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§ 5, 6
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§ 1.

Justeringsperson

Jakob Nilsson utses.

§ 2.

Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs enligt utskick.

§ 3.

Föregående protokoll

§ 7 b förtydligande att lärarna får mer fokus på diagnostik och
mindre på det pedagogiska.
Därefter läggs föregående protokoll till handlingarna.

§ 4.

Studierektor:
a) Rapport från institutionsstyrelsen

a) Martin Wolgast rapporterar följande från institutionsstyrelsens
möte 10/4:
- Strategi- och kvalitetsdokumentet 2018 antogs.
- Forskaravdelningar ska ses över, deras roller och verksamhet
och även indelningen.

b) Ladok3

b) Nya Ladok har öppnat. I ett första skede ska examinator på hel
kurs attestera även för delkurserna. Godkänd webutbildning och
rätt behörighet krävs.

c) Personalplanesystem

c) Martin Wolgast informerar om det nya personalplanesystemet
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som är på gång; Retendo. Ett pilotprojekt startar nu under våren
2018, bland annat för psykologi.
d) Avstämning timplaner

§ 5.

d) De allra flesta timplanerna är inskickade och det ser bra ut.

e) Kommunikation och feedback

e) En workshop ordnas i ”Kommunikation och feedback” för
ledningsgrupperna för psykologprogrammet och
psykoterapeutprogrammet. Svar om deltagande skickas
omgående till Martin Wolgast. Dag blir i slutet av augusti.

f) Återrapport studiedag PSP

f) Studiedagen 14/3 hade två teman.
- Anmälningsärenden mot legitimerade psykologer, till IVO
respektive HSAN. Genomgången ledde till bra och givande
diskussioner. Dessutom föreslogs att även studenterna borde få ta
del av denna genomgång; på förslag delkurs 10:4. Martin
Wolgast och Bengt Brattgård pratar med Robert Holmberg,
delkursansvarig.
- E-resursen Luvit. Besök av Kennet Johansson som visar på
olika möjligheter, dessa finns tillgängliga för oss på särskild
Luvitsida.

Examinationsformer - lärandemål

Genomgång kursvis av dokumentet med fokus på förändringar
och nyheter, se bilaga denna kallelse.
Efter justeringar och korrektur ska dokumentet läggas ut på
hemsidan.

§ 6.

Utbildningsterapi

Martin Wolgast presenterar arbetsgruppens förslag till ändrad
utformning av utbildningsterapin, se bilaga denna kallelse.
Mötet beslutar att ge arbetsgruppen i uppdrag att fortsätta arbetet
med denna modell.

§ 7.

a) Jakob Nilsson berättar att verksamheten rullar på.
Jämlikhetsutskottet har ordnat två gästföreläsningar.

Rapporter från
a) Lundapsykologerna
b) Yrkeslivsrepresentanterna

b) Gorana Holm återkommer på nästa möte med information om
den remiss angående vidareutbildning för specialister som
kommit från Psykologförbundet.
§ 8.

Övrigt

I övrigt inget.

Vid protokollet

Anita Lennerstedt
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Martin Wolgast
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