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§ 1. J ustering~person Erik Pålsson utses. 

J 2. Fastställande av dagordningen .. Dagordningen fastställs enligt utskick. 

j 3. Föregående protokoll .. f.2r~gående 2rotokoll lägg~'.!1~9godkännande till handling1:1rr.:i<:1:: 

§ 4. Studierektor: a) Jonas Bjärehed lyfter: 

a) Rapport från institutionsstyrelsemötet 6/12 - Svenska kraftnät har meddelat universitetet om möjliga 
elavbrott. Fakulteten gör utredning kring sårbara punkter och har 
planering. 
- Budget för 2023 antogs . Översyn ska, under 2023 , göras över 
timanställda lärare och faktorsättning och användning av timmar. 

b) Tider för tentamen och tider för studenter b) Studenter med pedagogiskt stöd, med förlängd tid vid 
med pedagggiskt stöd salstentamen, har framfört önskemål om att få börja tidigare när 



c) Retendobehörighet för lärare 

§ 5. Kursplane- och kurslitteraturändringar inför 

vt23 
a) Delkurs 2:5 

b) Delkurs 3:3 

§ 6. Suppleanter till ledamöter i ledningsgruppen 

vt23 

§ 7. Rapporter: 

a) Studentrepresentanterna 

b) Yrkeslivsrepresentanterna 

§ 8. Utvecklingsplan, diskussion 
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tentamenstiden är kl 14-18, att få börja kl 13. Då en student inte 
kan tvingas att sitta kvar i lokalen går det inte att göra så. 

Försök ska göras att dels ha tentamen på förmiddagar och dels 
att ha starttid kl 13. 

c) Retendobehörighet för lärare finns nu på plats. Jonas Bjärehed 
uppmanar alla att prova. Eventuella problem och annan feedback 
skickas till Jonas och Stefan Persson, institutionens support för 
Retendo. 

a) Delkurs 2:5 inför samma bok om utlåtandeskrivning som 

införts på delkurs 6:3 och delkurs 13: 1. 

Mötet bifaller lagt förslag. 

b) Delkurs 3:3 inför samma bok om utlåtandeskrivning. 

Mötet bifaller lagtförsla_g_. ____________ ___, 

Flera suppleantposter är vakanta. Det gäller kurserna I, 7 och 9 

.. och 10. Inga förslag presenteras vid sittande bord. 

a) Alexandra Carlström Schad och Erik Pålsson berättar att möte 

hållits med terminsombuden. Det finns terminsombud från alla 

utom te 8 och te I 0. De framför följande: 

- Önskemål om inläsningstid, eventuellt infört i scheman. 

Läsanvisningar på Canvas underlättar. 

- Lärare som undervisar på distans. Jonas Bjärehed meddelar att 

det bara får förekomma i undantagsfall. 

- Struktur och stressnivåer, man efterlyser bättre uppgifter i 

stället för fler. 
Jonas Bjärehed föreslår att ha möten i förväg, studierektor och 

studentrepresentanter. 

b) Dariush Djamnezhad berättar om möjliga effekter av det så 

kallade Tidöavtalet på frågor som kan rör Elevhälsan och 

skolvärlden. Reformer verkar vara på gång; bättre tillgänglighet, 

.. vårduppdrag~. ---------------------; 

Utkast till utvecklingsplan diskuteras. Den ska sedan presenteras 

på institutionsstyrelsen i januari 2023 innan den skickas till 
fakultetsstyrelsen. Uppföljning ska göras om två år. 

Ambitionen är att hålla det kort, koncist och vara möjligt att 

arbeta vidare efter, att utforma åtgärder. 

Några punkter: 

- Vissa förändringar kräver ändring av utbildningsplanen, vilket 

inte hinns med inom tvåårsperioden. Detta gäller till exempel 

diskussionen kring KBT och/eller PDT i psykoterapikurserna 

och arbetsmarknadens önskemål. 

- Förtydliga i tabellen vad " ingen åtgärd" innebär. 
- Föreslås att i dokumentet om kursmål och examinationsformer 

lägga till lärandeaktiviteter. 

- Att inte ha bilagor utan arbeta in sådan text i utvecklingsplanen. 

- Att lägga till en sammanfattning. 

För vidare arbete behöver samtliga lärare informeras och 
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L§ 9. i Övrigc:._t ----------------'LJiövrigt .. ing_et_. ________________ _ 

Vid protokollet 

Anita Lennerstedt 

L""' Q_~ 
/JasBjärj 

Justeras: 

,.~~< vd~~ 
Erik Pålsson 


