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RSV-møde
RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.
Tirsdag d. 08/05 2018 kl. 17.15 i Gimle

Tilstede: 32
Referent: Cecilie Meldgaard Poulsen
1. Formalia – 17.15
 Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde: Ikke godkendt
2. Sekretariatet informerer – 17.15 – 17.45
Formanden
Sekretariatet - siden sidst [20. marts 2018]:
Kulturnat – de studerende skal lave en café, hvor de sælger kaffe og kage, og et evt. overskud går til
VMF eller en af de andre faglige foreninger. Dato er d. 13. oktober.
Begge hospitaler har bedt om, at der bliver oprettet en tillidsrepræsentant, som er en, der sidder i
sekretariatet. Ameli er den nuværende tillidsrepræsentant, at være tillidsrepræsentant er ikke
tilknyttet en specifik post i sekretariatet. Denne tillidsrepræsentant kan man skrive til, helt
anonymt, hvis der er nogle problemer med f.eks. en underviser.
Tillidsrepræsentanten vil have møder med formanden og næstformanden i
undervisningsudvalget, og være til et par møder årligt med undervisningsudvalget.
Spørgsmål og overvejelser fra RSV:
- Kan det være en, som man vælger på generalforsamlingen?
Det kan være en fordel, at det er en kandidatstuderende, da det primært er på klinikken der er
problemer.
- Det er en vigtig post – er det nødvendigt at det absolut er en fra sekretariatet?
Undervisningsudvalget har bedt om, at det er en der sidder i sekretariatet – ellers skal det
oprettes som en post på lige fod med f.eks. formand, næstformand etc. Det skal være en i
sekretariatet, da man der har en vis forståelse for hvad der sker ift. en almen studerende, da
sekretariatet sidder med mere information.
Hvis ikke det fungerer, kan man altid revurdere ved generalforsamlingen, da det stadig er i
opstartsfasen.
Kunne den tilskrives menig medlem, så det i stedet blev til tillidsrepræsentant? Med klausul
om, at det er en kandidatstuderende. Dette kunne være en eventuel mulighed.
Der er meget at tænke på, når det er en kandidat, da det kan være meget presset i forvejen.
- At have det ansvar og den opgave det er, at være tillidsrepræsentant, kræver en vis person, er
det en opgave, som studerende skal varetage?
Måske man skal overveje at snakke med studievejledningen, og se om de vil med ind over, da
de i forvejen sidder med det. Det er et stort ansvar som studerende. Studievejledningen er i
forvejen presset, når man tænker på, hvor lang tid det tager at kunne booke en tid, så at give
dem denne opgave med tillidsrepræsentant, giver dem endnu et pres.
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Denne type opgaver bliver prioriteret højt. Pt. får de ikke mange mails fra veterinærmedicin –
men når folk ved, at det er en mulighed, kunne det evt. være der kom nogle. Der er ikke ret
mange på veterinærmedicin der klager – det er ikke nødvendigvis godt, da der er flere ting der
kan forbedres på studiet.
- Er det alt brok der tages videre til de enkelte undervisere? I princippet ja, men det er ikke alt
der tages videre – derfor skal der være møder med tillidsrepræsentanten, for at finde ud af,
hvilken type klager der er tale om, f.eks. hvis én underviser går igen i flere klager. Først er det
samtaler, og derefter er det fyringsgrund.
Afstemninger:
Skal det være en studerende?
- Der er enighed om, at det skal være en studerende
Skal det være en i sekretariatet, eller skal det være en der bare er medlem af RSV?
- Der er enighed om, at det skal være en, der sidder i RSV.
Smediefest – VMF deler 100 øl ud til medlemmerne! Der er kontakt til TRYG, som også gerne vil
dele 100 øl ud. De vil gerne bede om folks nummer, for at kunne kontakte folk, hvis man har lyst.
Det er ikke et must for at få øl. Jo flere, der giver nummer, jo større sandsynlighed for gentagelse
Næstformand
Update fra DDD
Kittelkort – der søges 2-3 medlemmer der går på kandidaten, som gerne vil hjælpe. Der er i gang
med at blive produceret kittelkort til den årgang (årgang ’15) der starter på kandidaten efter
sommer. Deadline er midt juli, da de skal nå at kunne blive produceret. Der kommer til at være to
sæt; et til store dyr og et til smådyr. Idéen er, at den skal kunne være en hjælp til MKR. Til smådyr
kan der evt. tages udgangspunkt i MiniVetguide. Hver bog bliver ca. 35-40 sider. Er man
interesseret i at hjælpe, kan man skrive til Camilla Brohave eller Steffen From.
DDD årsmøde – deltag som studentermedhjælper og hør samtidig de faglige programmer fra de
forskellige faggrupper. DDD holder for første gang et årsmøde, hvor alle faggrupper er samlet, og
der er noget for alle områder. Er man hjælper kan man deltage i møder, generalforsamlinger og
diskussioner. Udgifter dækkes samt 2 overnatninger, og der er mulighed for at deltage til
middagen og den efterfølgende fest. Transport er for egen regning. Der skal bruges 25-30
medhjælpere. De fleste undervisere på rotationerne er indstillede på at finde en løsning, hvis man
er på en rotation, og gerne vil være hjælper til årsmødet. Der tilmeldes efter først til mølle
princippet – det er åbent for både bachelor- og kandidatstuderende, men kandidatstuderende
foretrækkes. Årsmødet er d. 27.-30. september, og foregår i Nyborg Strand. Mere information
kommer snarest på VMFs facebookside.
Differentieringsaften med DDD – torsdag d. 24/5 kl. 17.30-20.30 i DDDs kantine på Peter Bangsvej
30. Dyrlæger fra forskellige faggrupper vil fortælle om deres differentieringer og betydningen det
har haft for dem i deres efterfølgende karrierer.

