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Cecilie Sveistrup - formand,
Stine Erbst Ludvig, Irene Nørlund, Charlotte Siiger- underviser
Rikke Meldgaard Thomsen - studievejledning
Carole Andersen - studieservice,
Nanna Thøgersen - studerende på ESU og repræsentant for
ESSR i studierådet.

Referat af Studierådsmøde torsdag, den 4. januar 2018
Cecilie bød velkommen og bemærkede at der desværre var afbud fra flere studerende.
1.0 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2.0 Godkendelse af referat fra studierådsmødet den 28. september 2017.
Referatet blev godkendt.
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3.0 Gensidig kommunikation, information og orientering
Intrapol og Webuntis
Charlotte orienterede kort fra sidste skemamøde, hvor bl.a. problemet med grupperum
både til vejledning og de studerendes mulighed for gruppearbejde stadig er et problem,
da der ikke er nok af dem, blev diskuteret.
Nyt fra Studieservice
Carole orienterede om:
 Optag er allerede i gang med samarbejdet med UCC.
 Studievejledningerne arbejder forskelligt, på Metropol er det fuldtidsstillinger og
på UCC arbejdes der med 1/2-tids stillinger (1/2 underviser og 1/2
studievejledning.
 Praktikportalen kører nu, med undtagelse af de klasser der er på
overgangsordning.
 Der arbejdes på, at få lagt eksamensoversigt og semesterplan på inden
studiestart.
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 Lille opråb ”de studerende bør være mere selvhjulpne, så de selv bruger lidt
mere tid på at finde dokumenter på Intrapol, i stedet for at kontakte studieservice,
uden i forvejen selv at have prøvet.
Nyt fra studievejledningen
Der vil blive afholdt et eftermiddagsmøde for de studerende der har haft orlov eller er
blevet overflyttet hertil, mødet vil indeholde information om studiet mv.
Nyt om organisationen
Cecilie orienterede kort om, at der ifm. fusionen lige pt. arbejdes på det administrative
personale i HR vedr. fælles opgaveløsning.
Nyt fra uddannelsen
Der har været nogle frustrationer fra 7. semester vedr. semesterbeskrivelsen, Stine har
talt med klassen, da det hele ikke er på plads i nu, de studerende skal finde et praksis i
de 6 første uger af semestret.
Væksthus – Impacfarm, er et træhus hvor der dyrkes krydderrier, tomater mv. det vil
være et sted hvor de studerende kan dyrke deres krydderurter. Huset kan lukkes ned
over sommeren så ingen vedligeholdelse der.
Dimission afholdes den 25. januar 2018 i auditoriet.
Åben Hus afholdes den 27. februar 2018.
Nyt fra ESSR
Der har været generalforsamling i midten af september, hvor der blev valgt nye
studerende ind på forskellige poster.
Der arbejdes på, at lave en Bachelor-eftermiddag ”gå-hjem møde” hvor de færdige
studerende fortæller om deres projekt til inspiration for nuværende studerende.
Nyt fra projekter
Irene orienterede kort om hvordan det går med det nye projekt ”de gode madkasser” hvor
uddannelsen i samarbejde med Det danske Madhus sørger for, at indholdet bliver
spændende så de ældre mennesker der kommer hjem fra sygehuset, kan få god og
næringsfyldt mad i hjemmet, samarbejdet foregår med 3 kommuner (Albertslund,
Vallensbæk, Silkeborg).
Studerende der har deltaget i ”Madfællesskaberne”, som har kørt i 2 år, har været meget
tilfredse med forløbet, i 2018 er det sidste år med planlagte aktiviteter. På folkemødet i
Søndermarken til foråret vil ”Madfællesskaberne” være repræsenteret igen.
Charlotte S. fortalte kort om projekt ”Madcykel”, der har været mange udfordringer, men
nu ser det ud til, at den går en lysere tid i møde. Der bliver købt en trailer til cyklen, så
den nemmere kan transporteres med rundt, da den er både stor og tung at cykle langt på.
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4.0 Opsamling på flytning til SIG
APV – er der blevet samlet godt op på. De studerende er glade for de nye faciliteter og
udsmykningen i de nye hjemmeområder.
5.0 Uddannelsen generelt
Punktet udsat.
6.0 Mødedatoer i Foråret 2018
Datoerne blev godkendt.
7.0 Eventuelt

Næste Studierådsmøde er den 8. marts 2017, kl. 16.00 – 18.00.

Charlotte Sandau
Uddannelsessekretær
Direkte: 51632862
chsa@phmetropol.dk
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