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RSV-møde

RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.
Torsdag d. 3/12/20 17:30 DDD mødelokale
Tilstede:
Referent: Caroline Hindborg
1. Formalia – 17.30
▪ Godkendelse af dagsorden:
▪ Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde:
2. Sekretariatet informerer – 17.30 – 18.00
Formanden
•

Univalg: Tak til alle der stemte. Er der noget vi kan gøre bedre, så må I meget gerne skrive til
os, så vi kan komme ud til flere næste år.

•

Adam er blevet meldt ind i Akademisk Råd fra Februar 2021

•

Vinderne af vores Facebook konkurrence er kontaktet på mail.

•

EAVE: Akkrediterings organisation, som sørger for standarden på vores dyrlæge studier i
Europa, men er også ved at bredes til Asien og Sydamerika. Der kommer en delegation til DK 812 marts 2021, så de kan akkreditere de danske uddannelse.

•

Der er fortsat brug for kandidat-studerende, som kan rejse ud og akkrediterer dyrlæge-studier
rundt omkring i verden. Dette finder sted på forskellige tidspunkter over året - man kan sende
en ansøgning, og så bliver man kontaktet løbende. Der er ingen egenbetaling - EAVE betaler
kost og logi samt rejse.

•

Kontortider: tirsdag fra 12:15-12:45. Her kan de nye studerende (som er indmeldt i VMF)
hente kitler, og der kan hentes klistermærker

•

Nye og gamle i sekretariatet:
o

Formand: Daniel Lindegaard

o

Næstformand: Adam Gulmann

o

Sekretær: Caroline Hindborg

o

Kasserer: Christoffer Flyger og Esther Hvidtfeldt

o

SoMe: Laura Hansen

o

KaMa: Julie Moth
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•

o

Sund + studienævn: Josefine Sinkjær

o

Campusrep: Cecilie Mikkelsen

o

Udvalgskoordinator: Catharina Hjorth

o

DDD-ansvarlig: Mikkel Hammer

Snart kandidat dag: Event for dem, der er ved at være færdige med uddannelsen, så man kan
få et indblik i, hvad man skal være opmærksom på, når man skal ud og have job.
o

Formand for DDD og for ADO kommer.

o

Der bliver omtalt pension, løn og ansættelse, første job, A-kasse og dagpenge.

o

Man kan stadig melde sig til, og her er også forplejning (take-away) på 100,- per
person. Kvittering sendes til VMF.

Update fra DDD
3. Update fra SUND → ingen opdatering, da de stadig venter på svar for univalget
4. Update fra SVH → ingen opdatering
5. Update fra Akademisk Råd → Adam er blevet vagt ind og bliver repræsentant fra februar
2021
6. Undervisningsudvalg og øvrige udvalg informerer
Undervisningsudvalg
IKV → Laura Hansen: møde i sidste uge omkring episode på kandidat rotation, hvor
studerende har haft en uprofessionel adfærd i forbindelse med besøg på slagteri. Der er
kommet mere fokus på, hvordan de studerende skal opføre sig, når de sendes ud. Der bliver
kigget på, om der skal mere information ud til de studerende om, hvad de skal ud til i løbet ad
studie-tiden, som kan være grænseoverskridende for mange.
-

Der skal fokus på hvad der er obligatorisk, og hvad der er krav for, at man kan bestå.
Dette handler om, at vi skal kunne akkreditere vores uddannelse fremadrettet.

-

Næste RSV kommer der update på MKR

-

I forhold til corona har der været problemer med at få praktikophold, og derved
kursus attest for at kunne bestå kurserne, så differentieringen kan startes efter
rotationen → man skal tage fat i studienævnet, hvis der er problemer med dette.

IVH → Ingen update i øjeblikket. Dette kommer næste gang
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IVSA → Mikkel Hammer: de har haft generalforsamling, hvor der er blevet valgt ny bestyrelse,
som kun er skiftet ud med 2 (formand og Exchange officer). Første bestyrelsesmøde kommer
snart. Deres fokus næste år er at få etableret nogle exchanges, hvis muligt, samt nogle lokale
arrangementer. De havde stort overskud fra sidste år, så dette skal bruges til at få stablet en
masse arrangementer på benene.
Kruuse-udvalg → Mikkel Hammer: får en masse produkter fra Kruuse, som studerende der
skal rejse eller afholde arrangementer kan søge om at få. Herunder er der handsker, dragter,
tandudstyr, venflons osv, som man kan søge om. Der er blevet ryddet op på lageret, og på
næste møde kommer der en opdateret liste om, hvad man kan søge om.
7. Status yngste årgang ’20
Laura og Mathilde (og Nanna) → Meget udfordrende. De har haft undervisningsmøde med
Anatomi og Fysiologi, så de kan opsamle på kritik/ros. De klør på.
- Kan årgang 20 få skalpelblade fra Kruuse til hele årgangen, som er i gang med
dissektioner? Tingene fra udvalget går til afholdte arrangementer og ikke til
privatpersoner, og der er heller ikke nogle skalpelblade i udvalget
▪

Der er problemer med optagelse af forelæsninger på alle årgange. Gæsteforelæsere kan
ikke tvinges til at optage, men ellers bliver alle forelæserer opfordret til at optage, og
dette skal studienævnet nok gøre noget mere ved.

8. Up-coming fra øvrige årgangsrep.
Årgang ’19: ingen tilstede
Årgang ’18: Generel frustration over zoom - alt bliver ikke optaget. Men ellers gode,
omstillingsparate undervisere.
Årgang ’17: Anne, sammen med Cecilie og Charlotte. Det går godt, men der optages ikke på
MKR store dyr, og de har svært ved at holde styr på zoom-links. De har alle øvelser som
normalt, og de har dobbelt undervisere på/opdelt, så de er 1 lære til 15 elever, hvilket er rigtig
godt, da de har meget mere tid → dette vil de gerne have fortsætter hvis muligt.
Laura fra IKV: dette skulle være omtalt på mødet, men der var ikke tid - det er dog sagt
videre, så der skal være samme protokol for opsætning af zoom-link til alle hold, så det bliver
overskueligt. Dette skal gøres fremover.
Årgang ’16: Stine, sammen med Freja. De har rotationer, som går rigtig godt. Ingen melding
om problemer på de andre rotationer. De er ikke så påvirket af corona, undtagen mundbind, så
alt er godt.
Årgang ’15: Camilla og Tenna. Hun er på smådyrs diff, og der er alt godt. Folk er glade for at
kunne møde fysisk op. De er kun påvirket af mundbind.
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- Cecilie: folk der skal til speciale forsvar ved ikke hvordan det kommer til at stå
til i forhold til de nye regler. KU burde melde ud på KU net inden længe.
- Det kan sagtens lade sig gøre over zoom :)
9. Eventuelt –
DDD har udsendt lønstatistikker - dem kan man få adgang til med medlemsnummer, men der
står, at vi ikke har adgang. Mikkel tager det med videre til møde.
CALIS foreningen eksisterer stadig (tværfaglig forening). De holder GF d. 17 december, hvor
man kan komme med. De prøver at lave dette med opvartning. Man kan sende Josefine en
mail/besked, eller søge på CALIS på Facebook, og skrive til dem der.
Jonathan fra Camp Vet: der kommer intro aften til rusturen d. 9 februar.

Tak for i aften
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