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Anna Pardo, ansvarig för den kompletterande utbildningen, ges 
närvaro- och yttranderätt § 6. 

Elinor Schad utses. 

Dagordningen fastställs med följande tillägg och omnumrering av 
paragrafer: § 5, Bertil Persson angående utvärdering av 
examensmålen; § 5 blir§ 6 och därpå löpande omnumrering. 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

a) Jonas Bjärehed rapporterar: 

a) Rapport från lnstitutionsstyrelsen 3/3 - Bokslut 2019. Det ser bra ut, överskott finns och diskussioner 
pågår om hur det kan omsättas. 
- Beslut om Lundapsykologernas ansökan om bidrag till resa till 
PS20 delegerades till prefekten. 
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§ 5. 

b)Tel vt20ochtel0htl9 

c) Nya lärare 

d) Samordningsfrågor 

e) Lärandemål - examinationsfonner -
påminnelse om uppdatering inför mötet 1/4, 

klart senast 25/3 

f) Disciplinärende 

g) Coronavirus 

Bertil Persson angående utvärdering av 

examensmålen 
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- Val av prefekt och biträdande prefekt för perioden 2021-2023 
ska hållas under våren. 
- Plan för kompetensförsörjning diskuterades . 
. Strategi- och kvalitetsdokument för 2020 antogs. 

b) Te I, antagna vt20, har denna mötesdag 48 studenter (och 2 
omregistrerade), 33 kvinnor och 15 män. Åldern varierar 20-43 
(ht 19: 19-36; vtl 9: 20-38). Genomsnittsåldern är 23,9 (htl 9: 23,2 
år; vtl9: 24,8 år). 33 av 48 (htl9: 35 av 48; vtl9: 33 av 48) är 25 
år eller yngre. 

För de olika kvotgrupperna ser genomsnittsåldern ut som följer: 

81 - 23, I (htl 9: 21,65; vtl 9: 23 ,8 år); Bli - 27,8 (htl 9: 35; vtl 9: 

27,5 år); HP - 24,5 (ht19: 24,25; vtl9: 24,1). 
Antagningspoäng: Bl - 21 ,50 (htl 9: 21, 70; vtl 9: 21 ,30) (max 

22,5), Bli - 20,9 (htl 9: 21 ,48; vtl 9: 21 ,35) (max 22,5), BF - 4 
(max 4,00), HP - 1,65 {htl 9: I, 70; vt 19: 1,60) (max 2,00). 

Te I 0 ht 19 hade 3 7 studenter. Denna mötesdag 11 /3 är 34 helt 
klara och har kunnat ansöka om examen; övriga saknar endast 
mindre saker att färdigställa. 

c) Tre nya lektorer: Ulf Eriksson och Petri Kajonius, arbets- och 
organisationspsykologi, och Yunhwan Kim, 
utvecklingspsykologi . Alla tre är del i undervisning ht20. 

Ingen av dem är psykolog. 

Vid tjänstetillsättning kan det vara svårt att helt nå fullständig 
överensstämmelse mellan krav i utlysning och den anställdes 
kompetensområden. 

d) Aktuella och nya samordningsfrågor tas upp; förteckningen 
gås igenom och uppdateras. 

Jonas Bjärehed meddelar att det nu finns en 
studentmedarbetare, tänkt att bistå med bland annat att göra en 
inventering av samtliga tester. 

Alla uppmanas att skicka in till Jonas Bjärehed punkter som 
saknas på listan. Vill man särskilt lyfta något på ett kommande 
möte, så får man gärna anmäla detta i förväg. 

e) En påminnelse om den uppdatering som ska göras årligen av 
dokumentet Lärandemål - examinationsformer. Dokument ska 
placeras i LUbox och vara uppdaterad senast 25/3. 

f) Jonas Bjärehed redogör kort för den student som anmälts för 
plagiering och som har fällts av universitetets disciplinnämnd. 
Studenten har fått avstängning i tre veckor. 

g) Jonas Bjärehed rapporterar om dagsläget. 
Samtliga, lärare och studenter, uppmanas följa den allmänna 

informationen som finns tillgänglig. 
Institutionens ledning planerar för olika grader av frånvaro och 

stängning, både på kort och lång sikt. Enstaka studenters frånvaro 
får hanteras efterhand. Anpassningar som ändrade 
examinationsformer kan bli aktuella. 

Bertil Persson har närstuderat den utvärdering av examensmålen 
som te I 0 htl 9 har gjort och jämfört med tidigare utvärderingar. 

Att notera är att man i examensmål 4 d inte anser att kvinnor 



§ 6. 

§ 7. 

§ 8. 

§ 9. 

Kompletterande utbildning, uppdatering och 

lägesrapport 

Delkurs I 0:2 - information och diskussion 

Studiedag PSP 18/3 

Rapporter: 
a) Studentrepresentanterna 

b) Y rkesl ivsrepresentanterna 

§ 10. Övrigt 

Vid protokollet 
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lyfts tillräckligt och att kursgruppsklimatet skattas lågt, dock med 
stor spridning. Ett lågt skattat kursgruppsklimat ger låg skattning 
på examensmålen, så även denna gång. 

Anna Pardo ger en lägesrapport efter övertagandet av 
huvudansvaret efter Martin Wolgast. Frågor som ska aktualiseras 
än mer är det extra behovet av hjälp med språk, både skriftligt 
och muntligt; förstärkning av det handledda klientarbetet; ha 
fasta mötestider; hur kontakten och samarbetet med studenterna 
på psykologprogrammet fungerar och kan förbättras. 

Jonas Bjärehed redogör kort för dagsläget: det är något lugnare 
men mediediskussionerna fortsätter. 

Utredningar pågår i de olika anmälningsärendena. 
Bengt Brattgård berättar att det finns ett nytt upplägg för 

momenten på I 0:2 som ska genomföras vt20. Det är justeringar 
både i arbetsformer och examinationsformer. 

Så småningom behöver lärdomar dras, av ärendet och 
processen. 

Jonas Bjärehed presenterar möjliga ämnen; behov och strategier, 
coronaplanering. Inbjudan kommer. 

a) Amelia Hansson berättar att fler terminsombud har valts, insats 
ska göras för att de väljs från samtliga terminsgrupper. 

Amelia Hansson påpekar också att lärare som besöker en 
salstenta för att kunna svara på frågor också ska besöka de 
studenter som tenterar enskilt. 

b) Maria Holmqvist berättar om de över- och feldiagnostiseringar 
som görs för autism och ADHD samt att prevalensen stiger. Ofta 
är det nyanställda psykologer som ensamma ska göra 
utredningarna och ofta under tidspress. 

I övrigt inget. 
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