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§ I. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

J usteringsperson 

Faststallande av dagordningen 

Foregaende protokoll 

Studierektor: 

Sekreterare 

Studerande te 3 

Lararlag kurs I 0 
Lararlag kurs 14 

a) Rapport fran institutionsstyrelsemotet 7/ 12 

b) Uppdaterade samordningspunkter 

Inst for psykologi 

§ 7, via zoom 
Inst for psykologi §7 

Inst for psykologi 

Signe Projts Erlandsson och Martin Wolgast ges narvaro- och 
yttranderatt for § 7. 

Elinor Schad utses. 

Dagordningen faststalls med foljande tillagg § 10) Elinor Schad: 
Pedagogiska akademin. 

§ 8 a) Magnus Karlsson berattar att de har lagt in ett moment om 

vald i nara relationer. 
Darefter laggs foregaende protokoll till handlingarna. 

a) Foljande lyfts: 
- Budget for 2022 faststalldes. 

b) Jonas Bjarehed gor en kort genomgang: 
- Kurs 2 arbetar med omstrukturering. 
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§ 5. 

§ 6. 

§ 7. 

§ 8. 

c) Hallpunkter under vt22 

Ledamoter vt22 

Kursplane- och kurslitteraturandringar infor 

vt22 

a) Delkurs 5:1 

b) Kurs 8 

Studentfraga: ersattningsniva for 

utbildningsterapi 

Studentfraga: grupparbeten 

2 
- Kurs 7 och 9 arbetar med oversyn av kursmal och delkurs 7:4, 
utbildningsterapi. 
- Paminnelse om instruktioner for examinationer, att anvanda de 
mallar som finns. 

c) Hallpunkter vt22: 
- Schemalaggning och timplaner: utskick cirka slutet av januari, 
schemaforslag for ht22 ska skickas in senast 29/3. 
- Kamevalen infaller 20-22/5. 

Forslaget till lagledare och suppleanter ar justerat. 
Motet bifaller lagt forslag. 

Jonas Bjarehed meddelar att Njordur Viborg blir ny 
yrkeslivsrepresentant sa att vi igen har tva representanter. Viborg 
arbetar inom Region Skane och ar dar psykoterapiansvarig. 

a) Delkurs 5: 1. Magnus Karlsson redogor for forslaget. Det ska 

kommuniceras till lararlag kurs 5 och aven kurs 10. 

Motet bifaller lagt forslag. 

b) Kurs 8. En kursplaneandring vad galler poangfordelning 

mellan delkurserna 2 och 3. 

Motet bifaller lagt forslag. 

Signe Projts Erlandsson representerar studentema pa termin 3 

som efterlyser en hojning av ersattningen for utbildningsterapin. 

Martin Wolgast ledde, under sin tid som studierektor, en 

arbetsgrupp som sag over utbildningsterapin, dels utifran 

kostnaden men ocksa utifran bland annat kvalitetssakring av 
innehallet. Arbetet skedde 2016-2017 och ett forslag pa atgarder 

togs fram . Pa ledningsgruppsmote 3:2018 beslutades om vi dare 

arbete. 

Martin Svensson ar idag delkursansvarig men kan ej narvara pa 

detta mote. 

Motet diskuterar olika aspekter i fragan och beslutar sedan 
foljande: 

- att ateruppta arbetet med det gamla forslaget pa andringar. 
- att ge Jonas Bjarehed i uppgift att ta upp fragan om hojd 

ersattning med prefekterna och institutionsstyrelsen samt att om 

mojligt darefter ta fram forslag for att hoja ersattningen. 

Erik Lundin redogor kort for sin skrivelse om grupparbeten pa 
psykologprogrammet. Tre viktiga punkter ar: 

- Examination. Alla gruppmedlemmar blir godkanda trots i 

verkligheten valdigt olika insats. Uppdelning av arbetet kan 

ocksa leda till att en student gor samma del i varje grupparbete 
och inte tranas i ovriga delar. 
- Larandet; ojarnn arbetsfordelning; olika ambitionsniva. 
- Arbetsmiljo. Havererande grupparbeten kan paverka valdigt 

negativt, for den enskilda studenten, for gruppen och aven 

kursgruppsklimat. 

Hur kan man Iara sig att samarbeta nar man har lart sig att dela 

upp arbetet for att fa det gjort och inte tvingas grupparbeta? 

Flera ledamoter pekar pa vikten av att kunna samarbeta och att 

det ar en av psykologens viktigaste redskap. 



§ 9. Rapporter: 
a) Studentrepresentantema 
b) Y rkesl ivsrepresentantema 

§ 10. Elinor Schad: Pedagogiska akademin 

§ 11. Ovrigt 

Yid protokollet 

Anita Lennerstedt 

0 Justeras: 
Jonas Bjiirehe 

3 

Det finns idag redskap som gruppkontrakt, men tler kan behovas. 
An tydligare instruktioner infor grupparbeten, till exempel att de 

ska ange forfattarbidrag. 
Jonas Bjiirehed uppmanar lagledama att lyfta detta i varje 

liirarlag. 

Amnet bor tas upp pa till exempel kommande studiedag. 

a) Erik Lundin berattar att Samhallsvetarkaren haft mote och valt 
representanter till olika grupper. 

Lundapsykologema har haft stormote. 

b) I nget att rapportera. 

Elinor Schad beriittar om fakultetens Pedagogiska akademi; 

ansoka om att bli meriterad respektive excellent larare. 
Ansokningstid iir 15/9. 

Elinor Schad fores lar att intresserade larare ses under vt22 och 
arbetar med sina ansokningar. 

1 ovrigt inget. 

Elinor Schad 


