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§ I.

J usteringsperson

Erik Lundin utses.

§ 2.

Faststallande av dagordningen

Dagordningen faststalls enligt utskick.

§ 3.

Foregaende protokoll

Foregaende protokoll laggs till handlingarna.

Studierektor:

a) Tomas Jungert rapporterar foljande punkter:
- Rekryteringslaget, pagaende och pa langre sikt.
- Ekonomi och hur man pa basta satt anvander de medel som
finns, framfor allt pa vg2 I, forskningen. Basta satt bade for
forskaren, forskningen och institutionen.
- Medarbetarenkaten, psykosocial arbetsmiljo och de insatser
som gors och planeras.
- Klimatsmart institution, prefekt fick i uppdrag att ga vidare.

§ 4.

a) Rapport fran institutionstyrelsemotet 11/9

b) Tel0 vtl8 och tel ht18

b) Te 10 vtl8 hade 30 studenter. 3 gick upp med sina uppsatser
24/8, I resterar med mera och ovriga 26 ar helt klara och har
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Te 1, antagna htl 8, har 48 studenter, 27 kvinnor och 21 man.
Aldern varierar 19-42 (vtl8 : 20-48 ar; ht17: 19-38 ar).
Genomsnittsaldern ar 22, I ar (vtl 8: 26; htl 7: 24,4 ar). 40 av 48
(vtl 8: 29 av 46; htl 7: 30 av 43; vtl 7) ar 25 ar eller yngre.
For de olika kvotgrupperna ser genomsnittsaldern ut som foljer:
Bl - 21 ,2 (vtl 8: 24,8; htl 7: 23 ,2 ar); Bil - 28,6 (vtl 8: 23; htl 7:
25 ,5 ar); HP-23 ,3 (vt18 : 28, 1; ht17 : 25 ,7 ar).
Antagningspoang: 21,56 (vtl 8: Bl - 2 I ,35; ht! 7: 21 ,67) (max
22,5), Bil - 21 ,50 (vt 18: 21 ,86; htl 7: 22, IO; vtl 7) (max 22 ,5),
BF - 4 (max 4,00), HP- 1,70 (vtl8 : 1,65; ht 17: 1,70) (max
2,00).
c) Te IO vt 18 utvardering examensmalen

d) Rekryteringar och bemanning

c) Martin Wolgast presenterar den skriftliga utvarderingen av
examensmalen som te IO vt 18 har gjort. De har skattat sitt
kursgruppsklimat som lagt och foljer darmed monstret att alla
andra medelvarden ar laga. Vi maste uppenbart arbeta mer aktivt
med kursgruppsklimat.
Andra punkter:
- Externatet pa I 0:2 upplevs valdigt olika, fran mycket bra till
mycket daligt; aven som effekt pa kursgruppsklimatet.
- Kravniva, det upplves som om kravnivan pa det handledda
klientarbetet varierar beroende pa handledare.
- Samverkan med andra yrkesgrupper.
d) Martin Wolgast ger en lagesrapport angaende rekrytering och
bemanning. Se aven bilaga till kallelse 6:2018 till
institutionsstyrelse, punkt 6 b.
- Lektorat i utvecklingspsykologi ar ej tillsatt. Beatrice Nystrom
vikarierar under lasaret ht 18-vt 19.
- Forhandlingar pagar med fakulteten om att fa utlysa lektorat och
professur i arbets- och organisationspsykologi.
- Lektorat med inriktning pa kvalitativ metod . Tove Lundberg
vikarierar for Eva Brodin.
- Lektorat med inriktning samtalsmetod, tillsattning pagar och en
tatgrupp pa tva personer ar framtagen .
- Lektorat i klinisk psykologi och med handledarkompetens. For
KBT-inriktning ar det klart med Sima Wolgast. For PDTinriktning fanns ingen behorig sokande. Forhandling pagar med
fakulteten att fa utlysa den som adjunkttjanst.

e) Retendo
e) Martin Wolgast redogor for det nya personalplanesystemet
Retendo. Det ska tas i bruk 2019. Till en borjan ar det samma
rutin som tidigare for inrapportering av uppgifter till studierektor.
Efter utbildning ska var och en kursansvarig sjalv skota
inrapporteringen.

f) Utvarderingsmote i oktober

§ 5.

Barn och unga pa psykologprogrammet,
lagesrapport

f) Martin Wolgast paminner om att nasta ledningsgruppsmote i
oktober ska ta upp kursutvarderingar for kurserna I, 2, 4, 5, 8
och I I. Kursutvarderingarna ska ga med kallelsen och darfor
vara inskicade senast 16/ 10.
Martin Wolgast rapporterar om arbetet med strimman om barn
och unga i utbildningen pa psykologprogrammet. En arbetsgrupp
ar i gang och aterkommer till ledningsgruppen med mer specifika
forslag.
Redan ar det infort att varje student pa antingen VFU pa te 6
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eller 13 :2 pa te 9 ska var specie lit inriktat pa barn och unga.
§ 6.

Kompletteringsutbildningen, lagesrapport och
diskussion

Martin Wolgast meddelar att det htl 7 antogs 13 studenter, av
dem ar IO kvar. Ht 18 har 13 antagits. Fler sokande upplevs vara
mer ratt malgrupp.
Samlasningen med psykologprogrammet ar inte helt smartfri,
det galler framfor allt administrationen och planerandet av antalet
studenter i olika kursgrupper. For komplettanderna blir det ocksa
en del schemakrockar.
Sprakkunskaper och fardigheter varierar. Samarbete ar inlett,
tillsammans med lakarkomplettander, med Nordiska sprak;
undervisning i svenska med sarskild inriktning pa vard och
kommunikation.
Handlett klientarbete. Varje komplettand for handledning dels i
grupp och dels individuellt. Detta arbetar fungerar.
Med mer rutin och erfarenhet kan strukturen bli tydligare och
mer overskadlig, bade for komplettanderna och for larare.

§ 7.

Rapporter fran
a) Lundapsykologerna

a) Erik Lundin berattar att LP precis har kommit i gang.
Trivselutskottet haller i anknytningen forte I .
PS 19, konferensen Psykologstudent, kommer att hall as i Lund i
maj2019.

b) Yrkeslivsrepresentanterna

b) Gorana Holm berattar om stor omorganisation for
skolpsykologer i Lund, allt slas ihop till ett centralt team och med
en gemensam chef. Det ska forhoppningsvis underlatta vid
kontakter for YFU, kring PTP, uppsatsamnen, konsultuppdrag,
med mera.
Maria Holmqvist berattar om de langa koerna till utredning dar
fragestallningen ofta ar autism och ADHD. Generellt finns stor
efterfragan pa diagnos, delvis beroende pa de stodatgarder man
kan fa del av.
Maria rekommenderar hemsidan for Svensk psykiatrisk
forening dar material fran deras konferens i varas finns
ti Ilgangl igt.

§ 8.

Ovrigt

I ovrigt inget.

Yid protokollet

Anita Lennerstedt
Justeras:

Martin Wolgast

Erik Lundin