2

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

3. Update fra SUND – 17.45 – 18.00
Generalforsamling d. 19. maj – er man interesseret kan man komme med.
SUND puljen er uddelt. Husdyrsbrugsgruppen har været meget aktive med søgning til
afholdelse af forskellige arrangementer (svinekongres, kvægkongres), og har lavet gode
ansøgninger der har givet et betydeligt beløb. Smediefesten har ikke fået penge, da de ikke har
ansøgt korrekt. IVSA har fået til IVSA rejser til efteråret. Galla har fået til galla. VMF Event har
fået til eventaften (suturering etc.). CALIS har fået til afholdelse af symposium. Smedierevyen
og LIFEkoret har kun søgt driftsstøtte, og har fået dette.
Vores faste bevilling: vi skal sende dem et regnskab, de vil give os hvad vi har brug for, men de
vil høre, hvad vi vil bruge pengene på. Den skal uddeles igen til efteråret.
4. Update fra SVH – 18.00 – 18.25
Møde d. 30. april, hvor der bl.a. blev snakket om uddannelsesredegørelser for
veterinærmedicinuddannelserne, bacheloruddannelsen i husdyrsvidenskab samt
kandidatuddannelsen i Animal Science. Yderligere blev der snakket om behandling af
dispensationsansøgninger og beslutninger derunder.
Uddannelsesredegørelse for veterinærmedicin:
Disse dokumenter laves 1 x årligt, og sendes til dekanen og prodekanen for uddannelsen. Det
er en status over uddannelsen. Den bliver lagt op på vores hjemmeside.
-

Vi har en god uddannelse

-

Der er nogle områder, som skal forsøges udbedret – alt i alt er det dog ting, der er taget fat i
med den nye studieordning (2020 for bachelor, 2023 for kandidat).

