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Närvaro- och yttranderätt

Robert Holmberg, prefekt, och Nathalie Reinhold, ordförande i
Lundapsykologerna, LP, ges närvaro- och yttranderätt § 6.

§ 1.

J usteringsperson

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 28/1

a) Jonas Bjärehed rapporterar:
- Byggplaner i kvarteret. 11 /2 presenteras projekt I,
nybyggnationen. 14/2 presenteras detta för alla anställda.
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Påpekas igen vikten av att förhålla sig till kommande
kostnadsökningar.
- Val av prefekt och biträdande prefekt för perioden 2021-2023
ska hållas under våren och vara klart före sommaruppehållet.
- Arbetet med långsiktig planering och kompetensförsörjning.
b) Te I 0 ht 19 utvärdering examensmålen

c)Telvt20
d) Canvas

§ 6.

c) Tel vt20 bordläggs till nästa möte.
d) För tillfället fungerar inte kopplingen av en grupp studenter till
en kurssida i Canvas optimalt; studenter utan
fortsättningsregistrering kommer ändå med. Lärare behöver vara
medvetna om detta. Förhoppningsvis åtgärdas detta snart.

e) Nya lärare

e) Följande nya lärare är på väg:
- Lektor i utvecklingspsykologi, start ht20.
- Lektorer i arbets- och organisationspsykologi, en med start i
mars och med start ht20.
- Sara Bergman tar över wais-momentet på delkurs 2:4 efter Kai
Österberg.

t) Samordningsfrågor

t) Nya eller uppdaterade samordningsfrågor skickas till Jonas
Bjärehed, så att det kommer in i dokumentet och för att eventuellt
lyfta det i ledningsgruppen .
Elia Psouni: barn/ungdom inom utvecklingspsykologi finns
behov av kartläggning av hela programmet, för översyn av
progression. Påbörjat inom kurs 3.
Gisela Priebe: våld i nära relationer; det kommer en
beskrivning av befintliga inslag.
Testotek: test är inköpta, placering diskuteras.

g) Förslag till ny EBPP-policy för
Psykologförbundet:

§ 5.

b) Te I 0 ht 19 har gjort en utvärdering av examensmålen, läggs på
bordet. Efter redaktionella ändringar läggs den sedan ut på
hemsidan .
Det ser ut ungefär som det brukar. Examensmålet om våld i
nära relationer har tillkommit.
Frågan om kursgruppsklimat skattas lägre än genomsnittet; det
har varit turbulent i kursgruppen.

g) Psykologförbundet håller på att ta fram ny EBPP-policy.
Enligt Jonas Bjärehed är den tänkt att bli mer av praktisk
vägledning.

Rapporter:
a) Studentrepresentanterna

a) Erik Lundin har inget nytt att rapportera från kåren. Frågan om
externatet diskuteras.
Instruktioner om val av terminsombud är utskickat. Det är
viktigt att detta blir gjort och fungerar, för utbyte av åsikter och
för att fa relevant representation.
Jakob Reuterdahl är vald till kongressombud för
Psykologförbundets studentförening i Lund.

b) Yrkeslivsrepresentanterna

b) Maria Holmqvist och Dariush Djamenzhad har inget särskilt
att rapportera; frågan om externatet engagerar många.

Delkurs I 0:2 - information och diskussion

Jonas Bjärehed presenterar upplägget för denna punkt:
- Diskussionen rör ett så kallat organisationslabb, ett moment på
delkurs I 0:2, även kallat "externatet".
- Summering av situat ionen och en övergripande kronologi.
- Uppmärksamhet i media.
- Tänkt beskrivning av planering framåt.
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- Bengt Brattgård, kursansvarig för kurs I 0, ger sin bild.
- Frågor och allmän diskussion.
J detta protokoll kommer det inte att ges någon längre

redogörelse för genomgång och diskussioner.
Det aktuella läget har sin upprinnelse från när momentet
organisationslabb, "externatet", gavs under htl 9. Några studenter
kontaktade Jonas Bjärehed, studierektor, angående sina
upplevelser.
Diskussioner fördes med inblandade lärare, kursansvarig och
med prefekten som även är examinator för kurs I 0. Bland annat
bestämdes att examinationen skulle vara anonym.
Senare under htl 9 diskuterades även hur momentet skulle
utformas vt20. Förändringar har gjorts.
Två anmälningar har gjorts; en av en inblandad lärare av sig
själv för kränkande särbehandling till institutionen och av den
inblandade lärare för kränkande särbehandling av prefekt och
studierektor till dekanen. Under pågående utredning går det inte
att uttala sig om dessa ärenden .
Robert Holmberg och Jonas Bjärehed har hela tiden kontakt med
många inblandade; dekanen, kåren, studentombudet vid Lunds
universitet, programstudenter och studentföreningar samt
kommunikatörer och jurister.
Frågan kommer att tas upp igen på nästa ledningsgruppsmöte.

§ 7.

Övrigt

I övrigt inget.
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