VETERINÆRMEDICINSK FORENING
DYRLÆGEVEJ 9
1870 FREDERIKSBERG C
E-MAIL: VMF@STUDMEDVET.DK
WWW.STUDMEDVET.DK

RSV-møde

RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.
Tirsdag – 22/09/20 – kl 17.15 – A2.82.01 (3-02)
Tilstede:
Referent: Caroline Ignatz Hinrichsen
1. Formalia – 17.15
▪ Godkendelse af dagsorden: ja
▪ Godkendelse af referat fra sidste RSV: Ja
2. Sekretariatet informerer – 17.20 – 17.45
Formanden
- Formandsberetning
- Velkommen tilbage – første år har fået kitler og dissektionssæt
- Velkommen til dem der haft meget undervisning i løbet af sommeren
▪

Corona: Dagligdagen er anderledes. Undervisning bliver afholdt så godt, som den kan.
Hvis der er noget der er helt galt i forhold til undervisning så hiv fat i jeres
årgangsrepræsentanter – underviserne prøver at gøre det så godt, som det er muligt.

▪

Hold jer opdaterer på KUnet med studiebeskeder – vigtig især ifbm. Corona og online
undervisning

▪

Underudvalg: overvej om at foreninger kan mødes digitalt. Hvis det skal være fysisk så
prøv så vidt muligt udenfor campus. Overhold retningslinjerne

▪

Mørkhøj: skal universitetshospitalet for familiedyr rykkes til mørkhøj? Nok ikke. Vi
prøver at finde en løsning på Frederiksberg

▪

Campus generelt: der er meget mørkt ved ridehuset – nattevagter kan føles utrygt. Vi
prøver at få bedre belysning. Der er mange indbrud i f.eks. rustursopbevaring og
jernhesten.

▪

Renovation Taastrup: der er fundet asbest i tagplader på Taastrup.
Undervisningslokaler bliver åbnet efter en negativ test – så ingen bekymring, der er
styr på det. Der sker en daglig inspektion for asbest.

▪

EAEVE: akkreditering af vores uddannelse – lever op til en vis standard. Kan åbne for
et netværk både indenfor og udenfor Europa. Udsat til 8-12 marts 2021. Der er brug for
studenterinputs og hjælp til afholdelse – mere info følger senere. Der er brug for
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studerende på de ældre årgange, som kan rejse ud og hjælpe med at akkreditere andre
uddannelser i udlandet. Der kommer mere info, så snart det er i hænde.

Sekretariatet -siden sidst [02/06/20]
Kasserer
Ny kontortid – tirsdag fra 12.15-12.45
Husk at indsende kvitteringer
Kittelkort, dissektionssæt/kitler kan afhentes i kontortid

Præsentation af poster
3. Aftale SCIENCErådet - 17.45-18.00
Hovedorgan for scienceforeninger.
Før i tiden skulle vi betale et ret stort beløb for kunne benytte ”vores lokaler” – rådet og andre
lokale på science
Der er en aftale på plads nu, hvor vi ikke skal betale penge til science, men sund og science
ordner økonomien indbyrdes.
Ingen indvendinger til aftalen, den bliver derfor stemt igennem og underskrevet hurtigst
muligt.

4. Update fra DDD – 18.00-18.15
Det glippede med Smediefest, rustur og andre arrangementer. Det er vigtigt at I ved hvem jeres
moderforening er.
Brancheforening og fagforening
Eks. Dyrevelfærd, er et emne DDD tager op.
Medlemmer i DDD: 25 % studerende, 50 % ansatte, 25 % arbejdsgivere
Hvad kan dyrlægeforeningen? Arbejdsliv (også under studiet), kompetencer, dyrevelfærd, etik,
lovgivning
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Kriser som nu: ser at tingene hænger sammen. Vores branche har ikke lidt så meget under
corona
Det alvorlige: VMF sidder i hovedbestyrrelsen – Mikkel, DDD betaler kanylen, og giver 1 års
gratis medlemskab som nyuddannet hvis man har været medlem af VMF under uddannelse.
Har selvfølgelig klassisk fagforeningstilbud – råd og vejledning ved ansættelsekontrakter mm.
Det studie og karrieremæssige: kittel og dissektionssæt, info før valg af differentiering, input,
hjælp til at finde praktiksteder, snart kandidatdag
Det sjove: ruskursus, gallafesten. Smediefesten – lokalforeningsformænd var inviteret. DDD’s
årsmøde – medhjælpere er studerende, god måde at networke. Samarbejde med VMF-event –
eks etik og aflivning foredrag sidste efterår.
Gå ind på ddd.dk/studerende
5. Update fra SUND – 18.15– 18.30
Kort update.
Mange møder stadig. Coronakabale.
Store problemer med eksamenskapacitet. – arbejder på at få udvidet kapaciteten
Ingen eksaminer der skal være i uge 45 rykker ud af uge 45
Skema for resten af semesteret skulle gerne være klar i uge 39. hvis der ikke er kommet beskeder for
resten af tiden indenfor den næste uge, så hiv fat i Josefine Sinkjær.
SUNDs handleplan:
Forbedring af både det fysiske og pkysiske/sociale miljø på studiet
Løsning på familiedyr hospital: der skal bygges nyt
Implementering af digital uddannelse: en basisuddannelse af alle studerende i den digitale tidsalder –
alle skal være sådan nogenlunde i digitale platforme.
Studentertrivsel E20/F21 – gå ind og svar
SUNDpuljen: ansøgningsfrist 1. oktober, send en ansøgning afsted, hvis man har en ide til et
arrangement

