Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde
7. marts 2015 kl. 14:30‐16:00 på Vilvorde kursuscenter
Til stede: Eva Secher Mathiasen, Rie Rasmussen, Arne Grønborg Johansen, Birgit Tamberg Andersen,
Camilla Wulf‐Andersen, Claus Wennermark, Merete Strømming, Signe Hjortkjær og Cecilia Schleicher.
Fra sekretariatet: Marie Zelander, Lis Ethelberg, Niels Kjeldsen og Mette Holsøe
Afbud fra: Irene Christiansen, Zenia Børsen og Kirstine Højgaard Dichmann

1. Dimensionering af uddannelsespladser på psykologistudiet.
Niels Kjeldsen præsenterede punktet og redegjorde for en række konsekvenser i forhold til at bevare det
nuværende niveau med hensyn til antallet af uddannelsespladser på psykologistudiet og i forhold til hvis DP
ville arbejde for en reduktion af antallet pladser.
Der var en plenumdebat.
På baggrund af debatten konkluderede Eva Secher Mathiasen følgende:
 Det er fortsat DP’s politik, at vi ikke vil arbejde for at reducere antallet studiepladser på
psykologistudiet.
 Vi vil i stedet bede sekretariatet lave en analyse til brug for næste arbejdsprogram om hvordan vi
kan påvirke universiteterne til at uddanne psykologer til den fulde bredde i fremtidens
arbejdsmarked for psykologer, heri indtænkes eventuelt et nyt beskæftigelsesprojekt som er rettet
mod de nyuddannede/studerende.
 Vi skal også have øje på forskellige indgangsveje til hvordan beskæftigelsen for nyuddannede kan
fremmes, via universiteterne, i ministerierne, i AC etc.
 Omdrejningspunkterne er de unges faglige selvforståelse og kvalitet i uddannelserne med fokus på
det arbejdsmarked, der er der ude.
 Der skal arbejdes mere direkte med de studerende og med de ledige for at vise nye veje. Og vi skal
være obs på dem vi ikke kan se, som fx er faldet ud af dagpengesystemet.
 Opfordring her og nu til studentersektionen: Søg gerne FU om penge til projekter, som
understøtter denne linje.
 Arbejdsløshedstallene skal følges løbende (hvert ½ år) inklusive tal på medlemmer, der falder ud af
dagpengesystemet.

2. Relancering af Psykolog Nyt
Mette Holsøe præsenterede punktet, og fortalte at der til næste bestyrelsesmøde vil blive præsenteret et
nyt redaktionelt koncept for bladet. Lige nu er der brug for penge til at starte processen om nyt
designkoncept op.
Bestyrelsen godkendte indstillingen og bevilgede 137.500 kr. (inkl. moms) som en engangsinvestering til
udvikling af ny visuel identitet og et nyt grunddesign for Psykolog Nyt hos grafiker‐ og designbureauet E‐
types.
Referent: Marie Zelander

