
Referat – Institutrådsmøde den 28. september 2020 

 

Medlemmer af Institutrådet: 

• Institutleder, Professor Susanne S. Pedersen (SSP) (Formand) 
• Professor MSO Christian Gerlach (CG) (Næstformand) 
• Professor Kaya Roessler (KR) 
• Lektor Tonny Elmose Andersen (TEA) Afbud 
• 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) Afbud 

 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (3/12 2020) 
Godkendt 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

3. Orientering fra Institutleder 
- Nye medlemmer af institutrådet: Vi har fået 2 nye studenterrepræsentanter – Trine Banzon 
og Inge Godiksen Buhrkall.  
 
- Præsentationsrunde:  
Alle medlemmer præsenterede kort sig selv for den nye studenterrepræsentant, der deltog i 
mødet. 
 
- Hvad skal vi bruge institutrådet til? 
CG forklarer kort, hvad institutrådet (herefter forkortet IR) egentlig skal bruges til. I starten 
var det faktisk IR, der styrede instituttet. Nu er det Institutleders organ. Det er meningen, at 
mere overordnede emner skal drøftes. Der skal være et aktivt mål med møderne, så det ikke 
blot bliver orientering fra institutleder. 
ACN: Studienævnet har drøftet, om man kunne trække visse emner ind i IR – f.eks. 
undersøgelser/evalueringer; ting man kan blive stillet til regnskab for. Men så kan det blive 
et problem med timingen af møder, da der ofte er deadlines på disse evalueringer, eller 
rapporter, som Studieledelsen bliver bedt om at udfærdige – som f.eks. 
uddannelsesberetningen. 
 
- Skal vi have nye VIP-repræsentanter i institutrådet? 
SSP orienterer kort om det kommende valg. Frist for at stille op er den 9/11. Der åbnes for 
valget den 21/10. Der skulle gerne snart komme en generel fællesmail ud fra centralt hold. 



 
- Nyansættelser på Institut for Psykologi + opslåede stillinger: 
Maria Louison Vang er ansat som adjunkt per 1/7 20, og Sille Schandorph Løkkegaard er 
ansat som adjunkt per 1/9 20. Der har været afholdt ansættelsessamtale med ny lektor, men 
da kontrakten endnu ikke er underskrevet, kan navnet ikke offentliggøres.  
 
-Hvad rører der sig på IfP  
Den digitale undervisning har været en stor omvæltning for alle, og mange har haft rigtig 
travlt.  
Studieledelsen har i den senere tid arbejdet på at indstille, hvilke moduler der skal omlægges 
til online undervisning i foråret. Deadline den 29/9. Vi kan ikke selv få lov at bestemme – kun 
komme med ønsker. Fakultetet prioriterer ”gøre/røre” fag samt 1. års studerende. ACN 
orienterer om, at der faktisk er rigtig mange studerende, der gerne vil modtage undervisning 
hjemmefra. Der har været stor bekymring omkring overholdelse af Sundhedsstyrelsens 
retningslinjer, når undervisningen har været face-to-face. Det er annonceret på Black Board, 
at det både er underviseren og de studerende selv, der har ansvaret for at overholde alle 
gældende retningslinjer. 

 
 

4. Orientering fra studenterrepræsentanterne 
- Hvad rører der sig blandt de studerende? 
Der har ikke været afholdt Psykrådsmøde meget længe, så det er svært for Trine at komme 
med en generel udmelding for alle årgange. Men hvad hun hører på sin egen årgang lige nu 
er, at der er utilfredshed med valgfag – der har i år været meget stor søgning til sexologi, 
men ikke alle kan få opfyldt deres 1. prioritet. Var det muligt, at der kunne oprettes hold 
efter de studerendes ønsker? Nej, undervisningen er planlagt flere måneder i forvejen. Det 
er et livsvilkår ift. lodtrækning. Alle kan ikke få det samme fag. Uddannelsessekretæren har 
brugt meget tid på at lave en fair fordeling. Ønske om information lidt tidligere vedr. valgfag 
og BA. Sidstnævnte er givet videre til Studieledelsen.   

 
5. Lærings- og undervisningsmiljø 

- Undervisning i en corona-tid – hvordan kommer vi bedst igennem den – både studerende 
og ansatte:  
Fokus på zoom-regler. Mange undervisere ønsker, at de studerende tænder for deres 
kamera – erfaringsmæssigt giver det et højere aktivitetsniveau. Det er også rarest for 
underviseren at kunne se de studerende, så man ikke bare taler til en sort skærm og ikke har 
en ide om, hvordan undervisningen bliver modtaget, om de studerende er til stede, lytter 
etc. Der opfordres til, at man tænker over, hvad man kalder sig på zoom. Det kunne være en 
god ide at vende dette emne i Psykrådet og senere også i Institutrådet. Hvis de studerende 
ikke bryder sig om, at man kan se med i deres private hjem, så kan man sætte en baggrund 
på i zoom. Kunne Trine og Inge få fat på nogle flere studerende og drøfte dette punkt og 
derefter deltage i en arbejdsgruppe? Men det skal gå stærkt, for allerede inden det nye 
semester skal planlægges i november, skal der være nedfældet nogle regler.  
 

6. Nyhedsbrevet Institut for Psykologi 



 Der gøres opmærksom på nyhedsbrevet, og at studerende også kan henvende sig med 
ønsker til den studentermedhjælp, som planlægger hvert nyhedsbrev. 

 
 
7. Eventuelt 

CG: hvad er der sket med drøftelsen omkring pris til den bedste underviser? Vi har tidligere 
drøftet det i IR. 
SSP: Der er en pris fra Fakultetet, som Maj Hansen vandt sidste år. Så måske er det ikke 
nødvendigt, at vi også har en lokal pris. Kandidater til fakultets pris indstilles også af 
studerende. 

 
8. Punkter til dagsorden for næste møde (1/12 2020)  

- Zoom-regler: Regler for, hvordan vi opfører os på zoom; både under møder og i 
undervisningssituationer. 
- Skal vi have en lokal undervisningspris? 
- Flowet fra planlægning af moduler til information til de studerende. Er der mulighed for, at 
en årgang kan være med til at præge udbud af valgfag. Kunne der komme info om sådanne 
ting i Nyhedsbrevet?  
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