-

Der er for lav deltagelse til kursusevalueringerne. Det er ved at blive så dårligt, at de ikke
kan bruges kvantitativt til ret meget. Vi kommer til at dale i hvordan de studerende kan
hjælpe med at forbedre/opretholde kvaliteten af undervisning. Hver gang et kursus er
ovre, skal årgangsrepperne skrive ud, at årgangen skal huske at evaluere evt.
årgangssiderne, mail eller ved årgangsmøde.
o

Der er ikke en god nok evalueringsform – mange føler de ikke bliver hørt, da der er
begrænsninger på hvad man kan skrive (maks. 3 linjer).

o

Det er oplevet, at der ikke evalueres efter eksamen, da der nogle gange er en
evaluering, der har deadline før eksamen – har man oplevet noget træls til
eksamen, kan man ikke evaluere det efter, da deadline er overskredet.

o

Det ville være godt med en eksamensevaluering – det kan være svært at evaluere et
kursus, når man ikke har været til eksamen, da kurset her ikke er helt færdigt for
den studerende der.
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o

Der burde være en mulighed for at evaluere eksamen.

Skal evalueringsprisen genindføres? Vil folk gerne evaluere?
Eksamensevaluering skal tilbage, og evalueringsprisen er en god idé for at få folk til at
evaluere mere. Folk mener også, at evaluering hvert 2. år skaber forvirring.
-

Tre områder mangler forsknings-/undervisningsdækning. Der er ingen på KU der forsker i
virologi, der er ingen, der rigtigt forsker i kvantitativ genetik og avl, der skal hentes hjælp
udefra. Nu er der problemer på kvægområdet, da lektor fik en professorstilling i udlandet.

-

Uddannelsens økonomi er uholdbar.

