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Studieråds søndag d. 13. juni 2021 kl. 12.30 på Stenstruplund, Stenstrup. 

Deltagere: Studerende Jonas Rossen (1. 28), Linda Nyholm(2. 10), Shirley Nicole Lausen(3. 5), 

Hanne Rønn (3. 4) og Christina Bluhm Kawaler(3. 4) samt Ane Koed Mikkelsen, Charlotte Meister, 

Bodil Mikkelsen og Arne Jakobsen. 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Orientering om IFUAM. 

 

2. Fortsat drøftelse om evaluering. 

 

3. Eventuelt.  

 
Ad. 1. Orientering fra Arne: 
a/  Ifuam deltager i Dansk Psykoterapeutforenings aktionsforskningsproces om 
kompetencerammeudvikling – lidt enkelt sagt, hvilke kompetencer skal en psykoterapeut have? 
Charlotte og Arne har deltager lidt på skift i denne arbejdsgruppe. Efterpå er det jo meningen, at det 
skal bruges som udgangspunkt i drøftelse af hvilket niveau psykoterapeutuddannelserne på sigt skal 
placeres ind i. (På psykoterapeutforeningens hjemmeside ligger det europæiske kompetencepapir) 
b/ Tilgangen af studerende til IFUAM er for nuværende således, at det kan være svært at tilbyde alle 
en plads på det ønskede hold – det er naturligvis et positivt dilemma. 
Vi ønsker fortsat minimum 9 og maks 15 på hvert hold. 
c/ Mht. eksterne undervisere har vi nu Annette Friborg, Lars Møller Andersen og Morten Andersson. 
Den faste stab består nu ud over Charlotte, Bodil og Arne også af Ane der har været med på de 
første moduler – velkommen til. 
 
Ad. 2: Vi er landet på, at vi via spørgeskemaer undersøger  de studerendes vurdering af IFUAM efter 
Grundforløbet og efter 6. modul på træningsforløbet. Der laves enkelte tilrettelser til de tidligere 
fremsendte skemaer. 
Hertil kommer der vurdering via eksamensopgaven efter Træningsforløb og  den afsluttende 
opgave. 
I drøftelsen omkring dette var der bred enighed i, det at fastholde en åben dialog som sikrer et 
konstruktivt studiemiljø. 
Hertil kommer at vi nu er ret langt med integreringen af faste studiesamtaler med studievejlederen, 
de foregår løbende på trænings-  og par- familie- gruppe forløb. 
Endelig forsøger vi,  og opfordrer til, at flere hold har en studieråds repræsentant. 
 
Ad. 3: Fra de studerende på hold 3.5 var der utilfredshed med, at det ikke klart fremgår, at der skal 
betales for kost og logi på Par modulet for partneren. 
Kritikken blev imødekommet og der vil blive rettet op på dette. 
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Der var en løs drøftelse af hvorvidt studierådet kunne blive mere involveret. (Arne) herunder også 
hvorvidt man som studerende oplever det enkelt at have en mening fra start – eller er det noget 
man tilegner sig efterhånden som man kommer længere frem på studiet? (Christina) 
 
Der var en løs drøftelse af hvorledes den studerende oplever ejerskab i forhold til instituttet – 
herunder også den enkelte studerendes engagement i uddannelsen. (Charlotte, Linda) 
 
Der var en løs drøftelse af hvordan vi omtaler / beskriver uddannelsen – når vi siger kursus taler vi 
på en måde uddannelse ned. (Hanne) 
 
En stor tak til Hanne og Christina for deres deltagelse i studierådsmøderne. 
 
Referent: Arne 


