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§ I Val av justeringsperson

§ 2 Faststallande av dagordning

§ 3 Foregaende prorokoll, 2018:4 (bilaga I)

§ 4 Meddelanden

Anna Hjalmers Mattsson, ordforande 
Sofia Fredholm, studentrepresentant 
Magnus Karlsson, lararrepresentant, soc 
Jean-Christophe Rohner, lararrepresentant, psy 
Fredrik Sandberg, lararrepresentant, ped 
Ingela Steij Stalbrand, lararrepresentant, psy 

Caroline Spannel Brnelic, studievagledare pedlsoc 
Asa Arvidsson, sekreterare 

Bo Isenberg, lararrepresentant, soc 
David Warno, studentrepresentant 

Sofia Fredholm utses till justeringsperson. 

Dagordningen faststalls med foljande tillagg: 
§ 11 Ovrigt. Ingela Steij Stal brand informerar om BiP
dagen 2019.
§ 9 Kursvarderingar flyttas upp efter § 5.

Anna Hjalmers Mattsson lyfter fragan om 
organisationsforandringar inom Sociologiska institutionen. 
Fredrik Sandberg meddelar att det ar en pagaende process 
och annu inget beslutat gallande pedagogiken. 
Beslut tas att denna fraga ska tas upp som en punkt vid 
forsta ledningsgruppsmotet VT2019. 

Foregaende protokoll laggs till handlingarna. 

Anna Hjalmers Mattsson onskar information om aktuella 
studenrrepresentanter som sitter i ledningsgruppen for BVP. 
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§ 5 Revidering av litteraturlista BVPL0 1
Projektledning for beceendevecare (bilaga II)

§ 9 Kursvarderingar - handhavande och
rutiner

§ 6 Utvardering av Temakurser termin 4
(bilaga III)

Sofia Fredholm meddelar act Oliva Sorensson (ny) liksom 
hon sjalv ar ordinarie ledamoter och David Warno ar 
suppleant. En placs som suppleant ar vakant. 
Asa Arvidsson lyfter fragan om en gemensam LU-box for 
ledningsgruppen for BVP same ate kallelse och bilagor 
skickas som en sammanfogad PDF. Motet godtar forslaget. 
Jean-Christophe Rohner lyfcer fragan om utvardering av 
berygsskalan A-E pa Institurionen for psykologi. 
Fragan tas upp pa forsra ledningsgruppsmotet VT2019. 

Fredrik Sandberg ger en kortfattad bakgrund till valet av ny 
kurslitteratur pa BVPL0l och andring av obligatoriska 
artiklar vilka baccre speglar kursens fokus. 
Tidsplanering i projekt (bade som begrepp och verktyg) 
kommer att implementeras mer i kursen. Vidare informerar 
Fredrik Sandberg ace Sofia Bunke kommer ace medverka 
som ny larare pa kursen. 
Ledningsgruppen beslucar att godkanna forslagec om 
revidering av liceeracurlistan BVPL0 1 Projekcledning for 
beteendevetare med start VT2019. 

Fredrik Sandberg informerar ace kursvarderingen av 
pedagogikkursen HT2018 overlag var myckec posiciv. De 
forandringar som genomforts fran cidigare kursvarderingar 
har moceagits val. 
Verkrygec Sunec Survey anvands pa alla programkurser och 
fungerar bra. Jean-Christophe Rohner informerar ace han 
onskar en korc sammanfaccning (max 1 sida) av respektive 
kursvardering med huvudpunkter och problem fran ovriga 
kursansvariga for ace gora en gemensam 
helkurssammanfatcning av BVGA4 l. 
Feagan kring svarsfrekvens och acerkoppling rill scudenterna 
lyfcs. Moree konstacerar ace forandringar av kurser bar goras 

rydligare for studenterna och insatser bar goras for act aka 
svarsfrekvensen. 

