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§ 1. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

J usteringsperson 

Faststallande av dagordningen 

Foregaende protokoll 

Studierektor: 

Ordforande Inst tor psykologi 
Studievagledare 

Lararlag kurs 2 
Lararlag kurs 12 

Y rkeslivsrepresentant 
Lararlag kurs I 0 tom§ 6 
Lararlag kurs 5 
Lararlag kurs 8 
Studerande te I 0 

Sociologiska inst 
Lararlag kurs 3 Inst tor psykologi from§4a 
Studerande te 2 
Lararlag kurs I Inst for psykologi 
Lararlag kurs 7 och 9 
Lararlag kurs 6 och 13 

Lararlag kurs 14 

Sekreterare 

Ordtorande 

Y rkesli vsrepresentant 
Inst tor psykologi via zoom 

Inst for psykologi 

Inst for psykologi 

Martin Wolgast, bitradande prefekt, ar ordforande i stallet for 
Jonas Bjarehed. 

Erik Lundin utses. 

Dagordningen faststalls med foljande tillagg § 8 a) Susanna 
Vestberg: campusundervisning och narvaro pa zoom; 8 b) Anita 
Lennerstedt: salstentor och Inspera; 8 c) Elinor Schad: 
komplettandutbildningen. 

Foregaende protokoll laggs med godkannande till handlingarna. 

a) Martin Wolgast lyfter: 

a) Rapport fran institutionsstyrelsemote 1/3 - Bokslut for 2021 och diskussioner om framtiden. Det stora 
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§ 5. 

§ 6. 

§ 7. 

§ 8. 

b) Intermittent overenskommelse 

c) Uppdatering kring ersattning till student for 
utbildningsterapi 

d) Halv studiedag PSP I 6/3 

Retendo - ny rutin for tirnavstamning och 
inrapportering 

Utbildningsutvarderingen 

Rapporter: 
a) Studentrepresentantema 

b) Y rkeslivsrepresentantema 

a) Susanna Vestberg: campusundervisning och 
narvaro pa zoom 

b) Anita Lennerstedt: salstentor och lnspera 

2 
myndighetskapitalet ar pa vag ner, diskussioner fors for att 
dimensionera utifran faktiska inkomster. 

Rekryteringar: tva kombinationstjanster (anstalld bade som 
lektor och inom Region Skane) ska utlysas under varen; ett 
Iektorat i tillampad arbets- och organisationspsykologi. 
- Policy for professorstillsattning ar antagen. En 
rekryteringsgrupp ska tillsattas. 
- Elinor Schad ar examinator for de kurser som ingar i 
Kompletterande utbildning. 

b) Martin Wolgast meddelar att han och Sofia Bunke ska arbeta 
vidare med forslaget, efter inkomna synpunkter, och aterkomma 
till styrelsen. 

c) Diskussioner pagar kring utformningen av utbildningsterapin 
och olika mojligheter till hojning av ersattningen. Beroende pa 
hur en hojning ska ske, sa blir <let en budgetfraga och budget for 
2022 ar antagen. 

Ska antalet ganger minskas kravs en kursplaneandring. 
Hur och nar och for vilka grupper av studenter en hojning kan 

inforas maste ocksa bestammas. 

d) Program kommer for studiedagen 16/3. 

Martin Wolgast presenterar kort nya rutiner for Retendo, i 
fortsattningen blir inte timplaner lika detaljerade. 

Utbildningsutvarderingen. 

a) Erik Lundin efterlyser fortfarande fler terminsombud, hittills 
finns ombud bara fran te I, te 2 och te 3. Val av ombud bor ske 
vid terminsstart och vara en del av kursintroduktionen, sa som 
tidigare beslutat. 

Kopplat till utbildningsutvarderingen ska karen svara. Infor <let 
behovs studentsynpunkter, via mote med terminsombuden. Erik 
Lundin och Erik Palsson forsoker med larares hjalp fa ut 
information till studentema. 

Lundapsykologema har valt ny ekonomiansvarig. 
SKBT har varit vilande under pandemin men aterupptar nu sin 

verksamhet. 

b) Dariush Djamnezhad berattar kort om en metod inom 
preventionspsykologi som ar importerad, som ingar i ett 
forskningsprojekt och som involverar manga skolor; mycket av 
arbetet utfors dock av icke-psykologer. 

Njordur Viborg berattar om den kunskapsstyming, utifran 
evidensbaserad forskning som rader, aven pa nationell niva. 

Mer fokus pa och samordning av specialistutbildningar och 
fortbildningar. 

a) Susanna Vestberg tar upp problematiken med onskemal om 
zoom nar undervisningen ska vara pa campus. Hur 
tillmotesgaende ska enskild larare vara? Vad ar praktiskt och 
pedagogiskt lampligt? 

b) Anita Lennerstedt paminner om att for manga studenter ar det 
helt nytt med tenta i sal, inte pa distans . Tydlig information 

behovs. 



§ 9. 

c) Elinor Schad: komplettandutbildningen 

bvrigt 

Yid protokollet 

Anita Lennerstedt 

Justeras: 

Martin Wolgast 

c) Bordlaggs till nasta mote 

I ovrigt inget. 

Erik Lundin 
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