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§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

J usteringsperson 

Faststallande av dagordningen 

Foregaende protokoll 

Studierektor: 

Ordforande Inst for psykologi 

Studievagledare 
Studerande te 5 
Lararlag kurs I 0 Inst for psykologi 

Lararlag kurs 12 
Lararlag kurs 4 och 5 

Sociologiska institutionen 
Lararlag kurs 2 Inst for psykologi 

Lararlag kurs 6 och 13 

Sekreterare Inst for psykologi 

Lararlag kurs 3 Inst for psykologi 
Y rkesl ivsrepresentant 

Lararlag kurs 7 och 9 Inst for psykologi 

Studerande te 3 
Lararlag kurs 14 

Lararlag kurs 8 

Inst for psykologi 

Inst for psykologi 

Maja Bengtsson Strath utses. 

Dagordningen faststalls enligt utskick. 

Daiva Daukantaite papekar att hon anmalt forhinder. Darefter 
laggs foregaende protokoll till handlingarna. 

a) Martin Wolgast lyfter foljande : 

a) Rapport fran institutionsstyrelsemotet 13/ l I - Forslaget fran Robert Holmberg om utokad forskningstid for 
docenter; syftet ar att stimulera forskningen och ar mojlig da det 
ekonomiska laget ar battre. Efter diskussion godkandes fc:irslaget 
med en tidsperiod pa tre ar. 

Diskussionen handlade ocksa om budget och ekonomi i stort, 
storre sasningar och prioriteringar med helehtsbild efterlystes. 
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§ 5. 
.I. 

§ 6. 

§ 7. 

b) Overgang till nytt personalplanesystem, 

Retendo 

c) Rekryteringar 

Examinatorer, lagledare vt 19 

Kursplane- och kurslitteraturandringar infor 

vt19 
a) Kurs I 

Kursgruppsklimat 

2 
Aven pa utbildningssidan maste man borja planera for 

kommande satsningar. 
Fakulteten har gett institutionen samma utbildningsuppdrag for 

2019. 
Beslut om institutionens budget fattas av styrelsen pa dess mote 

i december. 

b) Retendo ska borja anvandas fran och med 2019. lnfor 
overgangen uppmanas samtliga larare att kontrollera sina 
personalplaner sa att ratt avstamning gors. 

Med Retendo kommer varje larare att lasbehorighet till sin 
egen plan. Kursansvarig larare kommer att kunna redigera 
timmar for sin egen kurs. Kopplingar till vissa andra system ar pa 
gang. 

c) Rekryteringar pa gang: 
- Lektorat i samtalsmetodik gar till Emilia Thorup. Start i januari 
2019, aven en de! utvecklingspsykologi. 

Utlysningar pa gang: 
- Ett lektorat i utvecklingspsykologi , ett lektorat i arbets- och 
organisationspsykologi , ett lektorat i psykologi med inriktning pa 
kvalitativ metod. 
- En psykologtjanst och ett bitradande lektorat med betoning pa 
klinisk forskning, bada dessa finansieras av medel fran 
Crafoordska stiftelsen och ar tillfalliga anstallningar. 

Att notera att forslaget gall er for vt2019. 
Kurs 4 representeras i fortsattningen av studierektor; ansvarig 

larare bjuds in till det mote som tar upp kursutvarderingar for 
bland annat kurs 4. 
Nagra suppleantposter ar obesatta och far forbli sa tills mer 

stabil bemanning av larare pa kurserna finns. 

Motet antar forslaget; se bilaga detta protokoll. 
Beslut fattas av institutionsstyrelsen. 

a) Martin Wolgast redogor for forslaget att infora en ny bok pa 
delkurs I :2. Bokens fokus ar professionellt bemotande och 
behandlares arbetsmiljo. 

Motet bifaller lagt forslag. 

Kursgruppsklimat och dess paverkan pa larandemiljo har 
diskuterats ett tlertal ganger och Martin Wolgast har darfor tagit 
fram ett forslag pa insats, se bilaga denna kallelse. 

Forslagets upplagg i korthet: 
- Tre tillfallen under hela utbildningen, forslagsvis i slutet pa 
term in 2/kurs 3, term in 4/kurs 5 och termin 7/kurs I 0. 
- En enkat ar del av underlag till diskussion. Diskussionen ska 
leda fram till konkreta atagande inom kursgruppen, det ska inte 
bli en onskelista till larare och administration. 
- Det ska vara obligatoriskt och studierektor har ansvaret och 
genomfor med hjalp till exempel av en student pa hogre term in . 
- I de foreslagna kursernas kursplaner finns redan larandemal 
som tacker detta, justeringar kan kravas i kursens utforande. 

Foreslas att inforas ht19 pa termin 2, termin 4 och termin 7. 

Motet bifaller lagt forslag . 



§ 8. Rap porter: 
a) Lundapsykologema 
b) Yrkeslivsrepresentanterna 

§ 9. 6vrigt 
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a) Maja Bengtsson Strath berattar att arbete pagar med att ta fram 
forslag till hur val av kursombud ska kunna hanteras, fragor som 
ansvar, struktur och uppdragsformulering. Forslaget stalls till 
ledningsgruppen pa nasta mote. 

b) Sada yrkeslivsrepresentantema ar franvarande. 

Gorana Holm halsar: I) Specialistutbildningen kommer att 
forandras , beslut tas i januari 2019, bland annat kommer en 
obligatorisk metodkurs och med forslag om ledarskapsutbildning. 
2) Specialpedagogiska skolmyndigheten har gett ut material om 
ADHD som har blivit omdiskuterat i olika psykologgrupper. 

Gorana Holm slutar som yrkeslivsrepresentant och avtackas, i sin 
franvaro, a <let varmaste for sin insats i ledningsgruppen och for 
psykologprogrammet. 

I ovrigt inget. 

/ 

Maja Bengtsson Strath 
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Forslag till lararlagledare i ledningsgruppen for vt2019 

Lararlag kurs 1: Martin Wolgast, Bengt Brattgard suppleant 
Lararlag kurs 2: Bertil Persson, Ilkka Salo suppleant 
Lararlag kurs 3: Jonas Bjarehed, Elia Psouni suppleant 
Lararlag kurs 5: Tomas Jungert, Magnus Ring suppleant 
Lararlag kurs 6 och 13: Susanna Vestberg, Per Johnsson suppleant 
Lararlag kurs 7 och 9: Jens Knutsson, Catharina Strid suppleant 
Lararlag kurs 8: Tomas Kempe, - suppleant 
Lararlag kurs 10: Bengt Brattgard, Robert Holmberg suppleant 
Lararlag kurs 11 : Martin Wolgast 
Lararlag kurs 12: Daiva Daukantaite, - suppleant 
Lararlag kurs 14: Margit Wangby Lundh, Henrik Levinsson suppleant 

Forslag till examinatorer for vt2019 

Examinator kurs 1: Martin Wolgast 
Examinator kurs 2: Bertil Persson 
Examinator kurs 3: Jonas Bjarehed 
Examinator kurs 4: Karl Dahlstrand 
Examinator kurs 5: Tomas Jungert 
Examinator kurs 6 och 13: Susanna Vestberg 
Examinator kurs 7: Jens Knutsson 
Examinator kurs 8: Tomas Kempe 
Examinator kurs 9: Catharina Strid 
Examinator kurs 10: Robert Holmberg 
Examinator kurs 11 : Martin Wolgast 
Examinator kurs 12: Daiva Daukantaite 
Examinator kurs 14: Margit Wangby Lundh 

Martin Wolgast 
studierektor 
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