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Till justeringsperson utses Tomas Jungert. 

Dagordningen fastställs enligt utskick. 

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna. 

a) Sofia Bunke, som biträdande prefekt, och Åse Innes-Ker, 
studierektor för forskarutbildningen, har haft möten med 
representanter för WINS. Sofia Bunke ska sammanställa och 
efter runda med prefekt och WINS skicka förslag för beslut till 
institutionsstyrelsens möte 8/12. 

b) Sofia Bunke berättar att förslag på kursplan finns, framtagen 
i samarbete med fakulteten. 

Johannes Björkstrand kommer att bli ansvarig och under 
våren ta fram mer detaljerad beskrivning. Synpunkter från 
lärare och studenter på avancerad nivå ska inhämtas. 

a) Robert Holmberg meddelar att valberedningen snart kommer 
att presentera sitt förslag till ny styrelse. Deras protokoll 
offentliggörs, det ska innehålla förteckning över samtliga 
nominerade och valberedningens resonemang till sitt förslag. 

Valet ska helst vara klart senast i mitten av december. 



lägesrapport 
d) Utvärdering av 
psykologprogrammet och 
psykoterapeutprogrammet flyttas till 
2022 

§ 6. Åse Innes-Ker, förslag till 
förändrad ersättning för utveckling 
och givande av doktorandkurser 

§ 7. Information och diskussion kring 
coronaanpassning 

b) Robert Holm berg meddelar att val av skyddsombud ska 
hållas och helst vara klart senast i mitten av december. 
Nominerade är Elinor Schad till skyddsombud och Birgitta 
Wanek till biträdande skyddsombud. 

2 

c) Robert Holm berg berättar att fakultetsstyrelsen ska ta 
ställning till att gå vidare med en programhandling, frågan ska 
upp på deras nästa möte. Programhandling innebär att Lunds 
universitet sluter avtal med Akademiska Hus om vidare arbete; 
detaljerade planer görs och gäller i denna omgång nybygget och 
renovering av Hus M och Hus O samt ansökan hos kommunen 
om ändring av detaljplaner. Det innebär också ett ekonomiskt 
åtagande. 

Start planeras till 2024. Starten innebär bland annat 
utrymning av Hus M och Hus O samt evakuering av 
psykoterapimottagningen. Förslag finns att institutionens 
anställda samlas i Hus P. 

Frågan ställs om den mängd hemarbete som sker idag 
påverkar planeringen av kommande kontorsytor. Något konkret 
svar finns inte idag. 

d) Robert Holmberg meddelar att fakultetsledningen har gått 
med på att skjuta upp utvärderingen av psykologprogrammet 
och psykoterapeutprogrammet till 2022. Några anledningar är 
hög arbetsbelastning i nuvarande coronaläge samt byte av 
studierektor för psykoterapeutprogrammet. 

Det kommer att bli två separata utvärderingar. 

Åse lnnes-Ker presenterar förslaget, se bilaga denna kallelse. 
Ersättning kan innehålla både utvecklingstid, undervisningstid 
och examination och varierar beroende på om det är en reguljär 
seminariekurs eller en läskurs. 

Mötet diskuterar förslaget och föreslår höjning av 
utvecklingstid för reguljär kurs till 40 klocktimmar. I övrigt 
bifalles lagt förslag. 

Åse Innes-Ker håller på att ta fram riktlinjer för hur man tar 
fram en doktorandkurs, praktikaliteter med mera. 

Mötet diskuterar vikten av och behovet av bra och meningsfulla 
doktorandkurser, bland annat i metoder och statistik och 
efterlyser ett mer sammanhållet program med regelbundet 
återkommande kurser. 

Robert Holmberg berättar att ledningsgrupper på olika nivåer 
har möten och att man inväntar mer information. Uppdaterade 
riktlinjer kommer i veckan, tills vidare är det de nuvarande som 
gäller. 

Att tänka på är de utländska studenterna som på grund av 
Migrationsverkets regler måste ha undervisning på campus. 

Viktiga frågor att hantera nu och för fortsättningen är 
arbetsbelastning, hur skapar man och upprätthåller hög nivå på 
digital undervisning, hur håller man engagemang vid liv. 



§ 9. Protokoll från ledningsgrupper 
och minnesanteckningar från 
kommitteer 

§ 11 Övrigt 

a) Ledningsgrupp FK 2020:5 
Henrik Levinsson lyfter: 
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- Efter utförd utvärdering av utbildningarna, FK, BVP och 
Master, ska en handlingsplan för fortsatt arbete tas fram. Denna 
plan är snart klar och ska presenteras för institutionsstyrelsen, 
för beslut, och skickas sedan till fakultetsstyrelsen. 
Handlingsplanen ska innehålla punkter som går att följa upp. 

c) Ledningsgrupp Master 2020:5 
Ingen närvarande. Henrik Levinsson rapporterar att Åsa 
Arvidsson samlat relevant studentinformation på ett ställe på 
hemsidan. 

Arbetet med utbildningsplanen framskrider. 

d) Ledningsgrupp PSP 2020:7 
Inget särskilt att rapportera. 

I övrigt inget. 

Vid protokollet . 

~~~ 
Anita Lennerstedt 

Justeras: 
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Tomas ngert 


