Referat af studierådsmøde d. 14. november 2018
1: Præsentationsrunde:
Tilstede: Inger, Karna, Hanne S, Hanne C, Tina fra hold 7, Malou fra hold 8 (i stedet
for Susanne fra hold 8) og Pia fra hold 8.
Afbud: Ingeborg fra hold 7, Jette fra hold 7, Rita K.
Alle præsenterer sig og fortæller lidt om hvad de aktuelt er optaget af.
2: Valg af ordstyrer og referent:
Ordstyrer: Karna
Referent: Pia
3: Orientering fra uddannelseslederne:
– Der er et stort grundkursus med 21 kurister. Hanne C er ekstra terapeut på
terapidagene på dette hold, og der har været meget positiv feedback til hende.
– Det går, som det skal med terapeut hold 8. Der snakkes om, hvordan
relationerne udvikles på dette lille hold (kun 5 studerende).
– Hold 8 får en anden træning end de tidligere større hold. Der er tid til megen
fordybelse i de forskellige emner. Til gengæld har de ingen træningsklient på
holdet. Der laves supervision ud fra videomateriale fra de klienter, de
studerende har hjemme. Holdet har lige været til 4. eksamen og alle er bestået.
På dette eksamensmodul er der desuden tid til at give supervision på
eksamensvideoerne efter eksamen.
– Der bliver et hold 9, del II, altså deltagere til en hel terapeutuddannelse. Det er
dem, der går på hold 9, del I, og så er der nogle fra et tidligere videregående
hold, der venter på opstart af hold 9, del II. Der vides endnu ikke, hvor stort
holdet bliver, men Martin har givet grønt lys for, at der kan køres et lille hold
igen på Stenstruplund.
– Hold 9, del II vil have Inger og Hanne Christensen som gennemgående

undervisere, da Karna stopper med som gennemgående på uddannelsens del II.
– Der er lavet nogle indholdsmæssige omstruktureringer af undervisningen på
det videregående hold / del I af terapeutuddannelsen. På modul 1 er der lagt
mere grundlæggende teori ind, især mere fra jeg-papirerne og grundigere
gennemgang af disse, mens noget gruppearbejde er sparet væk. Jeg-papirerne
blev tidligere gennemgået på modul 3, men dels var der var for travlt på dette
modul, og dels var det var ikke godt nok, at denne teori lå så langt henne på
året. Karna og Inger synes, det er et bedre program nu. Det er godt at kunne
referere til jeg-papirerne, når der skal laves mål med de studerende på modul 2.
– Alle jeg-papirer er revideret og sendt ud til studerende. Der er kommet positiv
feedback på dem.
– Fremtid: På nuværende tidspunkt er der 4 tilmeldinger til videregående næste
år, og det tegner også til, at der også bliver et grundhold, men tilmeldingerne
kommer som vanligt først i løbet af foråret og indtil opstart i august og
september 2019.
– Lige nu er der ikke noget, Inger og Karna har behov for at vende her.
4: Orientering fra studierådets øvrige medlemmer:
– Hanne S: Har en supervisionsgruppe. Det går fint.
Er i tvivl om, hvor meget de studerende får om mentalisering på uddannelsen. Hanne
synes, at der er mange interventioner indenfor dette, der kan være gavnlige. Hun
foreslår bogen ”Mentalisering med borderlineforstyrrelser – en praktisk guide” af
Fonagy og Bateman. Den er god og let tilgængelig.
Inger og Karna vil overveje, om den skal på den obligatoriske litteraturliste, men i
hvert fald på anbefalet litteratur.
– Hanne C: Har nydt at undervise i parterapi på hold 8 (EFT-parterapi)
5: Medlemmers ønsker til dagsordnen.
– Ingen

6: Næste mødedato:
11. september 2019 kl 19 på Stenstruplund
7: Mailadresser på nuværende medlemmer:
– Uforandret
8: Evt:
– Længden af den skriftlige opgave på 4. og 5. eksamen drøftes. Skal være
opgaven være længere, og skal der tælles antal anslag i stedet for sideantal.
Inger og Karna vil drøfte dette sammen med censorerne.
– Tina meddeler, at hun sandsynligvis ikke vil kunne deltage på alle
studierådsmøder. Der er fuld forståelse for det. Karna spørger Jette, om hun
stadig ønsker at deltage, og Inger spørger Ingeborg.

