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Protokoll - Fagutvalget 

  

 
 

Malin Häggkvist Wallin Leder 

(Avtroppende 
IS Prof.) 

 Ingeborg Helle Vedde Nestleder (PR BA/MA) 
 Sebastian Istad Scheie Medlem (IS BA/MA) 

 Emma Marie Berg Medlem (SVSU) 
 Linn Myrtveit Stensrud Medlem (PU Prof.) 
 Amalie Kristine Høgmo Fasting Medlem (PU BA/MA) 
 Karethe Hustad Hansen Medlem (PR Prof.) 

Ikke møtt:    
 Aili Røtterud Løchen Medlem (IS Prof.) 

      
 

 

Dagsorden  
Saksnr./år Tittel 
 
Møtet satt kl 16:25 av Malin Häggkvist Wallin 
Saksnr./år Tittel 
 

39/16-17 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

  a. Innkalling enstemmig godkjent. 
  b. Dagsorden enstemmig godkjent.  

c. Legger til sak på eventuelt: Flytting av lesesaler og kollokvierom: Hva er   
egentlig igjen til laveregradsstudenter? 

 

 

40/16-17 Orienteringer 
  Endringer i Fagutvalget høsten 2016:  
  Karete- Ny Programrådsrepresentant fra profesjon 
  Linn – Ny leder for Programutvalget for profesjon 
  Amalie- Ny leder for Programutvalget BA/MA 
  Emma- Ny SVSU-representant 
  Aili – Ny representant for profesjon i Instituttstyret  
  Ingeborg – Ny Programrådsrepresentant frå BA/MA 
  Sebastian fortsetter som representant for BA/MA i instituttstyret 
 

  Malin oppdaterer mailinglister 
 

  
 
 
 

Utvalg : Psykologisk Fagutvalg 

Møtedato : 20.09.2016 Kl.16:15-19.00 

Møtested    : Seminarrom 1, Harald Schjelderups hus 

Møtt    :       Navn:                                             Tittel: 
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40/16-17 Orienteringer 
 
• PU 

- Prof. : Ny IS og PR-representant valgt 20.september. Har uttrykt ønske 
om å få til et opplysningsmøte med ledelsen om hvordan prosessen 
om Sintef har foregått. Ønsker også flere møter i FU for å forbedre 
informasjonsflyten.  
  Rapporterer om en del uro angående de nye arealene i 
Sintef-bygget. Ønsker å omgjøre arealene, gi tilgang for alle, opplever 
rommene som lite lydisolerte.  

- BA/MA: Orientering om representanter. Mangler representant for BA-
kognitiv, men en som har meldt interesse. Mangler også 
representant for årsenhet.  

       Jobber med synligheten til Programutvalget for BA/MA.  
• PR 
 

    Orientering om intern/ekstern evaluering 
• IS 

   Orientering om videre arbeid med PSI sin strategi 
 

• SVSU 

  Orientering om SV sitt videre arbeid for å bedre det fysiske 
læringsmiljøeti fakultetsbyggene. Fakultetsbygningene skal bli mer tilgjengelige 
for funksjonshemmede. Orientering om at masterstudentene på SV mister 
leseplasser fordi det er blitt gitt plass til det nye ekstremismesentret.  
  Påminnelse om at alle studenter må svare på studiebarrometeret. 
Amalie og Linn tar dette videre til PU´ene.  
  Emma sitter i arrangementskomite for samfunnsvitenskapelig festaften 
for alle tillitsvalgte på SV-fakultetet. Oppfordrer alle i FU til å melde seg på dette, 
og minne på folk lenger ned i PU at det også er åpnet for dem. Informasjon om 
festen kommer seinere.  

 

• Andre 
  Fra administrasjonen: Om bokskap 

Før sommeren ble alle studenter gjort oppmerksomme på at det ikke er lov å 
sette ting på toppen av bokskap på PSI. Årsaken til dette er at det vanskeliggjør 
vaskepersonalets arbeid. Det bør nå arbeides videre om hvem som skal 
håndheve dette. Saken diskuteres I Fagutvalget i møtet. Konklusjonen av 
diskusjonen blei at FU arbeider med videre varsel om at det ikke er lov å sette 
ting på bokskapene. Malin har vært i kontakt med leder av PsychAid, som lager et 
forslag til ny info-lapp som kan henge på siden av bokskapene. Linn poster varsel 
om at alt blir kastet på «student på PSI», på Facebook.  
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40/16-17 Orienteringer 
• Andre 
Fra Faddersjefen ved SV: Fadderkoordinatorer: 

 Vi trenger flere fadderkoordinatorer fra PSI til neste år. Dette må tas videre 
til PU´ene. Det trengs 2 personer per program- 2 fra bachelor/årsenhet og 2 fra 
profesjon. Masterprogrammet har sitt eget masteropplegg.  
 Det jobbes med en rapport om hvordan fadderkoordinatoropplegget har 
fungert. Karethe skriver en kort versjon av rapporten som kan brukes til 
rekrutteringen seinere. Viktig å føre tidligere erfaringer videre.  

  
 Vedtak: Dette blir satt opp som sak til neste møte.      
 
41/16-17 Valg av leder og nestleder 

Malin og Ingeborg går av som henholdsvis leder og nestleder. 
 
