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§ I. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

J usteringsperson 

Faststallande av dagordningen 

Foregaende protokoll 

Studierektor: 

Ordforande Inst fcir psykologi 
Studievagledare 
Lararlag kurs 2 
Studerande te 4 

Lararlag kurs 12 Inst f psykologi 

Y rkesl ivsrepresentant 
Lararlag kurs I 0 Inst for psykologi 
Lararlag kurs 5 

Lararlag kurs 8 
Lararlag kurs 3 from§4a 
Lararlag kurs I 
Lararlag kurs 6 och 13 

Y rkesl ivsrepresentant 
Lararlag kurs 14 Inst for psykologi 

Sekreterare Inst for psykologi 

HR §6 

Sociologiska inst 
Studerande te 3 
Lararlag kurs 7 och 9 Inst f psykologi 

Alexandra Carlstrom Schad halsas valkommen som ny ordinarie 
studentrepresentant. 
Hannah Sten ges narvaro- och yttranderatt § 6. 

Alexandra Carlstrom Schad utses. 

Dagordningen faststalls med foljande tillagg: § 4 t) Te I ht22 och 
te IO vt23 ; 4 g) Remissvar till UKA. 

Foregaende protokoll laggs med godkannande till handlingarna. 

a) Jonas Bjarehed lyfter: 

a) Rapport fran institutionsstyrelsemotet 13/9 - Diskussioner om ekonomiska prioriteringar, framfcir allt ett 
behov av att strama at i fortsattningen . 
- Se vidare §§ 5 och 6 i detta protokoll. 
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§ 5. 

§ 6. 

§ 7. 

§ 8. 

b) Samordningspunkter 

c) Meddelanden 

d) Samverkan med studentrepresentanter och 
Lundapsykologerna 

e) Erfarenhetsutbyte med universitetet i Bergen 

t) Te I ht22 och te 10 vt22 

g) Remissvar till UKA 

Information om fakultetens nya principer om 
personalplanering 

Information om nya regler gallande 
anstallningar vid LU 

Utbildningsutvarderingen 

Rutiner rorande intermittenta anstallda 

2 
b) En paminnelse om samordningsdokumentet, finns i LUbox. 
Detta sarskilt som synpunkter framfors i sakkunnigutlatandet om 
behov av forbattrad samordning mellan lairser. 

c) Paminnelse om deadline for timavstamningar och inskick av 
schemaforslag. 

d) Jonas Bjarehed berattar att han har haft mote med 
studentrepresentanter, som utses av Samhallsvetarkaren. Mote 
ska ske med Lundapsykologerna. 

e) Jonas Bjarehed informerar om kommande besok pa 
motsvarande institution pa universitetet i Bergen; pa initiativ av 
var gastprofessor Asa Hammar. 

t) Te I, antagna ht22 , har denna motesdag 4 7 studenter, 32 
kvinnor och 15 man. Aldern varierar 19-36 (vt22: 19-41 ; ht2 l: 
19-38). Genomsnittsaldern ar 23 ,36 (vt22: 24,45 ; ht21: 22,3). 37 
av 47 (vt22 : 34 av 46; ht2 l: 39 av 47) ar 25 ar eller yngre. 

For de olika kvotgrupperna ser genomsnittsaldern ut som foljer : 
BI - 20,92 (vt22 : 23 ,88 ; ht21 : 20,65); BIJ - 25 (endast tva 
studenter; ht21 : 24,5); HP - 25,06 (vt22: 25, 12; ht2 I : 25,3). 

Antagningspoang: BI - 22,08 (vt22: 21 ,46; ht21: 21 ,67; vt21) 
(max 22,5), Bil - 21 ,40 (vt22 : 21 ,50; ht21 : 21 ,67) (max 22,5), 
BF - 4(max4,00), HP - 1,70(vt22: l ,70; ht21: 1,75)(max 
2,00). 

Te IO vt22 hade 43 studenter. Fyra studenter ar omregistrerade 
vt22 och av ovriga ar 39 klara. 

g) Jonas Bjarehed informerar om det remissvar som ar skickat till 
UKA, Universitetskanslerambetet, av fakulteten . Det galler en 
oversyn av examensmalen som ror psykologisk behandling och 
psykoterapi . Malen kan formuleras tydligare och det borde goras 
snart. 

Jonas Bjarehed rapporterar om fakultetens nya principer 
angaende den sa kallade lararloneskulden (uppskjuten 

forsknings- och kompetensutvecklingstid) som maste arbetas 
bort. Institutionen har till och med 2025 pa sig for detta. 

En fraga som diskuteras ar hur har det kunnat bli sa mycket 
overtid. Manga ganger handlar det om personer med olika 
ledningsuppdrag, som tagit pa sig undervisning i krissituationer. 

Hannah Sten informerar om de nya LAS-reglerna och 
konskevenser. For institutionen handlar det om larare pa losa 
timmar och hur det kan hanteras i fortsattningen. 

Diskussioner pagar pa LU-niva och pa fakultetsniva. 

Jonas Bjarehed gar igenom tidsplanering for arbetet med 
atgardsplanen som ska skickas in till fakulteten , vart svar pa 
sakkunnigas utlatande. 

Foreslas att ha utkast till atgardplan klart i borjan av november 
och att, efter att det har passerat institutionsstyrelsen, det kan tas 
upp pa fakultetens utbildningsradsmote i mars 2023. 

Jonas Bjarehed ska hora med institutionsledningen om det 
utgar extra timmar for det arbete som kommer att kravas av 

lagledare. 

Forslaget till rutiner for intermittent anstallda galler aven 



§ 9. Rap porter: 
a) Studentrepresentantema 

b) Y rkesl ivsrepresentanterna 

§ 10. Ovrigt 

Yid protokollet 

Anita Lennerstedt 

Justeras: 
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overgang till timplanering och timavstamning i Retendo. De nya 
rutinerna har diskuterats forut och i olika sammahang. Farhagor 
fors fram om okande administrativ borda for 
lagledare/kursansvariga; motsvarande arbete utfors redan. 

Teknisk support kommer att finnas. 
Overgangen sker under 2023 och ar helt genomford infor 2024. 

Votering om forslag a och bi skrivelsen. 
Antal rostberattigade: 14. 
Antal roster for: 7. 
Antal roster mot: I . 
Antal nedlagda roster: 6. 
Resultat: motet staller sig bakom forslaget. 

Elia Psouni reserverar sig mot beslutet; se bilaga detta protokoll. 

a) Alexandra Carlstrom Schad berattar att ar fortsatt svart att fa 
valt terminsombud. An sa lange har bara terminerna 1, 2 4 och 6 
valt. Ledningsgruppen har tidigare bestamt att den larare som 
haller i den forsta introduktionen pa tenninen ocksa ska se till att 
val halls. 

Jonas Bjarehed kommer att delta i nagot av 
terminsombudsmotena under terminen. 

b) Dariush Djamnezhad lyfter igen fragan om uppsatser knutna 
till pagaende projekt. Bland annat kan studenterna fa mer 
praktiskt inriktade fragestallningar. 

Enligt Jonas Bjarehed har aven andra organisationer hort av 
sig. 

Njordur Viborg lyfter fragan fran sakkunnikgutlatandet om 
yrkesanpassning av utbildningen. 

I ovrigt inget. 

Alexandra Carlstrom Schad 


