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Sociologiska institutionen
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§ I.

J usteringsperson

Amelia Hansson utses.

§ 2.

Faststallande av dagordningen

Dagordningen faststiills foljande tillagg: § 4 g) Representant till
KJLM.

§ 3.

Foregaende protokoll

§ 4 c) Elinor Schad papekar att forslaget om att dela upp fragan
om arbetstid pa grundniva och avancerad niva inte finns med .
Jonas Bjarehed tar med sig forslaget och aterkommer.
Foregaende protokoll liiggs till handlingama.

§ 4.

Studierektor:
a) Rapport fran lnstitutionsstyrelsen 15/10

a) Jonas Bjarehed rapporterar:
- Byggplaner i kvarteret Paradiset. Planarbete pagar och ska ut pa
remiss till institutionerna i borjan av 2020.
Chris Mathieu anlander till motet kl 9.15 .
- Satsningar i budgetforslag. Extra timmar finns och kan iiskas av
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lararlagen till kursbudget. Anstallning av ytterligare larare
planeras.
b) Uppfoljning studiedag 16/ 10

c) Uppfoljning av utvardering av
examensmalen

c) Jonas Bjarehed har gatt igenom en del av all den data som
finns i hittills gjorda utvarderingar. Har presenteras sarskilt
siffror formal som:
- formaga att . .. insatser for grupper. Sifforna har nedatgaende
trend. Det kan ibland vara oklart vad som menas med begreppet
grupper och vilka insatser som avses, men i huvudsak pa
kurserna 5 och I 0, arbets- och organisationspsykologi .
- formaga till samverkan med andra yrkesgrupper har ocksa
nedatgaende siffror.
- bedriva psykologisk behandling ligger stabilt eller ar svagt
uppatgaende.
Kursgruppsklimatets paverkan pa nivan i skattningarna ar
viktig att beakta.
Fortsatt arbete behovs, aven med tanke pa kommande
utvardering. Yikten av kvalitetsarbetet inom och mellan kurserna
papekas.

d) Uppfoljning ekonomidiskussion

d) Foljande ar beslutat:
- lnrattande av testotek.
- Att anvanda studenter pa hogre termin som studentamanuenser
pa term in I och delkurs I :3 . Amanuenserna ska leda
fokusgrupper infor en intervju.

e) Lagesrapport Canvas

e) En paminnelse om att komma igang, samtliga kurser ska ga
over till Canvas fran och med vt20.
A.mnet kommer att tas upp pa personaldagen 20/1 1.

t) Paminnelse in for kommande mote om I)
kursutvarderingar och 2) forslag pa andringar
av kurslitteratur for vt20

t) Pa nasta mote ska kursutvarderingar for kurserna I, 2, 4, 5, 8
och 11 behandlas liksom eventuella forslag till ny kurslitteratur
till vt20 . Kursutvarderingar och forslag ska gamed kallelsen och
vara inskickade senast 12/ 11 kl 12.
Elia Psouni staller en fraga om inforande av en kursbok pa
svenska som ar tamligen dyr. Det galler delkurs 3:2.

g) Representant i KJ LM

§ 5.

b) Pa studiedagen 16/ 10 framkom flera forslag om fortydliganden
av bland annat rollbeskrivningar och policydokument. Jonas
Bjarehed ska arbeta vidare med och aterkommer.

Aktuella samordningsfragor

g) Motet behover tillsammans med ledningsgruppen for
psykoterapeutprogrammet utse en ledamot till KJLM, Kommitten
for jamstalldhet, likabehandling och mangfald. Kommitten har
varit vilande men ska ateruppta sitt arbete .
Samordningsfragor ar sadana fragor som ar uppe i lararlag och
dar samarbete och diskussioner sker mellan lararlag. Det galler
samordning praktiskt och innehallsmassigt och med hansyn till
progression mellan kurser.
En runda lagvis:
Susanna Vestberg, 6 och 13 : Vaid i nara relationer
Utredning, bedomningsinstrument sarskilt for barn/ungdomar.
Margit Wangby Lundh , 14: fokus pa sjalva skrivandet. Med kurs
8 och I 0: I.
Elinor Schad, 1: internatet pa kurs I avskaffas och en temadag
om grupper infors i stallet.
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Elia Psouni, 3: bemotande som fardighet ;
utvecklingspykopatologi ar inte enbart barnpsykiatri ; att fa med
hela familjen vid till exempel behandling av barn och unga.
Magnus Ring, 5: fortsatt utveckling av grupp och organisation,
inom kursen och med andra.
Tomas Kempe, 8:samarbete med BUP och deras
verksamhetsutveckl ing.
Bengt Brattgard, I 0: grupper som hittills mest varit vuxna
behover aven innehalla familj , kompisgang, blandgrupper;
sociologikunskaperna bor anvandas mer systematiskt; yrkesetik;
att leda grupper.
Gruppkontraktet.
Bertil Persson, 2: statistik och metod.
Oaiva Oaukantaite, 12: olika statistikprogram, se aven § 6; forsok
att integrera kvantitativa och kvalitativa metoder.
Jens Knutsson, 7 och 9: barn och unga och behandling och
bedomning; samtalsmetodik pa hela programrnet; se over
progression och minska overlappningar for kurserna 6, 7, 9 och
13.
Samordning mellan kurser behovs men det kan vara svart att fa
till reella moten. Mandat och befogenheter behover vara tydligt.
Ett uppdrag behover komma fran ledningsgruppen .
Oiskussioner behover sedan omsattas i undervisningen.
Studentperspektivet ar viktigt och en grupp eller ett lararlag
kan alltid bjuda in studentrepresentanterna.
§ 6.

Statistikprogram pa institutionen: R, SPSS
och/eller Jamovi

Pa institutionen fors diskussioner kring de olika programmen;
avdelningen for fristaende kurser har beslutat att ga over till
Jamovi.
lnstitutionen ordnar en seminarieserien om programmen.
Pa psykologprogrammet beror detta kurserna I, 12 och 14.
Ett byte av program far konsekvenser for bland annat
handledning av uppsatser, pedagogiskt upplagg, "inskolning" i
nytt system.
Motet diskuterar fragan och beslutar att tillsatta en arbetsgrupp
bestaende av Margit Wangby Lundh, Oaiva Oaukantiate och
Jonas Bjarehed och som ska aterkomma.

§ 7.

Tomas Kempe: OOPS. Bordlagt fran 2019 :6, §
7

Tomas Kempe redogor for olika mojligheter att examinera
praktiska fardigheter och formagor, som ti ll exempel OSCE,
OOPS och CEX. Bedomningen av studenten sker ute pa
praktikplatser och med lite insyn, en vansklig situation .
Tomas Kempe provar CEX pa kurs 8 da den ocksa tar upp
bemotandefardigheter. Genomgangen sker forst en gang
tillsammans med studenten och sedan en gang utan . Stod ges till
handledaren.
Oetta kanske aven bor provas pa kurser som 9, I 0:3 och 13 :2.
Arbetet bor ocksa ses som en kvalitetssakring.

§ 8.
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a) Erik Lundin berattar att val av terminsombud fortfarande
saknas for tlertalet terminsgrupper. Paminnelse ska skickas ut till
aktuella larare. Samt laggas in i schemalaggningsinstruktionerna
infor kommande terminer.

Rap porter:
a) Studentrepresentanterna
b) Yrkesl ivsrepresentanterna

b) Maria Holmqvist berattar om den upphandling av handledning
som pagar inom regionen, med tydligt besparingssyfte.
§ 9.

I ovrigt inget.

Ovrigt

Yid protokollet

Justeras:

Amelia Hansson

