
 

Protokoll – Fagutvalget 

Utvalg:  Fagutvalget 

Møtedato: 19.09.2017 

Møtetid:  17:00 - 19:00  

Møtested: Seminarrom 3 

Til:  Navn     Tittel   Rolle 

  Karethe Hustad Hansen  Leder   PR profesjon 
  Felix Koppe    Medlem  Leder PU profesjon 
  Audun Holm Torgersen  Medlem  Vara IS profesjon 
  Åste Strand Jørgensen  Vara-Medlem  Vara IS Ba/Ma/Års 

 

Dagsorden 

Saksnr./år Tittel 

32/17  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

33/17  Orienteringer 

a) PU 

a. Prof:  

i. Hadde orienteringsmøte om forpraksis mellom studenter og 

ledelsen, det kom ikke så mange spørsmål. Sa ifra til 

studieleder at vi ønsker å kunne være med på å bestemme 

hva som skal være godkjent som grunn til tilrettelegging. 

Studieleder var positiv til dette. Skal sette dato for møte 

snarest.  

b. Ba/Ma: har fortsatt ikke hatt generalforsamling 

b) PR: har tatt opp i pu prof at det skal diskuteres hvordan programrevisjonen 

skal innføres, og at det ønskes innspill fra pu på de ulike mulighetene. Det har 

ellers ikke skjedd noe siden sist 

c) IS: 

1. Ritmo: Avstemming om lokalisering av ritmo er utsatt til oktober. 

Instituttleder har åpnet for at beslutningen om LDS kan utsettes til så 

sent som november. Studentrepresentanter har møtt med 

representanter for ansatte og snakket om hvordan man kan formulere 

vedtak om betinget ja til ritmo (ja, gitt at psi får disponere arealene i 



harald scheldrups hus som nå disponeres av med.fac. eller tilsvarende 

lokaler). Det er en mulig løsning at ritmo disponerer en etasje på sintef og 

at studentene får tilbake arealene som nå er ansattkantine (også kjent 

som «den hemmelige lesesalen», arealet bak kantinen). Ritmo er positive 

til dette. 

2. Ansettelsessaker har blitt behandlet. 

3. Ressursrammene har blitt betinget vedtatt: rammer for antall 

undervisningstimer per emne som nå utvikles ift programrevisjonen er 

vedtatt, men kan endres i oktober dersom det kommer tilbakemeldinger 

fra fagavdelingene om at de ikke fungerer. 

4. Det skal være arealmøte på torsdag hvor det skal utforskes hvordan man 

kan disponere arealene optimalt. 

5. Omstendighetene rundt LDS har blitt endret. Dette tas opp som 

eventueltsak. 

6. Det har blitt snakket med undervisningsleder om muligheter til å 

forbedre rutinene rundt sensur. Det vil åpnes for at PU kommer med 

innspill/forslag. 

d) SVSU: det har ikke blitt funnet en representant enda 

e) Andre 

34/17  Fordelinge av middler H2017 

 FOP: innvilges delvis 

 Kling kokos: innvilges 

 PUG: innvilges 

 Psykoaktiv: innvilges 

 Speilvendt: innvilges delvis 

 Psykoaktiv: innvilges 

35/17  Diskusjon om fordeling av ansvarsområder i FU 

Felix tar hovedansvaret for økonomien. Det er inneforstått at andre medlemmer i FU 

deltar i dette arbeidet. 

 Resten av FU vil påta seg ansvarsområder ettersom de konstitueres. 

36/17  Eventuelt: LDS 

 Det har kommet ny informasjon i saken. PU oppdateres fortløpende. 

 



Karethe Hustad Hansen 

Leder 

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


