Referat af Studierådsmødet ved UPS
onsdag, den 11 september 2019 kl. 19.00 på Stenstruplund
Tilstede: Inger Poulsen, Karna Bøllingtoft, Rita Knudsen, Hanne Sørensen,
Hanne Christensen, Susanne Thy Clausen, Jette Schaumann, Dorthe
Lambertsen, Lærke H. Schytte.
Afbud:

Pia Kirchhoff uddannet på hold 8.
1. Præsentationsrunde
2. Valg af ordstyrer: Jette Schaumann
Valg af referent: Susanne Thy Clausen
3. Orientering fra uddannelseslederne
Videregående hold er aflyst pga. for få tilmeldte kursister.
Grundkursus er på 15 kursister
Terapeuthold 9 er på 11 studerende. Hanne Christensen er med som
fast underviser sammen med Inger på del II. De er kommet godt fra
start.
Psykiater Ingelise Blåbjerg er stoppet som underviser på UPS. I stedet
kommer Grethe Thygesen, psykiater fra Svendborg. Hun skal
undervise på næste modul på terapeutholdet.
På hold 9 har Inger og Hanne i øjeblikket fokus på lederskab ifh. til
morgenopmærksomheden (f.eks. hvad hindrer den studerende i at tage
morgenopmærksomheden).
Drøftelse af de tendenser/bevægelser, der sker rundt omkring i de
forskellige kommuner i forhold til den faglige/metodiske tilgang med
sårbare mennesker.
Reflektor lukker, (UPS evalueringsfirma). Psykoterapeutforeningen
arbejder på, at de private uddannelsesinstitutter kan blive evalueret af
et andet evalueringsfirma. Hanne Christensen følger med i den proces.
Stenstruplund har gennemgået en større renovering i afd. A,
kursuslokale samt dagligstuen.
4. Orientering fra studierådets øvrige medlemmer
Lærke og Dorthe, medlemmer fra hold 9, fortæller, at de er kommet
godt fra start på del II af uddannelsen. De oplever, at der er et stort

skift fra at være kursist på grund/videregående kursus og til at være
studerende på terapeutuddannelse.
Vi drøfter grundkursets store positive betydning for hele uddannelsen.
Med grundkursus tager hele uddannelsen 5 år, men al erfaring fra alle
taler for, at den tid er givet godt ud.
Vi drøfter, hvordan supervisor/censor/undervisere kan samarbejde og
afstemme forskellige måder at anskue en studerendes klientarbejde.
Forskeligheder kan ikke undgås, hvilket også giver den studerende
nuancer og træning i at vurdere selvstændigt.
Der blev aftalt at afholde censor/supervisormøde i den kommende tid,
med mulighed for at se bånd.
Fra censor/supervisor: vægtning af at få indarbejdet de to trekanter i
arbejdet med de studerende, ligeledes høj vægtning af kontraktering.
Fokus på etik og de eventuelle gråzoner i arbejdet med at finde
træningsklienter.
5. Medlemmers ønsker til dagsordenen
• Anslag i skriftlige opgaver. Pia Kirchhoff kontaktes af Lærke og
Hanne C. vedr. Pias erfaringer med den afsluttende skriftlige
eksamen. De vil samarbejde om at lave de tekniske
retningslinjer, som derefter skal godkendes af Inger og Karna.
• Karna kan i sagens natur ikke være ekstern terapeut for
studerende på Hold 9. Det drøftes, om hun kan være ekstern
supervisor. Karna udtrykker - i enighed med det øvrige
studieråd, at hun af etiske grunde ikke kan arbejde som
supervisor, fordi hun er institutejer og dermed ikke uvildig, samt
at Hanne C skal have mulighed for at komme godt i gang som
underviser. Situationen ser helt anderledes ud, hvis Karna går ud
af instituttet en gang.
• Erfaringsudveksling mellem nye/gamle medlemmer.
6 . Næste mødedato
Ny mødedato er sat til d. 21 april 2020, kl 19.00-21.00.

6. Mailadresser på nuværende medlemmer
Susanne tilretter maillisten og sender til Marie Vestergaard.
8. Evt.
Referent: Susanne Thy Clausen

