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RSV-møde
RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.
Mandag d. 29/04 2019 kl 17:15 - A2-70.04

Tilstede:
Referent: Rikke Skovsgaard Nielsen
1. Formalia – 17.15
▪ Godkendelse af dagsorden: Ja
▪ Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde: Ja
2. Sekretariatet informerer – 17.15 – 17.30
Formanden - 17:30 - 20:30
▪

Studenterpræster og øvrige kontaktpersoner
På frederiksberg er der tilknyttet to studenterpræster. De er gode at tale med hvis man
har brug for at tale med nogen. Det behøve ikke at handle om religion. De holder til på
Rolighedsvej. Udover disse er der Hans Henrik Dietz, Birgitte Nørring og Asger
Lunddorff. Disse er tilstede hvis man har brug for at tale med en voksen og de har
tavshedspligt.

▪

Differentieringsaften med DDD og VMF d. 20. Maj
Dette gælder alle der snart skal overveje hvad de skal lave. Der er en begivenhed på
facebook med informationer.

▪

Kittelkort
Kom og hent kittelkortene

Kassér
▪

Præsentation af regnskab ved generalforsamling
Vores generalforsamlinger er lange og sekretariatet foreslår, at vi fremover lægger alle
regnskaber tilgængelige på studmedvet.dk i tidsrummet op til mødet, og dermed skal
de bare godkendes på generalforsamlingen fremfor at de skal fremlægges. VMF har
revisorer og kasserer til at kigge det hele igennem, så derfor er der allerede kyndige
mennesker inde over regnskaberne. Forslaget gælder kun VMF’s underudvalg. Dvs. Det
store regnskab for VMF skal fremlægges på generalforsamlingen.

Udvalgskoordinator
▪

Udvalgsdag
VMF vil gerne lave en udvalgsdag og inden da skal der holdes et møde med de
forskellige deltagende udvalg. VMF ønsker at følge op på hvad udvalgene laver, og være
tilstede hvis de pågældende har brug for hjælp.

3. Sekretariatet - siden sidst [19/03/19]:
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▪

Skabe i kælderen
VMF formanden er i kontakt med diverse relevante personer, som skal løse dette.

▪

Samarbejdsaftale med SCIENCE
VMF har skrevet et nyt udkast til samarbejdsaftale som nu er afsendt til SCIENCE. I vil
høre nærmere når vi nærmer os en beslutning.

▪

Aktivitetsdag med KSI
En ny dag vil formentlig komme i det nye skoleår

▪

Tasker
VMF har svært ved at finde nogen som vil sponsorere disse tasker.

▪

Kvægpraksis
Der eksisterer kvægpraksisser i Jylland som gerne vil have studerende derover. Derfor
vil de gerne sponsorere en billet. VMF er ved at lave en aftale med faggruppe KVÆG
vedr. praktik.

4. Update fra SUND – 17.30 – 17:40
▪

SUNDrådet
Intet nyt

▪

SUNDpuljen
Denne er nu uddelt. Samlet blev der uddelt 218’000 kr til bl.a. Årgangsfest,
Smediefesten mf. Alle foreninger kan søge denne pulje og man kan søge puljen
forudrettet for eventet. Ved spørgsmål til SUNDpuljen kontakt da Ameli på
sund@studmedvet.dk

▪

Studenterforum
VMF faste bevilling er sat til 100’000 kr

5. Update fra Akademisk Råd – 17.40 – 17.50
▪

Ansættelsesudvalg d. 20. Maj
Der mangler en frivillig person til et udvalg som skal deltage i ansættelsen af en
professor/lektor i obstetrik på heste og store husdyr. Det er den 20. Maj i Taastrup
14:45-16:45. Som frivillig får man adgang til en portal på internettet, hvor man kan
læse ansøgninger osv. Man behøver ikke være interesseret i dette felt for at synes selve
ansættelsen er spændende. Som studerende til disse jobsamtaler er det tilladt at
fortælle, at man ikke har nogen spørgsmål til den pågældende person. Eller bede Peter
Holm om at stille disse. Marie Bedsted vil deltage. Marie Bedsted deltager.

