
 

Protokoll – Fagutvalget 

Utvalg:  Fagutvalget 

Møtedato: 12.09.2017 

Tidspunkt: 15:00 

Møtested: Foreningsrommet 

Møtt:  Navn     Tittel   Rolle 

  Karethe Hustad Hansen  Leder   PR profesjon 
  Felix Koppe    Medlem  Leder PU profesjon 
  Audun Holm Torgersen  Medlem  Vara IS profesjon 
  Richard Markussen Rekdal  Medlem  IS Ba/Ma/Års 

Emma Marie Berg   Medlem  SVSU 
 
 

Ikke møtt: 

Dagsorden 

Saksnr./år Tittel 

28/17  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

  Innkalling og dagsorden blir godkjent. 

29/17  Orienteringer 

a) PU: 
Profesjon: 

- Hadde et fint møte om LDS-avtalen, hva studentene er for/mot, men kom ikke 
frem til noe veldig konkret ift hvordan vi skal gå frem videre i saken. Det 
avventes mer informasjon, og beslutninger tas fortløpende. 

- Audun og Felix jobber med et skriv om status i saken, slik at alle får samme 
informasjon. Dette ble vedtatt at dette skal deles av alle kullrepresentantene 
heller enn å bli lagt ut på felles facebookside for profesjonsstudenter. 

- Når alle har fått tilgang til skrivet og har all informasjonen kan vi få en bedre 
oversikt over hva studenten mener. 

- Har snakket litt om praksis, hvordan det ser ut nå. Det er misnøye om at 
reisetiden har blitt økt til 2t 15min, det er ikke greit. Dette skal tas opp i alle 
relevante fora. 

- Kullene skal snakke om retningslinjene for reise og fritak fra flytting. 
- Har snakket litt om Ritmo, skal prøve å få inn meninger fra kullene. 



- Det er flere som har sagt at de reagerer på oppførselen/stemningen på en 
gruppe som har blitt opprettet for profesjonsstudenter på Facebook. Dette 
diskuteres og det er enighet om at dette må tas opp, men at det er bedre å 
gjøre det litt senere i prosessene og innad i hvert kull. 

- Stemningen i PU var mot allmøte, for det vil bare eskalere situasjonen 
- Det kommer frem i diskusjon at studenter har måttet sitte i trappene forrige 

semester grunnet manglende plass i auditorium 1, 2 og 3. 
 

Ba/Ma/Års 

- Har ikke fått hatt allmøte enda og har dermed ikke fått valgt 
representanter. Allmøtet blir 26.09. 

b) PR 
- Elte ble tatt opp, det skal utredes hvor mye UiO sin rolle vil koste. 
- Årsenheten ble tatt opp, men det var lite tid til diskusjon: 

o Det ble diskutert om årsenheten skal videreføres. 
 Potensielle negative sider ved å fortsette med årsenhet: store 

kull på introfagene i de nye programmene. 
 Positive sider ved å fortsette: reduserer frafall på profesjon og 

bachelor, gir folk i andre felt muligheten til å få en innføring i 
psykologi. 

o Det blir 92 studieplasser i 2018. 
o Det går 2 årsenheten på en bachelorstudent (eller kanskje master?) så 

det er potensielt mulig å redusere antall studenter ved å ta inn flere på 
bachelor eller master. 

- Forebyggingslinjen ble diskutert. Diskusjonen handlet om hvorvidt den skal 
være basert på forebygging og hente inn andre relevante temaer/emner eller 
om den skal være basert på andre temaer/emner og se på dem med et 
forebyggingsperspektiv. Programrådet vedtok det førstnevnte. 

- Implementering av de nye programmene skal diskuteres neste møte, det er 
ønskelig å få innspill fra PU før dette. 

 

c) IS 
- Hadde seminar om Ritmo/LDS 
- LDS kan potensielt gjennomføres uten at praktikum flyttes til deres lokaler. 
- Ritmo kan fås inn uten at praktikum flyttes. 

o Ny informasjon, det anses som bra at ledelsen ser på muligheter for 
dette, men det oppfattes av studentrepresentantene som noe 
urealistisk 

- Vi må sannsynligvis ta imot noen studenter fra Elte. Størrelsen på kullene vil øke 
permanent med antallet vi evt tar inn. Det diskuteres, og er enighet om at det 
kan være en dårlig ide å øke kullstørrelsene på profesjonskullene, fordi det 
allerede er plassmangel. Det nevnes at auditorium 1, 2 og 3 lett kan bli for små 
hvis kullstørrelsen økes ytterligere. 

