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§ 1.

Justeringsperson

Erik Lundin utses.

§ 2.

Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs enligt utskick.

§ 3.

Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 4.

Studierektor:
a) Rapport från institutionsstyrelsen 6/3

a) Susanna Vestberg rapporterar följande:
- Genomgång av ekonomi, på fakultets- och institutionsnivå.
- Byggprojekt kvarteret Paradis. Nybygge och renovering av Hus
M, Hus O och även Hus R. Fakultetens projektgrupp har tagit
fram verksamhetsbeskrivningar för att få in arkitektförslag.
Lokalhyran kommer att öka.
- Reviderad studieplanen för forskarutbildningen, delen
kurspoäng minskar.
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- Diskussion kring tillsättning av huvudhandledare och
handledare till doktorander och förtydligande av processen.
Martin Wolgast redogör för läget i rekryteringsfrågor:
- Lektorat utvecklingspsykologi, sakkunniga är utsedda.
- Biträdande i neuro-kognition, institutionen har rangordnat och
skickat förslag till fakultetens lärarförslagsnämnd.
Annons ute om lektorat med krav på legitimerad psykolog,
inriktning samtalsmetodik.
- Fått beviljat att utlysa två lektorat för psykoterapihandledning.
b) Inspera

c) Ladok

d) Studiedag 14/3

e) Ledningsgruppsmöten 11/4 och 25/4

§ 5.

b) Martin Wolgast berättar att universitets upphandling av
Inspera är klar och att ett superpilotprojekt pågår i två år så att
man kan prova på. Inspera är billigare och stöder hemtentor.
Digitala tentor innebär också mer administration. Samt vid
salstentor en kostnad för sladd till varje dator.
c) Gamla Ladok stänger 21/3 och nya Ladok öppnar 9/4.
Webutbildningen för examinatorer har ännu inte öppnat;
examinatorer ska attestera digitalt.
d) Studiedagen 14/3 kommer att ha två teman: 1)
anmälningsärenden mot psykologer, vad och hur kan
utbildningen förebygga och 2) digitala resurser i undervisningen.
e) Ledningsgruppsmötena i april. 11/4 ska ta upp
examinationsformer – lärandemål, sammanställning görs av
Martin Wolgast. 25/4 ska ta upp kursutvärderingar, kurserna 3, 6,
7, 9, 10, 12, 13 och 14. Notera att underlag måste skickas in i tid
för att kunna gå med kallelsen.

f) Pedagogiskt seminarium 16/3

f) Pedagogiska seminariet 16/3 hålls av Emma Hildebrandt från
Institutionen för utbildningsvetenskaper och handlar om
normkritisk och inkluderande pedagogik.

Gruppkontrakt och gruppreflektion

Martin Wolgast har, utifrån synpunkter på förra mötet, gjort
ändringar i dokumentet. Förslaget ska ses som en mall som ska
kunna användas på alla kurser. Det är framför allt tänkt till mer
omfattande grupparbeten.
Gruppindelningar ska i större utsträckning göras slumpmässigt.
Eventuell koppling till lärandemål om förmåga till samarbete
diskuteras, liksom examineringen.
Indikationer på icke-fungerande grupparbeten måste tas upp
med detsamma, det behöver tydligt framgå att studenterna i
sådana fall ska kontakta kursansvarig lärare.
Mötet bifaller lagt förslag.

§ 6.

Portfolio examensmål

Bland annat utifrån det pedagogiska seminariet 9/2 om
examinationer finns ett önskemål om mer systematiskt
reflektionsmöjligheter för studenten. Portfolio sammanställd
under utbildningen kan vara en väg, också med mer fokus på
kommande yrkesliv, professionalisering.
Mötet beslutar att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Bengt
Brattgård, Jonas Bjärehed, Jens Knutsson och Erik Lundin.

§ 7.

Rapporter från
a) Lundapsykologerna
b) Yrkeslivsrepresentanterna

a) Erik Lundin har inget att rapportera.
b) Maria Holmqvist berättar att antalet specialisttjänster ökar,
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vilket är glädjande.
Gorana Holm berättar att det ska bli mer undervisning för
blivande lärare om bland annat neuropsykologiska diagnoser,
funktionsnedsättningar och vad för hjälp som finns, pedagogiska
insatser.
§ 8.

Övrigt

I övrigt inget.

Vid protokollet

Anita Lennerstedt
Justeras:

Martin Wolgast

Erik Lundin

