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Ordförande
Sekreterare

Anna Hjalmers Mattsson
Åsa Arvidsson

Ledamöter

Bo Isenberg, Lärarrepresentant, Soc inst
Christopher Marhieu, Lärarrepresentant Soc inst
Lena Mårtensson, studievägledare, Soc inst
Anna Sirhed, studentrepresentant
Ingela Steij Stålbrand, Lärarrepresentant Inst för psy
[ean-Christophe Rohner, Lärarrepresentant, lnstför psy
Victor Sundin Do Rosario, studentrepresentant

Närvaro- och yttranderätt

Jan-Olof Nilsson, studierektor, Soc inst

Anmält förhinder

Magnus Karlsson, lärarrepresentant, Soc inst
Fredrik Sandberg, lärarrepresentant Soc inst
Caroline Spannel Brnelic, studievägledare Soc inst

§ 1 V al av j usteringsperson

§ 2 Fastställande av dagordning

Anna Sirhed utses till justeringsperson. Signering med
BankID.
Dagordningen fastställs med följande ändringar: punkt 6 blir
§ 5 med därpå följande omnumrering.
Mötet ger närvaro- och yttranderätt till Jan-Olof Nilsson.

§ 3 Föregående protokoll, 2020: 1

§ 4 Avslutningsceremonin den 3 juni är inställd. Alla
studenter är välkomna till ceremonin i juni 2021.
Diskussioner pågår också gällande en eventuell digital kortare
avslutning.
§ 6 Utbildningsplanen (SGBVP) är nu uclyst.
§ 9, § 10 Kursplanen för BVGA42 ska diskuteras vid nästa
LG BVP den 27/5.
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§ 11 NBD (Nationella beteendevetardagen) är inställd. BVP i

Lund har anmält intresse att ev hålla konferensen våren 2021.
Föregående protokoll läggs med godkännande till
handlingarna.
§ 4 Meddelanden

Anna Hjalmers Mattsson meddelar:
Diskussioner pågår vid Samhällsvetenskapliga
fakulteten (Malin Schatz) gällande eventuell
campus/distans undervisning HT20.
Frågor som bör lyftas är hur detta påverkar tex
praktikkursen BVPB0 l.

§ 5 Konsekvenser av Corona -

Mötet är överens om att omställningen till digital

nuläge och framtid

undervisning överlag har fungerat bra.
Mötet lyfter följande forbämingspunkter och förslag på
åtgärder:
Se över rutinerna kring hemtentor: information,
datum, omtentor, plattform/program
(Canvas/Inspera), rättade tentor mm
Den pedagogiska aspekten vid digital undervisning:
inte kopiera carnpusundervisning direkt till digital
undervisning.
Behov av fler handledningsmöten och/eller
avstämningsmöcen vid digital handledning
Kortare mötestid/föreläsningstid när det sker via
zoom eller bryta av med f1er diskussioner i mindre
grupper
Behov av informella mötesplatser (tex att öppna
zoornmöret tidigare, vara tillgänglig i pauserna, vara
kvar en stund efter zoornmötet för frågor etc).
Införa regler mot att vara dold under zoommöcen,
speciellt viktigt under presentationer. Önskvärt med
aktivt deltagande och påslagen video
Behov av tips och råd för motivation och disciplin
vid digital undervisning. Svårare för studenter att
motivera sig och vara disciplinerade vid digital
undervisning.
Isolering och ensamhet bland studenter. Problem att
nå ut till alla studenter. Sociale ansvar att hitta nya
forum för att bryta ensamhet.
Chris Marhieu anländer till mötet kl 10.

§ 6 Diskussion om Projektledning
för beteendevetare

Victor Sundin Do Rosario informerar mötet om de
synpunkter som studentgruppen har framfört gällande
Projekcledningskursens:
pedagogiska utformning och teoretiska nivå
struktur och innehåll
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koppling mellan teori och praktisk tillämpning
utformning och bedömning av hemtentan
Chris Mathieu informerar om bakgrunden till kursens
nuvarande utformning och sammanfattar:
kursens teoretiska och praktiska innehåll och upplägg
projektledning utifrån en teoretisk förståelse och
praktisk tillämpning
hemtentans utformning, omfattning och
bedömningsgrunder
Mötet är överens om att det är viktigt att studenter kan
framföra sina synpunkter att ansvariga lyssnar och ger
återkoppling till studenterna.
Anna Hjalmers Mattsson informerar om bra sätt för studenter
att framföra sina åsikter:
prata direkt med ansvarig lärare
lyfta frågan i LG BVP
genom kursutvärdering
§ 7 Övriga frågor

Inga övriga frågor.
Det formella LG mötet via zoom avslutas 11.45.
Informellt möte via zoom öppet till kl 12.00.
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