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Beslut 

Roger Persson utsågs till justeringsperson. 

Lades till handlingarna. 

Förfrågan om att få kallelserna till outlook så att 
det går att spara i kalendern. Dagordningen 
fastställdes. 

Kursstarten har gått relativt smidigt även om det 
varit vissa teknikproblem, bland annat har nätverket 
på institutionen fungerat dåligt, möjligtvis på grund 
av kapacitetsbrist. 

Fredrik Björklund ankom mötet 13.25 

På Simon Graners uppmaning diskuterade gruppen 
vilken funktion ledningsgruppen ska ha. 
Bland annat diskuterades hur informationen från 
ledningsgruppens möten går ut till de anställda. 
Gruppen diskuterade även behovet av egna 
arbetsgrupper för utbyte av erfarenheter på tvärs 
över de olika kurserna och/eller för att utveckla 
arbetet på institutionen i allmänhet. 

Simon Graner berättade att det finns planer på 
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a) Schemaläggning och prioritering campusundervisning HT21, med anpassade salar 
b) Arbetsmiljösäkerhet och prioritering. Gruppen diskuterade riskerna med 

salsundervisning under pandemin. 

§7 Krav på att studenter har tillgång Det ska utredas om institutionen kan kräva av 
till dator studenter att ha tillgång till dator och 

internetuppkoppling, vilket inte går idag. Gruppen 
konstaterade att det är sällsynt att studenter inte har 
tillgång till egna datorer, även om det förekommer. 

§8 Timmar för redan inspelade Gruppen diskuterade om det ska vara möjligt att få 
föreläsningar klocktimmar för att visa en redan inspelad 

föreläsning. Betydelsen av kontakt med studenter 
och vikten av kvalitet på inspelningar lyftes fram. 
Gruppen diskuterade även om det gamla 
pottsystemet vore en bättre finansieringsmodell än 
det faktorsystem som används idag. 

§10 Inspelning av föreläsningar - Policy Ledningen på institutionen tillråder inte att 
föreläsningar spelas in. Om inspelning sker måste 
lärarna informera studenterna och eventuellt pausa 
inspelningen när studenterna ska ställa frågor. Det 
kommer att formuleras en policy kring detta. 

§9 Utvecklingsmöj ligheter på FK Simon Graner efterfrågade utvecklingsbehov som 
- Studiedagar gruppen diskuterade. Det kommer inte att vara 
- Seminarium några studiedagar under våren. 
- Workshops 

§ 11 Övrigt Geoff Patching efterfrågade en utökning av 
kandidatkursen. Eftersom det planeras en utökning 
av antalet platser på grundkursen kommer 
söktrycket till kandidatkursen troligen att öka. En 
utökning föreslogs i så fall ske genom att driva två 
kandidat-kurser som löper parallellt med 45 
studenter i varje kurs, istället för att öka storleken 
på klassen. 

Roger Johansson lämnade mötet 15.40. 

Simon Graner berättade att det är en 
kvalitetsutvärdering och schemaläggning på gång. 
Det kommer att behövas nya ledamöter till 
ledningsgruppen när Bertil Persson och Eva 
Torkelson går i pension under året. 
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