Leder: 
Forslag: Linn 
Linn Myrtveit Stensrud valgt som ny leder for Fagutvalget ved akklamasjon 
 
Nestleder: 
Forslag: Karethe 
Karethe Hustad Hansen valgt som ny nestleder for Fagutvalget ved akklamasjon 
 
Merk: I henhold til vedtektene våre ble det ble etterstrebet å velge en leder og 
nestleder fra de to ulike studieprogrammene på PSI. Dette var ikke mulig i denne 
omgang ettersom det kun var to kandidater som ønsket å stille til disse vervene, 
begge fra profesjonsstudiet. Disse personene har på den andre siden jobbet mye 
sammen tidligere, og vi har derfor stor tro på at de vil utgjøre et godt lederteam.  
Vi anbefaler likevel at det bør etterstrebes en 50/50 fordeling ved seinere valg.  

 
 

 

42/16-17 Bevilgning av økonomisk støtte 

Fagutvalgets vedtak angående økonomisk støtte til foreninger: 
Psykologistudenter uten grenser: FU bevilger 3500kroner 
Forening for organisasjonspsykologi: FU bevilger 3000 kroner 
Forskningsdagen: FU bevilger 4000 kroner 
Speilvendt: FU bevilger 29000 kroner 
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43/16-17 Utsmykningskomité til de nye masterlesesalene 

Fagutvalget har blitt kontaktet av to personer som er interessert i å være med i 
utsmykningskomiteen som skal se på utsmykningen av studentarealene i Sintef-
bygningen. Vedtatt: 
Linn tar kontakt med personene som har vist interesse. Informerer om at jobben er 
frivillig. 
Det må informeres videre om komite-arbeidet i PU`ene. Vi bør etterstrebe å få ca 4-5 
personer med i komiteen.  
PU-lederne deltar på noen av utsmykningskomiteens møter for å fremme hva flertallet 
av studentene mener. 

 

 
44/16-17 Undervisningsprisen 
 Fagutvalget deler ut undervisningsprisen på grøtlunsjen og Julesherryen hver vinter.  

Det er nødvendig å sende ut meldinger til alle studenter ved PSI og lage en event på 
facebook hvor en ber folk om å nominere kandidater til prisen. Fagutvalget tar den 
endelige avgjørelsen på hvem som vinner på et møte i tidlig november.  

 Prisen deles ut av leder og den som tar denne oppgaven. 
 Det er satt av 200kr til en symbolsk gave til vinneren. 
 
 Vedtatt: Ingeborg tar seg av Undervisningsprisen. 
 

 
45/16-17 Forestilling om vold i nære relasjoner 

Vi trenger en person som kan fungere som kontaktperson mellom Fagutvalget og 
ParaFilm Vi trenger svar på følgende spørsmål: Hva mener de med at vi må stille 
med helsepersonell på forestillingen?  

     Vedtatt: Linn tar kontakt med Para Film. 
   
Forslag: Er det mulig å ta kontakt med emneansvarlige og høre om dette kan inngå 
som en del av undervisningsopplegget, eventuelt som alternativ til terapifilmkveld?  
  Vedtatt: Linn sender mail til Guro Øiestad.  

 

 

46/16-17 Fagkritisk dag 
   Speilvendt holdt en vellykket Fagkritisk dag om spiseforstyrrelser våren 2016. 

Forslag: Karethe tar kontakt med Psykologstudenter Uten Grenser og hører om de 
kan tenke seg å arrangere dette arrangementet i 2017. 
Vedtatt: Karethe kontakter PUG om Fagkritisk dag. 
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47/16-17   Eventuelt  

Lesesaler og kollokvierom- hva er igjen til laveregradsstudenter?  
Saken:  
Det er blitt gjort store endringer på de arealene som er tilgjengelige for studentene 
ved PSI. Høyeregradsstudentene er flyttet fra lesesalene på PSI til Sintef-bygget. Det 
er opprettet flere kollokvierom i Sintef-bygget. Lesesalen bak kantina, som var 
tilgjengelig for alle studenter, er stengt. Kollokvierommene i gamlebygget er stengt.  
Problemet:  
Laveregradsstudentene har ikke tilgang på Sintef-bygget og får derfor ikke benyttet 
seg av kollokvierommene eller leseplassene som er der. De har heller ikke lenger 
tilgang på kollovierommene i det gamle bygget. Dette betyr at laveregradsstudentene 
kun kan benytte seg av glassburet i det nye bygget som kollokvierom. 
Laveregradstudentene har mistet lesesalen bak kantina, og kan derfor kun benytte 
seg av den som er i det nye bygget. Denne lesesalen benyttes også i noen tilfeller til 
eksamener, og det vil derfor være vanskelig å få tak i leseplasser i 
eksamensperioden.  
Vi lurer på:  

- Hvorfor har kollokvierommene i det gamle bygget blitt stengt? Det har vært en 
forståelse for at disse skulle få bestå.  

- Har laveregradstudentene færre leseplasser nå enn før endringen av 
arealene? 

- Er tilbudet blitt dårligere for laveregradstudentene? Eventuelt, hvorfor har det 
blitt dårligere, og hvordan har dette skjedd? 

Vedtatt saksgang: 
1. Malin tar på seg, som sitt siste oppdrag, å finne ut hvordan saksgangen i 

denne saken har vært. Har alt skjedd som det skulle, eller er det blitt gjort noen 
feil? Gir all informasjonen videre til FU, som så tar saken videre dersom det blir 
funnet noen feil. 

2. Karethe snakker med Audun som var med i arealkomiteen, om antall 
leseplasser nå og før endringen.  

 
 

 

Møtet er hevet kl 19.04 av Malin Häggkvist Wallin. 
   
 
Malin Häggkvist Wallin  
Avtredende leder 
Psykologisk Fagutvalg     http://www.sv.uio.no/psi/livet-rundt-studiene/fagutvalg/ 


