V E T E R I N Æ R ME D I C I N S K F O R E N I N G
DYRLÆGEV EJ 9
1870 FREDERIKSBERG C
E-MAIL: VMF@STUDMEDVET.DK
WWW.STUDMEDVET.DK

RSV-møde
RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.
Onsdag d. 20/09 2017 kl.17.15 i lokale A2-70.03

Tilstede: 83
Referent: Signe Leth
1. Formalia – 17.15



Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde (30. maj 2017): Godkendt

2. Sekretariatet informerer – 17.15 – 18.00
Formanden
Sekretariatet - siden sidst [30. maj 2017]:
Ane Laursen Dahlkilde, tidligere næstformand, er indsat som ny formand. Dette er kun ind til næste
generalforsamling. Kunne du tænke dig at være ny formand, så skriv til formand@studmedvet.dk
CPR-sagen. Et tidligere sekretariat havde lagt medlemslister med CPR-numre på hjemmesiden. Det var
i et lukket forum, der ikke var tilgængeligt nogen steder fra hjemmesiden, men man kunne alligevel
søge sig frem til den. Sekretariatet blev for nyligt gjort opmærksom på dette, og fjernede filen med det
samme. Der var tale om en yderst beklagelig fejl, der nu er blevet rettet, og ikke vil gentages.
Der har på det seneste været meget rod og opvask i køkkenet på Rådet. Husk at rydde op når du har
brugt det.
VMF har forhandlet med zoologisk have, og har fået en rabataftale. I september og december måned vil
VMF-medlemmer altså kunne købe årskort med 20% rabat. Skriv til infoansvarlig@studmedvet.dk for
at få rabatkode.
VMF har i mange år arbejdet på at udvikle et elektronisk vagtbookingsystem til hospitalerne. Det har
skiftet hænder mange gange, men det går fremad, og vil snart være færdigt.
Der blev for nyligt uddelt studiestartsgaver fra DDD. Tidligere har det været en ordbog, men fra sidste
år har det været en kittel og et dissektionssæt. Det har været en kæmpe succes, så det vil blive
gentaget næste år.
Der blev op til sommerferien meddelt at der ville ske en tømningsaktion af skabene under
smådyrshospitalet. Denne blev dog ikke nødvendig, da folk har været gode til at tømme dem selv. En
renovering har desuden betydet at der er flere til rådighed. Husk dog at deles om skabene, især i blok
2-4 hvor 1. årgang har anatomi og fysiologi.
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VMF arbejder på at oprette en forsker-mentor ordning, der vil være et tilbud til de der interesserer sig
mere for de ikke-kliniske grene af studiet. Der vil blive mulighed for at følges med en VIP’er
(videnskabeligt personale) og for laboratorie-praktik. Mere information følger.
D. 5. oktober afholdes den årlige virksomshedsmesse INPUT i marmorhallen. VMF har en bod, hvor
medlemmer kan komme forbi og snakke, deltage i konkurrencer, og få noget slik.
Næstformand
Update fra DDD
Der har været visionsmøde, hvor det overordnede mål har været at øge synligheden af DDD i VMF.
Hertil blev der udtænkt nogle tiltag:
-

Åbent hus arrangement af DDD’s kontor på Peter Bangs vej.
Erhvervsmæssige arrangementer, om ting som CV-skrivning, jobsøgning m.m.
Faglige arrangementer
DDD vil deltage i flere af VMF’s møder.
DDD vil afholde en A-vej til foråret
En gave til kandidaterne - et kittelkort.

