere kan komme gratis med. Der er
opbakning i Psykrådet til beløbene.
Hvem kan komme? Der er kun plads til 400 i aulaen. Dem der er blevet færdige i 2014 og frem til
19. juni eller årgang 2008 og frem. Dette opbakkes i Psykrådet.
Instituttet støtter endnu ikke økonomisk.
6. Fællesfrokost med VIPerne (O+D)
Til brokkedagen blev der efterspurgt mere interaktion mellem VIPere og studerende. Gerne i
VIP’ernes frokoststue, så det er mere tilgængeligt og naturligt. Træk evt. på Aus overordnede
politiske linjer har som punkt, at der skal være et dynamisk undervisningsmiljø med god fysisk
interaktion mellem ansatte og studerende.
7. Råderet over samt ansvar for Psykologis lokaler (O)
Der foreligger ikke nogen aftale med instituttet om råderetten over lokalerne. Vi forsøger at finde
ud af, om vi håndterer lokalerne internt eller laver en aftale.
8. Evt.
Fælles kalender i kantinen
Efterspurgt blandt studerende, at der er et fysisk overblik over hvad der sker på Psykologi. Fint at
hænge en i Den Lukkede. Størrelsen kunne være a la den i mødelokalet. Sophia vil gerne
undersøge dette. Finansieres gennem Psykrådets rammeaftale.
EQUIS-repræsentanter
Tania vælges.
Studiemiljø-workshop
Den 14. kl. 10-13 og fra 14-17.
9. Næste møde
3/6 kl. 14.15.
Psykrådet Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet
Bartholins Alle
8000 Århus C

Psykrådssekretær: Ditte Lolk
Email og mailingliste: fr.pi.au@gmail.com
Telefon: +45 27 64 45 89

