
Medlemmer af Institutrådet: 

• Institutleder, Professor Susanne S. Pedersen (SSP) (Formand) 
• Professor MSO Christian Gerlach (CG) (Næstformand) 
• Professor Kaya Roessler (KR) 
• Lektor Mette Elmose Andersen (MEA) 
• Institutsekretær Mette Bach Moesgaard (MBM) 
• Studiekoordinator Anne-Christina Nielsen (ACN)  
• Uddannelsessekretær Charlotte Dickmeiss (CD) 
• Studerende Trine Banzon (TB) 
• Studerende Inge Godiksen Buhrkall (IGB) 

 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (28-09-20) 
Godkendt dog med kommentar omkring, hvorfor forslag til agendapunkter fra sidste møde ikke 
var kommet med på dette mødes agenda:  
Susanne havde vurderet, at det ikke var relevant, da diskussionen om Zoom er strandet. Det 
drejede sig på sidste møde om, at nogle var lidt utilfredse med, at studerende ikke var med i 
undervisningen med billede og kaldte sig noget, man ikke kunne genkende. Praksis er nu lavet om 
således at studerende der deltager i zoom-møder som del af undervisningen skal logge på med 
single sign-on, hvor ens navn automatisk vil fremgå. Eventuelle yderligere anbefalinger til zoom 
møder fra instituttet vil blive drøftet på næste Studienævnsmøde. Forslag til at ”opfølgning af 
punkter fra sidste møde skal på som fast punkt”.  
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

 
1. Orientering fra Institutleder 

Ansættelser på Institut for Psykologi 
a. Stine Bjerrum Møller – lektor 50% – 1. november 2020 – fastansat 
b. Sille Schandorph Løkkegaard – (eksternt finansieret) adjunkt – 1. september 2020 – 31. 

august 2023 
c. Ole Jakob Storebø – professor 5% - 1. september 2020 – 31. august 2025 
d. Maria Louison Vang – (eksternt finansieret) adjunkt – 1. juli 2020 – 30. juni 2023 
e. Tonny Elmose Andersen, der er udnævnt til viceinstitutleder pr. 1. september 2020, hvis 

det også skal med 
f. Ny adjunkt: Starter 1. jan. 2021 og kommer blandt andet til at styrke udviklingspsykologi 

2. Resultat af valg til Institutråd: Der var fredsvalg. Valgte er blandt VIP’er:  
Christian Gerlach, Mette Elmose, Kaya Roessler og Lotte Huniche. 
Blandt TAP er følgende valgt ind: Anne-Christina Nielsen, Charlotte Dickmeiss og Thorbjørn Hertz 
Jensen. 

3. Udfordringer med at få punkter til mødet 
Gentle nudging fra Susanne; det er vigtigt med punkter fra andre medlemmer end institutleder, så 
mødet ikke kun bliver envejskommunikation, sådan som flere medlemmer har klaget lidt over, at 
mødet ofte bærer præg af. 

 

rut
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3. Orientering fra studenterrepræsentanterne 
Nogle få studerende har meldt sig til Zoom-arbejdsgruppe, hvis det skulle blive aktuelt på et 
tidspunkt. Men processen tog en anden drejning end planlagt, se ovenstående (punkt 1).  
 
Diskussion vedr. valgfag – der er mange bindinger for instituttet, så det kan aldrig blot blive 
lagt frit ud. Der vil altid være nogle, der ikke får deres 1. prioritet. At valgfagene frigives ved 
midnatstid, er SDU og systembestemt – kan ikke ændres. På B10 er det fag under samme 
kode, så det er ikke det samme som på kandidaten – her er der lodtrækning. Kunne 
informationen ændres lidt, så det hele bliver mere gennemskueligt? Man kan oplyse, at der 
er et maks. på ca. 30 pladser, så de studerende ved det på forhånd.  
Beslutninger: vi gør, hvad vi kan for at optimere informationen for valgfagene. Både i forhold 
til, at vi ikke kan ændre ved, at man skal sidde kl. 24 og melde sig til, samt antal pladser på 
holdet. Vi tager punktet med til studieledelsen, om der skal kigges på f.eks. sexologi, da det 
er meget populært.   
Psykrådsmødet ligger på mandag den 7/12. Gunnar har talt om at melde sig ud af psykrådet, 
og han er en af de drivende kræfter. Der er mangel på studerende, der har lyst til at 
engagere sig. Christina orienterer om, at hun hører fra Psykologforeningen, at der er rigtig 
mange repræsentanter af vores studerende hos dem. Så det er mærkeligt, hvorfor de har 
lyst til at være med der, men ikke på deres eget studie? Måske er det blot fordi 
Psykologforeningen er meget mere veletableret. Bestyrelsen i psykrådet er meget ny. Inge 
melder sig ud – mødet på mandag bliver hendes sidste. 

  
4. Lærings- og undervisningsmiljø 

Christian har en anke over undervisningsudstyr. AV-udstyr i mange lokaler på SDU er ikke up-
to-date, og det bøvler Christian meget med. F.eks. er der i de nye lokaler stadig projektorer 
med VGA-forbindelse, og det understøtter de nye computere ikke længere. Susanne tager 
det videre til fakultetsmøde og Anne-Christina til det forum, hun sidder i på fakultetet. 
Kommentar: Måske er det fordi, de har prioriteret nogle andre ting lige p.t. Der er mange 
nye IT-systemer på vej – både i forhold til økonomi, HR og undervisningen 
/eksamenshåndtering.   
Spørgsmål vedr. Covid-træthed/problemer ift. undervisningen for de studerende? Trine: 
Hører, at det kan være svært at koncentrere sig til lange online undervisningssessioner. 
Nogle gange har de oplevet, at undervisere udefra ikke helt kender reglerne for mundbind 
osv.  
Inge: Den sociale trivsel lider selvfølgelig, men sådan er det jo lige nu. Kunne være rart med 
en klar forventningsafstemning fra underviseren, så de studerende ved, om man må stille 
spørgsmål, er der indlagt pauser, bruger vi chatfunktionen osv.   
Problemer med forelæsninger med mødepligt; ønske om at det er underviseren, der har 
ansvar for at registrere og ikke en studerende. Der har været episoder, hvor den valgte 
studerende ikke har været til stede under hele forelæsningen, og det har jo givet en fordel 
for den ene studerende, da vedkommende har vidst, hvornår man skulle registrere sig.  
Charlotte: det har været nødvendigt for B10 pga. for mange eksterne undervisere. Den 
studerende har efter aftale med Charlotte fået adgang, da det rent praktisk var den eneste 
løsning.  



 
 

5. Eventuelt 
Ansættelse af studerende på instituttet. 
Nogle studerende har følt sig stødt over, at der f.eks. på B03 blev ansat instruktorer uden 
opslag. Vi er ikke forpligtede til at slå stillinger op, men vi tager punktet med til drøftelse på 
et kommende institutmøde. Det kan være en god ide at slå en stilling op og dermed give 
andre mulighed for at søge. 
 

 
6. Punkter til dagsorden for næste møde 
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