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Dnr STYR 2018/870 

Ranah Sten, persona/administrator, och Jonas Gustavsson, 
Metodikum, beviljas narvaro- och yttranderatt § 6. 

Till justeringsperson utses Sanela Lulic. 

Dagordningen faststalls . 

Foregaende protokoll laggs med godkannande till handlingama. 

a) Ledningsgrupp BVP 2018:2 
Anna Hjalmers Mattsson lyfter: 
- Pedagogiska utvecklingsfragor: Inspiration och diskussion 
gallande filmprojekt (Jean-Christophe Rohner) och "Blended 
learning" (Ingela Steij Stalbrand). 
- Studentengagemang: Studiegrupper som studentinitiativ. 

b) Ledningsgrupp Fristaende kurser 2018:2 
Henrik Levinsson lyfter: 
- Diskussioner kring larandemal om samarbetsformaga. 
- lnitiala diskussioner om grupphandledning. 



§ 5 Meddelanden 
a) Medel fran Crafoordska stiftelsen 

b) Ledningsgrupp Master 2018:2 
Ase Innes-Ker lyfter: 
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- 65 antagna studenter som beraknas resultera i 30-35 studenter. 
- Problematisk antagningsprocess da studenter inte kan/ska 
tackaja till sin plats enligt myndighetsbeslut (forsoksprojekt). 
Detta galler aven specialistutbildningar sasom 
psykoterapeutprogrammet 
- Externa relationer har numera en kontaktperson som 
representerar Lunds universitet i kontakter med 
Migrationsverket. 
- Vikten av en gemensam plattform for kursutvarderingar som 
inkluderar samtliga programstudenter. 

c) Ledningsgrupp PSP 
Martin Wolgast lyfter: 
2018:3 
- Uppdateringar och revideringar i kursmal med tillhorande 
examinationer for tydlighet och overblick. 
2018:4 
- Fokus kursutvarderingar. 

d) Internationaliseringskommitten 
Ase Innes-Ker och Sofia Bunke lyfter: 
- Nominerade utresande studenter infor ht 18. Anna Hjalmers 
Mattson papekar att det inte finns nagon student fran fristaende 
kurser. 
- Synpunkter pa intemationaliseringsutredningen "En strategisk 
agenda for intemationalisering", SOU 2018:3 . 
- Ingela Petersson och Ase Innes-Ker kommer att representera 
institutionen pa internationaliseringsdagarna i Uppsala 6-7 
november. 

Christoffer Hahn anlander till motet 13 .35. 

a) Robert Holmberg informerar om att institutionen har blivit 
till de lad 5 milj oner kr fran och med 2019 for att starka 
forskning kring Psykoterapimottagningen. Forslag pa en 
projektgrupp samt en grupp bestaende av externa personer, som 
kan ge tips och stod, kommer att arbetas fram. Christoffer Hahn 
staller en fraga om studentrepresentation. Robert tar med sig 
fragan. 

b) Genomford workshop den 7 maj om husbygget 
(renoveringen av Gamla Kirurgen, Hus M, Hus O samt 
nybyggnation i hornet av Hus Moch Hus 0). Arkitekten 
lyssnade in kommentarer och forslag diskuterades. Vi kan 
forvanta oss en mer tydlig projektplan vid arsskiftet. Notera att 
verksamhetsbeskrivning och projektplan finns att tillga i LU
box - Medarbetarinformation. 

Diskussioner om vikten av att presentera ett 0-alternativ for att 
kunna ta stallning till olika kostnadskalkyler samt plusvarden. 

c) Hakan Johansson har tillsammans med 
psykoterapeutstudenter haft ett mote med tva regionrad for att 
diskutera samarbetet med tjanstemannen vid Region Skane. 



§ 6 Redovisning av 
arbetsmilj oenkaten 

§ 7 Ovriga arenden 

Vid protokollet 

Sofia Bunke 

Robert Holmberg 
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Initialt handlar fragan om kriteriereglema for en ackreditering 
av barn- och ungdomsinriktningen. Politikema kommer att ta 
upp fragan med tjanstemannen. 

Jonas Gustavsson och Hannah Sten anlander till motet 14.50. 

Jonas Gustavsson redovisar enkatupplagg och resultat. 
Diskussioner fors med styrelsen. 

Martin Wolgast lamnar motet 15 .30. 
Jens Knutsson lamnar motet 15.50. 

Martin Backstrom foreslar en kontinuerlig uppfoljning av de 
uppgifter som styrelsen tilldelar prefekt och bitradande prefekt. 
Styrelsen beslutar att i samband med genomgang av foregaende 
protokoll vid samtliga styrelsemoten folja upp pagaende 
arenden, arbetsgang och projekt. 

Justeras: 




