Ledningsgruppsmöte 22 februari kl 13.00 – 15.00 i B900
Närvarande: Sebastian, Maria, Nesrin, Julia, Malin, Tina,
1. Fastställande av dagordning
i.

Dagordning godkänns av samtliga

2. Godkännande av föregående mötesprotokoll
i.

Mötesprotokollet godkänns

3. Rapporter och meddelanden
a. Från studenter
i.

Angående användning av PPT bland föreläsare: Camilla påtalar att
studenter vill ha det standardiserat, Nesrin tror att studenterna inte
tycker det är så jobbigt. Julia föreslår att de kanske har en obalans i
förväntningar under T1 och det snarare är det det handlar om. Erik tar
upp att det är upp till föreläsarna/lärarna. Nesrin kommer med förslag
att vi i programstart kan prata om hur man antecknar och studieteknik.
Sebastian och Erik pratar om att hänvisa till studie- och
språkverkstaden på psykologiska institutionen. Mötet håller med om
detta. Malin tar upp att förväntningar är otroligt viktigt hos studenterna
så poängen är att uppmuntra studenterna att vara flexibla inför olika
studietekniker. Men det ska skickas tillbaka till de föreläsare det gäller
så de åtminstone reflekterar över sitt beslut.

ii.

Angående Sociologisk teori lll: Det går båda vägarna angående
förkunskaper, sociologerna som går kursen har inte lika mycket koll på
vissa teorier som PAOarna har heller. Sociologiska institutionen ska
påtala med föreläsaren så att de är medvetna om att de finns olika
förkunskaper.

b. Från institutionerna
1. Pedagogen: Har inte så mycket just nu. Har mycket med
utbytesstudenter just nu och godkännande av studenter. Camilla
pratar om att följa upp detta mer, hur många studenter som åker

totalt från hela PAO. Vi vill fixa mer koordinering mellan
institutionerna så informationen kommer ut. Malin ska kontakta
Anna-Karin på sociologen och Sebastian från psykologen
angående hennes infomöte i april inför utbytesstudier. Mia Lind
ska få info från Malin angående detta (datum, plats och så
vidare). Malin, Anna-Karin, Mia och Kirsi ska ha ett möte om
koordinering av detta framöver, gärna inför sommaren så att
ledningsgruppen kan få mer information om hur de gemensamt
vill jobba.
2. Psykologen: Mycket omorganisering av studentexpeditionen
som kan få konsekvenser. De räknar med en
omställningsperiod där det kan vara frågetecken innan det blir
mer stabilitet framöver.
3. Sociologen: Det är mycket fokus på PAO-studenterna nu, då
många skriver uppsats via sociologen. De har omorganiserat
resurserna angående detta. Mycket grupphandledning och
individuell handledning bland vissa. Det verkar finnas
gemensamma frågor kring metodval och specifik sökning av
litteratur som de nu hanterar inför uppsats. Vilka steg som ska
tas och så vidare. Mötet pratar mycket om kvantitativ metod
kontra kvalitativ metod och hur studenterna väljer däremellan.
Kvantitativ metod väljs ofta bort av studenterna. Julia berättar
om hur hennes tenta var under en metodkurs i kriminologi, där
en forskningsfråga ska formuleras till en kvalitativ fråga och en
kvalitativ, som sedan blir ett enskilt metodkapitel.
c. Från samordnare
1. Pedagogen: Angående att ändra antagningen för de med
högskoleprovet, att språkdelen och mattedelen inte väger lika
tungt i betyget. Det diskuteras att väga mattedelen tyngre än
språkdelen. Sebastian påtalar att detta kan gynna nyanlända
som ofta presterar bättre på mattedelen. Karin Hansson har
kontaktat Camilla om detta och vill ha åsikter snarast. Mötet

diskuterar att behålla viktningen 50/50, då dessa förutsättningar
behövs.
2. Psykologen:
3. Sociologen: Anders och Jan (som håller två kurser på
masterprogrammet som går parallellt) behöver samordna då
kurserna ibland överlappar i ämnet. De ska kontaktas, antingen
ska de vill träffas enskilt och koordinera eller om de ska
komma nästa ledningsgruppsmöte och diskutera då.
4. Gemensamt: Byte av huvud institution till Peddan istället för
Sociologen. Psykologens IS har ställt sig bakom detta beslut.
Oklart vad Sociologen tycker och vad Peddan kommer göra.
När beslutet är gjort ska det sättas en mer detaljerad tidsplan.
Camilla ska då gå igenom administrativt stöd och resurser. Det
ska då sättas ihop en arbetsgrupp som ska arbeta med detta. Är
viktigt med en studentrepresentant i arbetsgruppen. Mer om
detta nästa möte.
4. Val av inriktning T5-6
i.

Sista dagen att välja är 15 april.

5. Kurs- och programutveckling
i.

Nästa möte ska bland annat handla om kursen Personalarbete. Korta
Vägen kan inte förlängas, vad gör vi framöver. Studenterna ska inte
bjudas in nästa gång, det är för tidigt. Möjligen mötet efter. Tentan ska
försöka göras anonym, så studenterna lättare vill komma. Mia och Tina
ska titta på det och meddela Gunilla och Johnny.

6. Mötet avslutas kl 15.05
a. Nästa möte blir 26 april kl 13.00 - 15.00