Meddelelser:
SUND har vedtaget en ny praksis for holdbyt på 1. semester på bacheloren. Har man været på
hold 1 før, kunne man bytte til hold 10. Det kan man ikke længere, da det har været meget
stressende for de studerende der starter, og det har givet nogle dårlige dynamikker, da der evt.
har været en studerende der er blevet ”efterladt”. Det går også ud over AF, så studielederen er
blevet bedt om at vende tilbage med dette, med evt. ændring, så det hedder 1. blok.
På sidste studienævnsmøde blev det vedtaget, at hvis man som kursusansvarlig ønsker at få
lagt sin ordinær skriftlig eksamen om til en mundtlig ved en reeksamen, kan man rette
henvendelse til studienævnet, som så godkender, om det kan lade sig gøre eller ej. Når en
skriftlig gik til en mundtlig, kunne det betyde at dem, der skulle have en reeksamen ikke fik
tilstrækkelig information angående dette. Det er nu således, at vil man ændre eksamensform,
skal der udfyldes en formular.
Diskussion SVH:
- Kvægområdet
Det er gået rigtig godt med Dorte – de studerende er positive over for dette ift. hvad man
lærte i MKR. Jyllandsturen var meget relevant, da man kom ud i større besætninger og så,
hvordan det er, ift. at stå ved én ko i Taastrup. Undervisningen var god og mere klinisk
relevant. Svækker dette den teoretiske og forskningsbaserede undervisning? Mangler
man viden inden for nogle områder, hvis undervisningen bliver mere klinisk og mindre
teoretisk? Produktionsdyrsdifferentieringen vil have mere klinisk ind over. Det er
hestedifferentieringen der laver kvægoperationer – de burde være på
produktionsdifferentieringen, da der også laves operationer ude i praksis hos kvæg.
Kvæg mangler lidt det hest har. Besætningsrådgivning skal ikke overskygge alt på
kvægdifferentieringen, men er stadig vigtig. Man har været ude til en masse
patientmateriale, men Dorte har trukket på egen erfaring og rolle til, hvordan det skal
foregå. Er evt. gået lidt væk fra evidensbaseret medicinsk undervisning. Vi skal lære på
universitetet, hvordan vi reelt set bør gøre, og skal vide, hvornår vi skal tage hvilke
beslutninger. Der skal gøres noget for at få en lektor eller professor ind ved kvæg. Dorte
er en god dyrlæge, men det er ikke altid nok på et universitet.
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- MKR
- Studieordningsrevision
Årsstruktur – det skal være semesterstruktur. Forbehold: eksamensperiode for vinter
kommer reeksamen allerede i februar. Dumper man f.eks. MKR, skal man til reeksamen 2
uger efter. Det vil man dog have med i overvejelserne, da man risikerer, at for at følge alle
rotationer, er der nogen der ikke kan starte, da de ikke har nået at kunne forberede sig
længe nok til reeksamen. Hvad gør man med eksamen på Peter Bangsvej? Det er presset
nok i forvejen, når vi rammer ind i andre der har semestereksamen. KU kan måske finde
et andet sted end PBV, deres kontrakt udløber snart, og de skal enten forlænge eller finde
et andet alternativ. Eksamener kan godt ligge løbende i et semester, og dette giver større
råderum for underviserne. Ønsket er, at de vil eksaminere i mere pensum løbende.
Studerende er mindre stressede på semesterstruktur end de er på blokstruktur. Esben
tager dette med igen til næste RSV d. 31. maj.
5. Update fra Akademisk Råd – 18.25 – 18.35
Der er ved at blive ansat en ny prodekan for uddannelse.
6. Fællesspisning – 18.35 – 18.55
7. Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer – 18.55 – 19.25
Undervisningsudvalg
IKV
Møde i dag, der blev kigget en masse evalueringer igennem. Det går meget godt ud fra
evalueringerne, der er flere og flere der evaluerer – det er godt! Det er dog ikke helt godt nok
endnu.
Tillidsrepræsentant blev også diskuteret. De er positive over for dette punkt.
Der har været et møde for alle undervisere under IKV, der skulle fortælle hvad formålet med
deres undervisning er, og hvordan den er bygget op – f.eks. hvad der forventes der tages med
over til MKR fra BKT.
Næste møde er i juni.
Årgangsrepræsentanter og studierevisionsstyregruppe var inviteret, men det var kun IKV der
var med – årgangsrepræsentanterne har efter sigende ikke modtaget en mail.
IVH
Der blev drøftet spørgeskemaet ang. eksamensforberedende kurser. De har fået mange
evalueringer. Dem, der har taget kurser, er evt. mere tilbøjelige til at svare, end dem der ikke
har taget kurser. En diskussion er, at skolen tilbyder lignende, og en anden er, at Science laver
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en dag, hvor der er ældre studerende, man kan spørge angående eksamen. Folk tager Aspiri
kurser for at få en rød tråd gennem den undervisning, de har været igennem. Formanden vil
tage det med videre sammen med idéen om et eksamensboost for science, som primært er 1.
år, men også skal udvides til 2. år.
