Den 03. 12. 2020.
Studieråds- og institutmøde lørdag d. 28. November 2020, afholdt Badstuegade3, 6100 Haderslev.
Deltagere:

Arne, Bodil, Charlotte, Jonas 1.28, Linda 2.10, Hanne 3.4
Marianne Schütt og Lissa Mortensen

Afbud:

Christina 3.4, Shirley 3.5, Annette Friborg og Lars Andersen

Referat:
1. Orientering om IFUAM
• Der er på nuværende 4 hold i gang: 1 grundforløb, 2 træningsforløb og 1 par- og
gruppeforløb.
• I november afsluttedes et træningsforløb samt et par- og gruppeforløb.
• Der starter nyt grundforløb i januar, der er pt. venteliste til holdet.
• Der er fortsat meget lille frafald på uddannelsen.
• Flere fortsætter nu på hele uddannelsen.
• Ane Mikkelsen starter som undervisningsassistent, jan. 2021.
• Der skal være en niveauvurdering efter 5 hele forløb er afsluttet. Det sker efter hold
3.5 er færdige til okt. 2021
• I forhold til niveauvurderingen følger IFUAM retningslinjerne og tidsplan fra
Psykoterapeutforeningen.
2. Eventuelle indlæg fra studerende vedrørende såvel studie – som faglige miljø.
• Der var igen en snak om hvor meget samt hvilken litteratur der skal læses.
• På grundforløbet opfordres til at grundbøgerne læses.
• Træningsforløbet samt par- og gruppe forløbet henvises der fortsat til den
litteraturliste, der er på hjemmesiden.
• Omkring indhold på de forskellige moduler henvises også til hjemmesiden.
• En snak om struktur/ikke struktur i forhold til læringsprocessen. Der er forståelse for
at de studerende undervejs kan blive frustrerede. Da noget først giver mening senere
i uddannelsen.
• Det er altid muligt at komme i dialog med underviserne om det der forstyrrer.
• En fortsat diskussion om de forskellige kvoter, og hvad de hver især bidrager med.
Instituttet vil fortsat, som udgangspunkt, have åben tilgang for kvote 1, 2 og 3.
• En diskussion om hvor meget introduktion, der skal gives inden f.eks. familiegrupper
dannes.
• Det er fortsat vigtigt at introduktionen ikke bliver så stram, at det bliver et spørgsmål
om rigtig og forkert, i stedet for at lære at være i processen og reagere på det der
foregår der.
• Der undervises forsat bevidst med en form, der ikke nødvendigvis er helt
gennemskuelig i begyndelsen, men som på sigt folder sig ud.
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3. Eventuelle indlæg fra eksterne undervisere / censorer, her tænkes bredt erfaringer fra
undervisningen – dvs. fra mødet med de studerende, faglige niveau, interesse og miljøet
omkring undervisningen.
• Ekstern underviser:
o Føler sig generelt altid velkommen
o Oplever at de studerende er positive, at de trives ved at gå på IFUAM og får meget ud
af det.
o De studerende er glade for at få nogle håndgribelige værktøjer, som umiddelbart kan
bruges i praksis.
o De studerendes engagement er generelt godt.
• Censorer:
o Tilfreds med det personlige og faglige niveau på eksamensopgaverne.
o Oplevede høj integritet på både opgaver og fremlæggelser på de netop afholdte
eksamener.
o Ser en progression i niveauet fra første til sidste opgave de retter.
o Censorerne er glade for deres indbyrdes sparring.
4. Fortsættelse: Drøftelse af tiltag omkring en løbende evaluering af studiet og studie miljøet
på IFUAM.
En drøftelse og ideudveksling om et meget komplekst emne. Så det efterfølgende er ideer,
som fortsat drøftes på den kommende møder.
• Evalueringen skal dokumenteres og være anonym.
• Minispørgeskema efter grundforløb – få spørgsmål som scores fra 1-10 med plads til
uddybende kommentarer.
• Vigtigheden af at der spørges om relevante emner, som kan imødekommes.
• Overvejelse om der kunne stilles spørgsmål i de skriftlige opgaver, som kunne bruges
som dokumentation. Det kan ikke umiddelbart lade sig gøre i forhold til anonymitet.
• Vigtigheden i at få noget brugbart fra evalueringen, og ikke evaluere for
evalueringens skyld.
• Skal der evt. evalueres efter bestemte emner.
• Være opmærksom på andres tiltag omkring evaluering.
• Der var enighed om ikke at evaluere mere end nødvendigt, og gøre det så kvaliteten
hæves.
• Der gøres opmærksom på, at der til stadighed foregår evaluering bl.a. i runderne,
men dette kan være svært at dokumentere.
• Evalueringen skal holdes så enkel som mulig.
Der arbejdes videre med emnet i instituttet og mere færdig plan fremlægges på næste
møde til drøftelse / beslutning.
5. Eventuelt.
Referent/Hanne
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