Fredrik Sandberg lyfcer fragan om problem vid 
grupparbecen. Motet diskucerar olika acgarder. 
Besluc faccas arr ea upp dee som en punkc. Fredrik lyfcer aven 
fragan om ucrymme for introdukcion vid programscart. 
Anna Hjalmers Mattsson tar med sig fragan. 

Fredrik Sandberg lamnar motet kl. 11.05. 

Anna Hjalmers Mattsson lyfter fragan om ancal cemakurser 
som ges VT2019; 5 PSY, 1 PED, 2 SOC (eng). Caroline 
Spannel Brnelic meddelar att kursen Den mentaia (o)hdlsans 

sociologi har blivic inscalld efcer uclysning och ace Kriminologi 

ar inscalld sedan tidigare. Asa Arvidsson foljer upp antal 
studenter som haft kursen som prio 1. 



§ 7 Hantering av delkurs- och helkursbetyg i
Ladok (rapportera och attestera resultat)

§ 8 Tentamenshantering - regler och rutiner
infor VT2019

§ JO Llgesrapport BVP:s 10-arsjubeleum den
18 maj 2019

Motet diskuterar det minskande antalet temakurser att valja 
mellan termin 4. Magnus Karlsson meddelar att aven 
temakurser ses over inom Sociologiska institutionen och 
aterkommer med mer information. 
Motet diskuterar forslag pa skrivelse kring temakurserna vid 
Institutionen for psykologi och beslutar att den 
gemensamma skrivelsen fran ledningsgruppen ska delges 
studierektor vid Institutionen for psykologi. Motet beslutar 
att lagga till en punkt om minst antal temakurser som bor 
ges samt vikten av bredd. 
Jean-Christophe Rohner ansvarar for den gemensamma 
skrivelsen och synpunkter ska vara honom tillhanda senast 
den 1 feb 2019. Genomgang av skrivelsen sker vid forsta 
ledningsgruppsmote VT2019. 

Anna Hjalmers Mattsson informerar om nuvarande rutin for 
lnstitutionen for psykologi: 

Kursansvarig lagger in helkursbetyg och nagra av 
lararna lagger sjalva in resultat. 
Samdiga la.rare attesterar i Ladok. 
Malsatming ar ate all inrapportering av betyg ska 
goras av lararna. 

Motsvarande process pagar pa Sociologiska insticutionen. 
Tidsaspekten som ett problem vid inrapportering av 
helkursberyg innan sommaruppehallet diskuteras. 
Beslut tas att stamma av regler och rutiner for hamering av 
helkursberyg vid nasta ledningsgruppsmote VT2019. 

Anna Hjalmers Mattsson informerar: 
Stefan Persson ar ny ansvarig for 
tentamenshanteringen vid Inst. for psykologi med 
start VT2019. 
Inst. for psykologi kommer att ga over till 
tentaanmalan via Studentportalen from VT2019. 
Overgangen till digitala tentor med lnspera har 
fungerat bra. 

Sofia Fredholm informerar: 
I dagslaget arbetar jubileumskommitten med att 
fordela olika ansvarsomraden. T ex ansvaret att fa 
sponsorer. 
Eventuella dagsaktiviteter med mingel diskuteras. 
En anmodan kommer att ga ut till nuvarande 
studenter samt la.rare pa programmer i jan/feb 2019. 
Festen halls pi AF-borgen och T egners scar for 
maten. 

lngela Steij Stalbrand ger radet att titta i BiP-programmet 
for att fa tips pa praktikgivare, vilka i sin tur kan vara 
potentiella sponsorer. Anna Hjalmers Mattsson tar med sig 
fragan om evemuell dagsaktivitet som inkluderar alumner. 
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§ 11 Ovrigt

Yid protokollet 

lngela Steij Stalbrand informerar om den kommande BiP
dagen den 11 januari 2019 da de studenrer som gate 
praktikkursen under hi:isten ska presentera sina respektive 
praktikplatser och projekt. lnbjudan skickas i december. 

��� 

Asa Arvidsson 

Justeras 

Sofia Fredholm 