Kasserer
Nyt om gruppeulykkesforsikring
Der er blevet forhandlet en ny gruppeulykkesforsikring. Den træder i kraft d. 11/11/2017. Den er hos
selskabet Chubb, og den er billigere end tidligere, og har en god dækning. Denne ændring påvirker ikke
de tilbud på privatforsikring man som medlem af VMF får fra TRYG.
Den nye forsikring vil gælde alle timer af døgnet, har en dækningsgrad på 500.000 kr. ved en mengrad
på 5%, og dækker det meste sport. Hele policen vil snarligt være at finde på studmedvet.dk →
medlemsfordele → forsikring
Spørgsmål rettes til kasserer@studmedvet.dk
Studenterpolitisk ordfører
Esben har været i tæt dialog med den nye rektor for KU, og har bl.a. vist ham rundt på campus. Her har
han sikret at rektor forstår at klinikundervisningen er en nødvendig udgift for
veterinærmedicinstudiet.
Campusrådsrepræsentant
Nabomøde
Sidste år blev der afholdt møder med naboerne til campus, vedrørende tiltagende støjgener.
Konsekvenserne af disse møder blev, blandt andre tiltag, at Gimle blev lukket for fest. Disse tiltag
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skulle forbedre forholdene for campus’ naboer, og de har virket, da de ved mødet udtrykte at de
oplevede forbedringer.
Et andet tiltag var at sende folk hjem eller videre efter A-vej, så de ikke hænger i området. Dette er
vigtigt hvis A-vej skal bestå, så husk det.
Der bliver arbejdet på at Ridehuset skal være en ny festbygning, der skal erstatte Gimle. Det bliver
forhåbentlig en realitet snart.
Samarbejdsaftale med SCIENCE
VMF har en aftale med SCIENCE, der skal fremme samarbejdet med dem, da vi er en SUND uddannelse
forankret på et SCIENCE fakultet. VMF betaler 100.000 kr. årligt til aftalen, baseret på antallet af
medlemmer i VMF, men vi har ikke kunne redegøre for, hvad vores penge bliver brugt til. Ved
præsentation af et overslag, ses det at nogle penge går til SCIENCEpuljen, nogle til administrativt
arbejde på rådet m.m.
Sekretariatet overvejer derfor en udmelding. Det kan have konsekvenser for bl.a. AU og TVF som er
tværfaglige foreninger på tværs af SCIENCE og SUND. Hvis vi melder os ud, vil eventuelle
konsekvenser blive klargjort inden den endelige udmelding sker.
RSV blev adspurgt hvad deres holdning var, og der er stemning for fortsat undersøgelse af
konsekvenserne ved en udmelding.
Præsentation af RSV-poster
Da næste RSV-møde er VMF’s generalforsamling blev alle poster præsenteret. Se fulde beskrivelser på
VMF’s hjemmeside.

3. Update fra SUND – 18.00 – 18.15
Nyt fra Akademisk Råd
Milena Penkowa har fået frataget sin doktorgrad.
KU-strategi er blevet diskuteret meget.
Muligvis på tale af den husdyrvidenskabelige uddannelse skal forankres til et fakultet. Den er adskilt
på to fakulteter, hvilket skaber problemer for de studerende. En flytning fra SCIENCE til SUND var på
tale, men forhandlingerne blev lukket. Akademisk råd vil gerne arbejde for at det tages op igen.
KU’s strategi
KU har over det et stykke tid udarbejdet en strategi for 2017-2023. Der er lukket for nye forslag, og
den er sendt til høring. VMF melder ud når den er endeligt godkendt.
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Andet
Der bliver afholdt en trivselskonference 9/10, kl. 11-16 på Christiansborg. Alle er velkomne. Skriv til
SUND-rep@studmedvet.dk hvis du vil med.

4. Update fra VSN (veterinært Studienævn) - 18.15 – 18.25
Kvote 2 optaget er blevet diskuteret. Det er besluttet at testen skal ændres til den såkaldte Unitest. Den
er mere videnskabelig end den nuværende, og vil konstant blive forbedret og vil kunne tages i Jylland.
Dog er der ikke givet midler til den endnu, hvorfor det måske ikke bliver aktuelt.
Der er sket mindre ændringer med bachelorprojekt og speciale forsvar. Efter reglen om parvis
opgaveskrivning blev forsvarstiden også fordoblet. Det betød forsvar på op til 2 timer. Dette er ændret,
så tiden igen er fornuftig. Kandidater opfordres til at holde deres speciale på 40-50 sider.
Derudover har der været lidt problemer med bacheloren, da vigtig information blev givet ved et oplæg
som ikke alle kan deltage i. Dette oplæg vil fremover blive optaget og streamet, så alle har
informationen tilgængelig.
I studieordensrevision er der indsat en ny styregruppe, der er blevet inddelt i 4 arbejdsgrupper. De
skal arbejde på at gøre uddannelsen og eksamen bedre. Der mangler suppleanter til de studerendes
poster. Skriv til studienaevn@studmedvet.dk, hvis det er noget for dig.

5. Fælles spisning – 18.25 – 18.55
6. Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer – 18.55 – 19.45
Undervisningsudvalg
IKV
Der er sket ændringer siden institutændringen. Nu beskæftiger de sig kun med kliniske kurser. Der er
desuden lavet regler om repræsentantskabet af studerende. Der skal være mindst 4 kandidater og
højst 2 bachelorer (disse skal være 3 års).
Siden sidst er der blevet læst mange evalueringer. Læg mærke til at evalueringsformen er ændret. Der
er en skriftlig evaluering på canvas kaldet ”giv din uddannelse videre”. Læg mærke til at der ikke
nødvendigvis sendes information om denne, men at den skal opsøges. Derudover er der en mundtlig
evaluering med forelæserne.
Der er blevet vurderet evalueringer til kurserne MKR, Veterinary Paraclinics, Almen klinisk praksis for
store husdyr og hestedifferentieringen, og alle ønsker er blevet imødekommet efter bedste mulighed.
Der har været problemer med holdmelding på canvas, da systemet ikke kan bære mange brugere
samtidig. Løsning bliver at kursusansvarlig uddeler holdpladser, hvorefter man må anmode om bytte.
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IVH
Ingen til stede

Institutråd
IKV
Siden sammenlægningen af institutterne har der kun været 1 møde i det nye institutråd. Her blev der
diskuteret formalia, og instituttets rolle i KU’s strategi. De vil generelt følge KU’s strategi, men ønsker
at tilføje en indsats til støtte af udvikling af undervisningskompetencerne hos alle der er involveret i
undervisningen. Herudover var der ikke meget relevant for studerende.

