
Referat PU-møte, 12.12.17 
 
Dato: 12.12.2017 
Tid: 12.15-14.00 
Sted: Seminarrom 1 
  
Tilstede:  
Rakel Bjørnstad Haug (vara), 1. sem 
Anja Helene Hansen (vara) 2. sem 
Thor Anders Storvann Johansen, 4. sem 
Maria I. Salas, 5. sem 
Felix Koppe, 6. sem 
Sofie Cappelen, 7. sem 
Guro Martine Sandholt Bø, 8. sem 
Tor Amund og Lene Sivertsen (vara), 9. sem 
Karin Tøssebro Berg og Mina Løken (vara), 11. sem 
Julie Wasmuth, 12. sem 
Karethe Hustad Hansen, PR-rep 
  
60/17: Orientering fra IS 
• IS-rep i møte, PR-rep oppdaterer på hans vegne 
• Budsjettet diskuteres i dag 

o Vil forsøke å øke budsjett til studentmidler (som FU deler ut) 
o PSI er 10 mill i underskudd, det skal kuttes sånn at vi får 8 mill i underskudd 

• Deretter anslått at vi kommer i pluss etter 2021 
o Historien bak: Hadde stort overskudd veldig lenge -> trappe ned på overskuddet -> 

ansatte stipendiater -> fått underskudd 
o Vurderer å ta opp lønning av studentrepresentanter i IS og PR og leder av FU 

• Mange fagutvalg har hatt det 
• Temaet har ikke vært tatt opp i PU før 

• Angående pause i utbygging av labbene: 
o Forrige instituttstyremøte ble utbyggingen satt på pause én uke. Diskuteres videre i dag 
o Ble forrige møte foreslått at man skulle ta med disse arealene i beregningen av hva som 

går med til RITMO, praktikum, etc.  
o Det ble foreslått å utsette utbyggingen til praktikumsmodeller er utredet 

• Kom store reaksjoner på å utsette det, pga. hvis det ikke ordnes nå, så vil det ikke 
være klart til RITMO kommer. I tillegg kommer saken bakerst i køen til 
Eiendomsavdelingen 
▪ Kommentar: Men dette ble jo vedtatt før RITMO var et poeng 

o Kommer antagelig ikke til å ende opp med å utsette lenger 
o Om det ikke går: ta tilbake gamle studentarealer, f.eks lesesalen bak kantina 

• Kommentar: viktig og bra at det fortelles om hvordan prosessene foregår 
o Hvordan kan PU fungere rundt de uformelle prosessene i saksgangene? 

  
61/17: Orientering fra PR 
• Profesjonsforberedende rekke vært diskutert, særlig mtp på relasjonskompetanse-faget, som 

har blitt mye redusert og faller nærmest ut i den nye studiemodellen 
o Relasjonskompetanse (7. semester) dreier seg om konkret ferdighetstrening 

• Snakk om at relasjonskompetanse skulle inn i "profesjonsforberedende rekke" i den nye 
studiemodellen 

• Guro Øiestad er med på tankegangen om å få relasjonskompetanse inn i profesjonsforberende 
rekke 



• Kommentar: har det vært diskutert om det er lurt å ha det så tidlig i studieløpet? 
o Ja, snakket om bekymring rundt for at det skal bli for tidlig, for personlig og vanskelig å 

ivareta problemer 
o Derfor snakk om langsgående veiledningsgrupper over fire semestre (som obligatorisk 

aktivitet). Foreslått at dette kan videreføres som egenutviklingsgrupper når 
veiledningssemestrene er over. 
• Altså: Fire semestre først med veiledning, så begynner egenutviklingen etterpå 

o Bør man ha samme gruppe i fire semestre? Eller dele opp på noen måte? 
o PU positive til at det innføres veiledningsgrupper 

• Lurt å ha samme gruppe i fire semestre 
• Kan åpnes for at det videreføres som egenutviklingsgrupper, men også noen 

utfordringer ved hvordan overgangen skal foregå: 
▪ Hvordan løse det dersom veiledningsgruppa fungerer dårlig? 

• Innspill: Når det ikke fungerer kan det være en god mulighet til å få 
Øiestad til å komme inn og hjelpe 

▪ Veiledningsgrupper tenkt å være på ca. 10 stk 
• 10 stk på egenutviklingsgruppe er veldig mye 

• Dersom man viderefører disse veiledningsgruppene som 
egenutviklingsgrupper bør man kanskje dele den i to? 

• Egenutvikling har alltid vært frivillig å være med på, det bør det fortsette  være 
• Viktig å ha struktur på de veiledningsgruppene og til seminarlederen 

  
62/17: Diskutere og velge studentrepresentant til arbeidsgruppe for utredning av praktikum 
• Linda Tveit (9. sem) valgt til studentrepresentant i arbeidsgruppa for utredning av praktikum. 

Settes i kontakt med Joakim Dyrnes. 
  
63/17: Diskutere saksgang i PU 
• Bakgrunn: dokument fra 11. semester med innspill om forbedring av prosesser innad og utad i 

PU 
o Blitt overrasket over at avgjørelser tas raskt hvor mye kommer med kort frist 
o Unødvendig med kort frist, kan ofte være bedre å ta seg tid 
o Bedre å ta opp ting i PU-møter, men når man får vite om ting fortløpende  

• Hva menes med at ulike kanaler (her: Facebook) bare skal brukes "unntaksvis"? Hva er godt 
nok? 

• Hyppigere møter?  
o Ikke så lett å få opp til å gå med timeplanen 
o Får flere og mer varierte innspill om man tar det gjennom Facebook enn om få kommer 

opp på møtene 
• Bruk av Facebook: 

o Ubehagelig at det er mange mye som skjer på kort tid 
o Er det ok å vedta ting på Facebook? 
o Facebook fint for å dele informasjon 
o Noen ønsker Facebook kun som nødløsning, men hele semesteret har vært 

unntakstilstand 
o Facebook bra dersom det er behov for rask responsivitet 
o Bli enige om tydelige kriterier for bruk av Facebook 
o Alternativet til å ikke bruke Facebook blir ikke å ta det opp i PU-møter, men at 

studentrepresentantene bestemmer selv. Det er såpass mye som skjer mellom hvert PU-
møte at man ikke vil få tid til å informere om alt uten å bruke kanaler utenom møtene. 

• Hvordan få mer effektiv bruk av møtetiden? 
• Tenke over hvordan vi vil bruke det indirekte demokratiet. Må man alltid gå til kullene? Når er 

det ok å ikke gjøre det? 



o Man har alle perspektivene gjennom at alle kullene er representert 
• Dette må gås grundigere gjennom våren 2018  

  
64/17: Julebord 
• Lene Sivertsen julebordansvarlig 

  
65/17 Eventuelt 
• FU-orientering:  

o Karethe H. Hansen: leder 
o Sigurd Anlnes: nestleder 
o Felix Koppe: kommunikasjonsansvarlig 
o Richard Rekdal: foreningsansvarlig 
o Åste Strand Jørgensen: økonomiansvarlig 
o Delt ut undervisningsprisen til Ole André Solbakken 

• Unisex-toaletter?  
• Vi ønsker Julie og Caroline lykke til utenfor PSI <3  

 


