Er du
studenteransat?

Bedre vilkår for

studerende
Ny aftale mellem Psykologforeningen og Studenteransattes
Landsforbund får betydning for mange psykologistuderende

D

en 1. juni 2013 indgik Dansk Psykolog Forening og
Studenteransattes Landsforbund, SUL, en samarbejdsaftale. Aftalen betyder, at de mange psykologistuderende
både let og gratis kan få adgang til rådgivning, støtte og advokatbistand fra SUL, hvis de er ansat på SUL’s område på universiteterne. Forudsat de er medlem af Psykologforeningen.
Som dobbeltmedlem vil de psykologistuderende indgå i et fagligt fællesskab med deres kolleger fra andre studier, der også har
organiseret sig for at sikre ordentlig løn og vilkår for studenteransatte.
SUL er en lille fagforening, der primært er drevet af frivillige
kræfter, og som fokuserer på at hjælpe de studenteransatte på de
danske universiteter og forhandle en god overenskomst. SUL organiserer studenterundervisere, studievejledere og visse grupper
af studentermedhjælpere på de danske universiteter.
Hovedopgaven er at varetage de studenteransattes interesser
og sikre gode og trygge ansættelses- og lønforhold for medlemmerne. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne er det derfor også SUL, der sammen med Finansministeriet aftaler løn, rettigheder og arbejdsvilkår på området.
SUL har allerede dobbeltmedlemskabsaftaler med Djøf og
Dansk Magisterforening

Som medlem af Psykologforeningen og studenteransat på et universitet kan du gratis blive
medlem af SUL. Indmeldelse sker
på www.sul.nu, som også rummer
oplysninger om fagforeningen.

videnskabelige studentermedhjælpere, hvor psykologistuderende
ikke er nogen undtagelse. SUL arbejder derfor på, at de videnskabelige studentermedhjælpere i fremtiden vil være under vores overenskomst og dermed får sikret væsentlig bedre løn- og ansættelsesforhold.
Sune Blom, organisations- og kommunikationskonsulent, SUL
Tine Andresen, konsulent, Dansk Psykolog Forening

Problemer for de studerende

Behovet for en stærkere organisering er desværre aktuelt.
På mange universiteter oplever studenteransatte, at de får for
lidt forberedelsestid, hvis de underviser, at de aflønnes forkert i
forhold til overenskomsten, eller at der ikke er styr på deres ansættelsesforhold.
Samtidig er det svært for mange studerende at finde tid og
overskud til at klage over for dårlige forhold, når de også har deres studier at tage sig af. Derfor er der lokale klubber på vej på
mange universiteter, hvor de studerende kan mødes med deres
kolleger og udveksle erfaringer og meninger.
Det er heller ikke nogen hemmelighed, at mange studerende
arbejder under løn- og ansættelsesvilkår, som ikke svarer til det
kvalificerede arbejde, de udfører. Dette gælder i særdeleshed for
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