IVH
Ingen til stede

IVSA
Nyt fra IVSA
Hvad laver ISVA Danmark? Hjælper studerende med at komme ud i verden og lære mere. Du er som
VMF-medlem også medlem af IVSA, og kan søge diverse scholarships.
Senest har IVSA- og VMF-medlemmer deltaget i en kongres i Malaysia over sommeren. Det var rigtig
fedt. Alle bør overveje at deltage i de kommende kongresser. Næste kongres er til Polen i juni 2018.
Ansøgning åbner til foråret.
EAEVE
Den eneste europæiske akkrediteringsenhed. De ønsker at have studerende med i de teams der skal
bedømme akkreditering på skoler i Europa, og samarbejder med IVSA for at finde disse.
Se mere information på IVSA’s hjemmeside.

Event
Kommende event: D. 22 november holdes der zoonose aften, med spændende oplæg.
Grundet stigende popularitet vil der fremover afholdes suturaften 2 gange årligt

7. Status yngste årgang – 19.45 – 19.55
Signe Holst og Bjørg Skovmand Helsted er årgangsrepræsentanter.
Der sker ikke meget. De har lavet facebookgrupper, afleveret gruppeopgaver i kemi, og andre småting.
De overvejer at arrangere en tur på smådyrshospitalet.
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8. Up-coming fra øvrige årgangs rep. – 19.55 – 20.10
Årgang ’12: Det går godt. De er næsten færdige.
Årgang ’13:
Rot A: Har akutmedicin og billeddiagnostik. Det går godt. Problemer med tilmelding på hold på
canvas der bryder sammen. Løst ved at kursusansvarlige laver hold, og så kan man anmode om
holdbytte. Spændende med eksamen der kommer til at foregå på canvas. Hvorfor ikke på PBV?
Det er ”lettere” og billigere. De vil prøve noget nyt.
Rot B: Har smådyr. Holdet er delt, da nogle tager MKR. Lærer rigtig meget grundet små hold.
Rot C: Har besætning, kødkontrol og paraklinik. Går godt. Besætning bliver mundtlig.
Paraklinik er ikke eksamen mere, men mere noget evaluering. Stordyrsrotationseksamen
havde lidt forvirring, da der stod at nogle spørgsmål ville give minus. Men få dumpede, så det
var ikke et problem. uuIKV vil tage det op så det fremover ikke er et problem.
Rot D: Ingen til stede.

Årgang ’14: Rigtig mange fra årgang 13 er rykket ned. Lidt fyldte hold siger forelæser. Den
nye bygning er fjollet, da man ikke kan komme ind i bygningen, hvis man kommer til at låse sig
ude. Tommy fra Driften vil tage kontakt til SCIENCE.

Årgang’ 15: Ny repræsentant, Tenna (erstatter Ole). Har speciel patologi, basal klinisk teori
og husdyrernæring. Er meget utilfredse med det nye lokale (CPSC1). De arbejder på at sende
en samlet evaluering. Har fået ændret skemaet i efterårsferien, så forelæsninger er samlet om
mandagen (i stedet for 1 time hver dag).

Årgang ’16: Nye repræsentanter: Mia og Maja. Det går fint. Problemer med skemaet der ikke
viser forelæsninger og skema forkert, men er i dialog med ansvarlige. Også træt af det nye
lokale, og er også i dialog med ansvarlige her.
Generelt om CPSC1: Alle er sure, selv underviserne. Undervisningsudvalgene er på den. Det
kommer måske op på studienævnet. Der bliver gjort hvad der kan gøres. Husk dog at
alternativerne kan være værre.
9. Eventuelt – 20.10 – 20.25
Husk ingen billeder fra undervisning, hverken forelæsninger eller øvelser. Hvis det går viralt kan
det få konsekvenser for hele skolen.
Kulturnatten 13. oktober 2017: Smådyrshospitalet og zoologisk samling holder åbent hus. De
mangler frivillige. 10 styk til hospitalet (skal have haft rotation) og 2 styk til samlingen (ingen
krav). 18-22, kom kl. 17. Gratis mad. Kontakt Akna@sund.ku.dk
På et tidligere møde blev der snakket om eksamen om lørdagen. Speciel patologi eksamen kommer
til at ligge om lørdagen. Der kan desværre ikke gøres noget ved eksamensdatoer der er valgt. Der
kan måske gøres noget næste år.
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