Der blev diskuteret hvilke studerende, man vil have ind på kvote 2 og hvilke regler der er for
hvordan man bedømmer den studerende.
Event
Der har været afholdt et par events, bl.a. en succesfuld rundvisning på Taastrup, som der er
kommet rigtig god feedback tilbage på.
Derudover har der været en tur til Kopenhagen Fur sammen med Husdyrsbrugsgruppen, dette
gik også rigtig fint.
Af kommende events er der d. 9. maj krybdyrsaften 2.0, hvor der pt. er venteliste. Derudover er
der d. 14. maj foredrag om behandling og forebyggelse i dansk svineproduktion, d. 25. maj er
der gratis førstehjælpskursus med begrænsede pladser. D. 29. maj er der mink gårdbesøg med
Kopenhagen Fur, hvor tilmelding stadig er åben, og d. 31. maj er der AF prøvespot.
IVSA
Der er snart Dogwash – d. 12-13. maj.
Der er uddelt Artemis legat, som uddeles til fortovscafé til Smediefesten.
8. Status yngste årgang – 19.25 – 19.35
Det går ganske fint, der er ikke så mange problemer, udover lidt ”stress” over AF eksamen, det
er der dog ved at komme styr på, underviserne fortæller om eksamen om et par dage.
9. Up-coming fra øvrige årgangsrep. – 19.35 – 19.50
Årgang ’13:
Problemer med adgang til videnskabelige artikler og journaler for kvæg. Der arbejdes på det.
Opfordret til at kontakte biblioteket
Usikkerhed for datoer for næste OneHealth kursus. Datoer Ikke fastlagt endnu.
Store dyr og hestedifferentiering – tonen er bedre, der er ikke så mange ting. De vil gerne have,
at der fortsat evalueres.
Der er et ønske om, at man skal skrive navn og ”nummerplade” i journaler inden man ser på
dyret i Taastrup, så der er lidt mere struktur.
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Der er et ønske om, at man gerne vil vide om hvorvidt en eksamen kan flyttes skal udmeldes i
bedre tid. Denne gang er det den kursusansvarlige, som har ønsket at flytte eksamen en uge
frem. Med så kort varsel søges studienævnets formand om dette, og nogle af de studerende
synes ikke det var en god idé, og det er dermed afvist.
5 x 16 timers aften- og nattevagter i Taastrup på en uge – studerende vil gerne have det delt
op, så de har en nattevagt, og en senere aftenvagt. Dette er nok ikke muligt, grundet logistisk og
for ikke at sende folk hjem kl. 00:00 fra Taastrup. Der er en grund til, at der er 16 timer af
gangen. 2 x 8 bliver ikke muligt. Der ønskes mellemrum mellem de lange vagter, således at det
fordeles ud over 2 uger i stedet for en, så de lange aftener er mindre intensive.
Ønske om flere hesteben man kan øve sig på til f.eks. blokader.
Biomedicin er glade og har det godt.
Årgang ’14:
Rotation A: Det går fint
Rotation B: Har lige haft en god tur til Jylland. Det er gået fint.
Rotation C: Det går fint, god eksamen til akut. Der er dog nogle steder i planlægning, hvor der
har været lidt problemer.
Rotation D: Der er problemer med holdbytte – samme hold, men når man søger rotation, kan
man vælge prioriteret rækkefølge. Man følger dog samme hold hele vejen igennem, og vil man
bytte indbyrdes, er der flere, der har fået direkte afslag, selvom de har fundet nogen af bytte
med. Det er dog gået fint op her til sidst. Der er blevet sendt en mail til dem om, at de ikke må
sende flere mails ang. holdbytte.
Årgang ’15:
Har været til eksamen i etologi – nu er der gang i bachelorskrivning. Der har været
årgangsmøde i sidste uge. Der har været lidt ang. BKT eksamen hvor nogle spørgsmål udgik.
Problemer med eksamen i går.
Der har lige været midtvejsfest. Det gik fint, det var en god fest.
Mundtlig bachelorforsvar – ligger det okay ift. eksamen? Der er mange der har forsvar sammen
med retsmedicin eksamen. Det er censor der har bestemt. Fra næste år ændres
kursusbeskrivelsen for bachelorprojektet. Man kan ikke ændrer kursusbeskrivelsen med et
halvt års varsel. På den gamle (nuværende) står der ikke noget om, hvornår man må lægge
eksamener ift. bachelorprojektet. Årgangsrepræsentanter giver en reminder om, at man ikke
skal lægge sit forsvar samme dag/lige op til eksamen i retsmedicin.
160 har søgt ordinært på kandidaten. Der er ikke et overblik over hvor mange der fortsætter.
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Årgang ’16:
Læser farma pt. Har haft alle farma-timer i det runde lokale i nybygget tårn, hvilket ikke er
optimalt. Er i 3-02 nu, hvilket er bedre. Der er ingen, der bryder sig om at være i det runde
lokale, hverken undervisere eller studerende.
10. Eventuelt – 19.50 – 20.05
Spred budskabet om KRUUSEudvalget – skal man ud og rejse, er der en masse ting. Man kan
sende dem en mail.
Der er snart Smediefest – fredag d. 18. og 19. maj
Der kommer Salys hest kl. 16 til Smediefesten.
Til arbejdsgrupperne for bachelor, kandidat etc., vil man gerne have flere studerende med ind.
Vil man gerne være med, skriver man til Esben.
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