- Det er opprettet en arealkomite/arealutvalg som skal lete etter nye 
studentarealer på huset. Målet er å frigjøre arealer til bruk som studentarealer. 



Denne vurderingen skjer uavhengig av sakene som pågår ift Ritmo, LDS, og 
praktikum, men resultatene av komiteens utredning kan påvirke disse sakene. 

o PU skal snakke med studentene for å finne ut hva slags arealer vi ønsker 
- Det kommer retningslinjer fra IS på hvor mange undervisningstimer som skal 

brukes på emne av ulike typer. De ser greie ut. 

 

d) SVSU: 
- Vi har fått en søker som skal intervjues så snart som mulig. Søkeren har per i dag 

ikke svart på mail med forslag om tidspunkt for intervju. 
- Første møte: snakket om hva SVSU er, fordelt oppgaver 
- Vår representant nevnte at studentene føler seg nedprioritert og presset ut av 

instituttet, forklarte litt rundt avtalene 
- Det er viktig at det tas opp som en egen sak heller enn nevnt på en 

orienteringsrunde, da kan vi gå til fakultetsstyret og studentparlamentet 

e) Andre 

30/17  Hva er planen for semesteret? 

- Endre/forbedre økonomiordningen. Dette ble startet i vår, men forslaget som 
ble utarbeidet har ikke blitt godkjent i PU. Det er usikkert om dette trengs siden 
det er snakk om hvordan FU håndterer et ansvar, og det ikke er spesifisert 
hvordan dette skal gjøres i vedtektene. 

- Det burde være mer avklarte roller innad i FU, for eksempel hvem som svarer på 
mail, hvem som har ansvar for økonomi o.l. Dette skal diskuteres nærmere når 
hele det nye fagutvalget er konstituert. 

- Vurdere om vi trenger flere stillinger, for eksempel arrangementsansvarlig, 
kommunikasjonsansvarlig 

o Skal vi internkonstituere? Skal vi utvide? Skal vi ha et 
hovedstyre/kjerne? 

- Ta ansvar for å arrangere sosiale tilstelninger, evt delegere det. Det er et 
behov/ønske og et potensielt engasjement. Insomnia har blitt kontaktet i 
forhold til quiz og spurt om de er interessert i å videreføre arrangementet fra i 
vår, men de har ikke svart. 

- Vurdere mulighetene for å ha et allmøte hvert semester hvor vi presenterer 
planen for semesteret og åpner for innspill til denne, samt gjennomgår hva som 
ble gjort forrige semester. 

- Jobbe for flere og bedre studentarealer. 
- Jobbe for at studentene skal få tilgang til bookingsystemet så det blir lettere å 

booke rommene som er tilgjengelige i dag. 
- Fortsette å utrede mulighetene for arealer til studentcafe/bar 
- Fagkritisk dag: må gjennomføres. Foreningene som har sagt seg positive til å 

gjennomføre dette må purres, eller så må noen i FU ta ansvar. 
- Det er lurt å ha et avsluttende møte før sommeren slik at man får lagt en plan 

for å rekruttere nye medlemmer vi trenger. Da får man oppsummert semesteret 
og sagt hade. 

- Starte å evaluere egne prosesser hvert semester. 

 



21/17  Eventuelt 

- Det er viktig at vi er klare på at vi er her og at vi jobber kontinuerlig med sakene. 
Det er ikke bra at det tilsynelatende ikke er tillit til representantene hos noen av 
studentene. 

- Vi tar kontakt med universitas for å sikre at det blir riktig informasjon og for å 
kommentere saken om mulig. 

- Det kommer til å innkalles til ekstraordinært årsmøte for å endre vedtektene I 
PU ba/ma for å matche det nye programstrukturen. 

- Det er studenter som vurderer å flytte til Trondheim, det står i 
strategidokumentet at vi skal være best I landet. Dette kan brukes for å vise 
ledelsen at situasjonen ikke er god, og forhåpentligvis motivere til bedre 
samarbeid og kommunikasjon. 

 

Karethe Hustad Hansen 

Leder 

Psykologisk Fagutvalg http://www.sv.uio.no/psi/livet-rundt-studiene/fagutvalg/ 

http://www.sv.uio.no/psi/livet-rundt-studiene/fagutvalg/