6. Studievejledningen – 17:50 – 18:00
▪

Tutorordningen på Veterinærmedicin - orientering
Alle på SUND skal have en enrettet studiestart, og derfor skal veterinærmedicin også
have en tutorordning. Der er 6 stillinger til disse personer, som skal varetage en faglig
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forbindelse mellem de studerende og studievejledningen. De 6 personer er ansat i 2
semestre af gangen. Det omhandler introduktion til studieteknik, eksamensoplæg osv.
Det vil være på holdundervisningsniveau. Som tutor skal man også samle op på de
ensomme studerende som ikke er interesseret i alkohol, fester mv. Hvis man har
spørgsmål eller bekymringer omkring dette, så skal man kontakte studievejledningen
pr. Mail.
7. Fællesspisning – 18:00 – 18.20
8. CALIS symposium 2019 – 18:20 – 18:30
▪

Oplæg
Der er oplæg på maks 30 min og disse vil blandt andet omhandle antibiotikaresistens
og public health. Hvis man er interesseret i mere info kan man kigge ind på CALIS’
facebookside. Det koster 35 kr, men så er der også rigtig mange mad, kage og drikkelse.

▪

Tema
At behandle det uhelbredelige fx kræft

▪

Godt at vide
Det koster 35 kr at deltage
Det er relevant for alle årgangene
Det er den 11. Maj fra 9:30-15:30.
Det foregår på Frederiksberg Campus i Festauditoriet.

▪

Omtale
Alle årgangsrepræsentanter må gerne dele eventet på de pågældende årgangssider.

9. Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer – 18:30 – 18.50
Undervisningsudvalg
IKV
Der er møde d. 20. April.
IVH
▪

Der er blevet evalueret en masse fag herunder besætnings og folkesundhed og etik og
videnskabsteori.

▪

Besvarelserne på studiemiljøundersøgelsen afventer. Der ønskes konkrete forslag i
denne undersøgelse.

▪

Det psykiske studiemiljø er der kommet meget fokus på. Der efterspørges forslag fra de
studerende til IVH omkring forbedringer til dette. Der er fokus på at lave præventive
tiltag fremfor det bliver nødvendigt med reaktive tiltag. Fx en mentor med praktisk
klinisk erfaring som man kan henvende sig til ifb. Eventuelle nederlag man oplever i
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den praktiske klinik på kandidaten. Tilbagemeldinger ønskes på
josefine.synnestvedt@sund.ku.dk og laura.hansen@sund.ku.dk
▪

Studieordningsrevisionen
Der afholdes et møde d. 30. August om indholdet i kurserne i den nye studieordning og
alle er inviterede. Det omhandler indholdet på den nye studieordning.

Event
Ingen tilstede
10. Status yngste årgang – 18:50 – 19.00
Intet nyt. Folk er lidt nervøse over eksaminerne til sommer.
11. Up-coming fra øvrige årgangsrep. – 19.00 – 19.10
Årgang ’17: Intet nyt. De har lige fået karakterer for statistik.
Årgang ’16: Der har lige været afholdt midtvejsfest. Årgang 16 skal i gang med
bachelorprojekt.
Årgang ’15: De starter på nye rotationer. Ift. Cryptosporidier er der nu lavet en frivillig dag og
en obligatorisk dag for at undgå smitte. Der har lige været reeksamen i MKR.
Årgang ’14: Det går fint med undervisning og speciale.
12. Eventuelt – 19.10 – 19.15
▪

Studienævnet – MKR
Der har været en klage fra underviserne i store dyr om hvordan ændringen er sket. Det
vedtagede forslag var en blok med store dyr og en efterfølgende blok med små dyr.
Underviserne påpegede en ulempe ved denne ordning: Alle har ikke haft kliniske
øvelser til eksamen. Derfor foreslår underviserne den gamle MKR ordning men med
eksamen i smådyr i uge 1, store dyr i uge 3 og kir tek i uge 5. Øvelserne vil i forslaget
fra undervisernes side ligge sådan at de har været der inden december.
Der er en generel holdning til RSV om at den foreslåede ændring fra undervisernes side
af er forhastet og upopulær og bør vente til næste år hvor der har været endnu et hold
igennem. Det er for forhastede beslutninger der er blevet taget og det er uforsvarligt
fra undervisernes side af. Der er regler for hvornår sådanne beslutninger kan vedtages
og de er desværre klart blevet overskredet nu. Det blev diskuteret hvordan RSV skulle
forholde sig til dette og er endt i en “fortsættelse følger”. Der er generelt ingen
studerende som er interesserede i den nye ”alternative udgave” med eksamen i uge 1
og 3.

▪

Medlemspuljen
Puljen har været ramt af tekniske problemer med mailen. Nu burde alle have fået svar.
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