3

VETERINÆRMEDICINSK FORENING
DYRLÆGEVEJ 9
1870 FREDERIKSBERG C
E-MAIL: VMF@STUDMEDVET.DK
WWW.STUDMEDVET.DK

6. Update fra SVH – 18.30 – 18.45
Hvad er studienævnet? Beslutter opbygning af vores uddannelse.
Der har været lidt stille i sommerferien.
Corona: plan B er iværksat. Fortsætter efter uge 42. hele semesteret er planlagt.
Generelt udfordring med kvaliteten af undervisning. Vi som studerende skal forholde os kritisk og give
konstruktiv feedback.
Ny studieordning: efter planen starter den i 2021. Giver bedre sammenhørighed mellem BA og KA
Plan for ens uddannelse = studieordning
Rigtig mange dispensationssager for tiden – uvant situation, søg i god tid
7. Update fra Akademisk Råd – 18.45– 19.00
Ingen update

8. Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer – 19.00 – 19.30
Undervisningsudvalg
IKV: møde i dag, kursusevaluering. Har ikke haft møde siden februar og marts. Husk at evaluere
jeres kurser, ellers er der ikke at noget at arbejde med.
IVH: Der var møde i sidste uge. Mange kursusevaluering. Igen, husk at evaluere på jeres kurser.
Rustur/Studiestart
Det gik ikke som planlagt. Der var store planer for alternative rusforløb, arrangementer skulle
have sluttet kl 20 og 23 nogle dage. 2 uger før kommer der en kontraordre fra SUND, som
gjorde at rusarrangement skulle stoppe kl 17. Det blev til en enkelt campus dag. Selve dagen
forløb rigtig godt, men der var mange information – så de studerende var brugt. Lidt en tam
afslutning.
Sidenhen har der været møde med en undervisnings og trivselsvejleder angående kl 17 reglen ,
for at klarlægge hvornår der ikke blev informeret tidligere.
Input
Det er aflyst grundet stigende smittetryk. Det kan ikke holdes forsvarligt corona-mæssigt, i de
rammer der ønskes. KU vil heller ikke tillade arrangementet. Næste input bliver 2. december
2021.
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Input er en virksomhedsmesse: der er brug for flere medlemmer – åbent udvalg
Hvis man vil være med så skriv til input@studmedvet.dk

Gallaudvalg
Galla er aflyst her i november – alternativ plan om måske at holde det i maj
IVSA
Dyrlægeuddannelse i andre lande – exchange.
Der er ikke sket så meget siden sidst. Ikke færdiggjort exchange med estland.
Der er generalforsamling d. 19/11 kl 17.15
Ønske om at lave noget med nabolande, der er bedre rent coronamæssigt – evt. spontan tur fra
torsdag til søndag. Der kommer mere ud når det bliver relevant
Rejselegat – ansøgning er åbent indtil start oktober. Hvis man har været i udlandet tilbage til
oktober 2019
Hjemmesiden bliver opdateret i forhold til hva der er gældende på nuværende tilsidst for IVSA
Der er en international forening – globalt. Symposion og kongress. Det skulle have været på
bali i indonesien jan 2021 – aflyst
Like på fb og instagram - IVSA
Kittelkortudvalg
Årets kittelkort – bliver udleveret når man starter på kandidaten
Der skulle have været lidt ændringer, men det er der ikke kommet pga corona. Det er derfor de
samme som sidste år.
Når man ser noget i kittelkortet man synes skal være bedre, så noter der og rapportér tilbage
Planer om et tredje kittel kort: nu – familiedyr og store dyr. Ønsker om 3 kort fremover,
familiedyr, produktionsdyr og hest
En hjælp i klinikken – ”lommebog”
Kom og vær med: der er ikke nogle begrænsninger på årgang, men det giver mest mening med
3. år og frem.
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GF: kittelkortsansvarlige – der bliver lavet en FB gruppe og arbejdet starter derefter lige så
stille.
DDD svarer på ønske om et ekstra kort: det kan godt arrangeres

VMF event
Faglige arrangementer for studerende. Der må ikke blive lavet nogle nu, desværre.
Færdiguddannede studerende, der var tilmeldt events i foråret, må komme med når de events
bliver afholdt engang
Evt. webinar
onlinemøde på torsdag – åbent udvalg, alle kan være med
9. Ansøgning om penge – Forening Fingernem – 19.30-19.45
Ny forening: penge til at starte op.
Kreativ forening, strikke, hækle, bage. 1 fra hver årgang på bacheloren – sociale initiativer som
ikke er fester. Sociale ting på tværs af årgangene
Der søges om 1500 kr til følgende:
400 kr: værnemidler
300 kr: forplejning
800 kr: Indkøb i materialer
Der er opbakning til foreningen og de får 1500 kr til opstart
Endvidere bliver der opfordret til at søge SUNDpuljen
10. Status yngste årgang – 19.45-19.55
En udfordring at lære de medstuderende at kende – alle sociale arrangementer er aflyst
Svært med det sociale fællesskab – mange arrangementer er de gået glip af
Umiddelbart går det fint ud over alt det der coronahejs.
Der skal infomeres mere til de nye, hvad en årgangsrepræsentant kan bruges til.
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Hyflex forelæsninger, den ene halvdel på zoom og den anden halvdel i auditorierne.
Det fungere godt, de bliver optaget, så man kan se det senere igen.
Socialt begrænset i stamhold – max i tutorhold. Man lærer dem i stamhold bedre end normalt,
men til gengæld kender man ikke nogen andre. Det er svært at vide hvordan det skulle være
almindeligt Desuden alt for mange hold – bliver blandet mere end ellers vil. Det kan også være
svært at finde en faglig fællesnævner pga begrænsninger.
Winnie: det er svært at finde ud af hvordan man må mødes. Finde en fællesnævner rent fagligt.
Online system er forvirrende – og links bliver lagt op forskellige steder – der mangler guide til
absalon + kunet
11. status fra øvrige årgangsrep. – 19.55 – 20.10
Årgang 19: umiddelbart går det fint. Skema har været fucked, men ud over så kører det
faktisk.
Det er rart at have praktiske øvelser – socialt liv. Ønske om hyflex, underviserne sidder
alligevel på deres kontor og vi sidder i en forelæsningssal og ser det på vores computer.
Retningslinjer for zoom: bliver svært – men vi skal prøve at gøre det bedre.
Årgang 18: Esther: nye årgangsreppere. Det går godt, underviserne gør det godt. Fysisk spec
pat øvelser – det er vi glade for. Overraskende mails, med småting – også meget brok som ikke
hører sig hjemme.
Årgang 17: cecilie: ny årgangsrepper, Anne (bjørg holder pause), generelt kører det godt. Lidt
henvendelser her og der, i tvivl om forelæsninger bliver optaget og lagt ud.
Der er uvished i forhold til personsikkerhed, når der er studerende med på webcam – denne er
clearet og de må gerne lægge op på absalon.
Omlægning fra alm onlineforelæsning til elearning.
Spørgsmål: hvordan kører det med MKR smådyr, er i klædt ordentligt på?
Umiddelbart ja, mindre hold med bliver set som en fordel.
16: rotationer:
Rotation B: kommet igennem alt paraklinik, og er lige kommet igennem store husdyr. Der er
gang i smådyr, det går godt.
Rotation Store dyr: det går fint

7

VETERINÆRMEDICINSK FORENING
DYRLÆGEVEJ 9
1870 FREDERIKSBERG C
E-MAIL: VMF@STUDMEDVET.DK
WWW.STUDMEDVET.DK

Akut: det går godt, spredt for alle vinde – men alle er tilfredse, i hvert fald hvad der er blevet
ytret.
Der er åbnet op for Aalborg, så repro er oppe og køre igen.
Ny årgangsrepper på banen muligvis
Årgang 15: delt ud på differne.
Familiedyr: mundbind på hele tiden, bortset fra stillesiddende arbejde. Antalsbegrænsninger
på lokaler, hvor det ikke giver mening. Der går nogle læringsmuligheder tabt, da ikke alle kan
være med.
12. Eventuelt – 20.10– 20.20
Præsentation af poster
Formand: ansvar for møder, og holde sammen på blokken. Kontakt med en masse personer
udefra.
Næstformand: bistå formanden i møder
Kasserer: to kasserer, senior og junior – holde styr på økonomien. Kontortid. Man bliver valgt
for 2 år.
DDD: kontaktperson. Repræsenterer de studerende ved DDD og de DDD ved VMF.
KaMa: Kanylen og mail, kanyleredaktør. Mail delen er lidt mindre, sørger for at koble folk op på
de rigtige mails.
SoMe: Primært instagram, ugens dyrlægestuderende og FB
Udvalgskoordinator: formidler kontakt mellem VMF og underudvalg. Sørger for at holde styr
på underudvalgene og sørge for at de har det godt.
SUNDreppræsentant: SUNDrådet. Samling af studerende på SUND. Større fakultetsmæssige
forhold. Deler penge ud. Corona handleplan
Studienævn næstformand: 5 repræsentanter for vet og 2 for animal science.
Campus udvalgsrepræsentant: man sidder med i et udvalg fra campus, alt hvad der vedører
frederiksberg campus.
Sekretær: referat til ugentlig møder og RSV møder – bestiller mad og andet forplejning til
møder.
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