Mötesprotokoll från ledningsgruppsmöte för PAO
2020-05-29
Närvarande:
Marcus Bigert, kursadministratör IPD
Nesrin Dawe, utbildningsutskottet SthlmUp
Jenny Ehn, studievägledare, Psykologiska institutionen
Emma Eurenius, utbildningsutskottet, SthlmUp
Nikolaj Jakobsen, studievägledare IPD
Maria Lind, studievägledare, Sociologiska institutionen
Lotta Stern, samordnare Sociologiska institutionen, ordförande
Camilla Thunborg, samordnare, IPD
Ulrika Bennerstedt, samordnare, IPD
Erik Berntsson, samordnare, Psykologiska institutionen
Kiki Lehoviita, studievägledare och internationell koordinator, Psykologiska institutionen

Frånvarande:

1. Fastställande av dagordning.
2. Föregående mötesprotokoll
Inga kommentarer på föregående mötesprotokoll. Beslöts att utse Ulrika till
sekreterare för detta mötesprotokoll.

3. Överflyttningen av programmet från sociologiska institutionen till IPD.
Överflyttningen går enligt plan. Utbildningsplanerna liksom kursplaner är klara,
antagningsupprop via zoom är planerade. Flyttgruppen ser fram emot att utveckla
termin 4 under hösten.
(a) Fråga som bordläggs är nedläggning av befintlig kursplan på sociologen.
Nedläggningen är pausad pga sjukskriven studierektor. Det är bättre att lägga
ned/upphäva så snart som möjligt, ex. om vi lägger ned kursen nu dec 2024
som den fortsätter erbjudas.
(b) Lärarkonferens 25 augusti kl. 13-16 är inplanerad för samtliga institutionernas
lärare, administratörer och studievägledare. Fram till idag har 16 personer
anmält sig.
4. Rappporter och meddelanden från
(a) Studenter. SthlmUp presenterar en utvärdering av distansundervisningen under
terminen. 13 studenter (inkl författarna Emma och Nesrin) har beskrivit hur de
upplevt distansundervisning. Sammanställningen visar att studenterna på det stora
hela tyckt att det fungerat, dock har vissa kurser fungerat sämre, samt ett problem
med särskilt stöd. Frågan om särskilt stöd diskuterades vidare och vi beslöt att det
behövs ett särskilt gemensam folder samt information på gemensam Athena sida
för studenter, särskilt för termin 1, hur det fungerar mellan kurser och över
institutioner. SthlmUp ser gärna att sammanställningen sprids vidare inför höstens
distansundervisning.
(b) Psykologiska institutionen: Oklart vem som ska vara kursansvarig på
omställningskursen. Johnny kommer vara kvar. Två lektorer på ingång så
kommer lösas.
Studievägledare för master kommer vara tjänstledig ett år – förhoppningsvis en
vikarie i augusti.
(c) Sociologiska institutionen: Lärarbrist är ett problem – oklart vem som tar över
kursansvar för rekryteringskursen.

(d) IPD: Ny lektor kommer i augusti, Lena Låstad, som kommer vara med i
organisationspedagogik intro, Även Gunilla Avby är ny som kommer vara med.
Arbetsliv erfarna.
Mastern: introduktionen tar vi över där Staffan Nilsson blir kursansvarig, samma
lärarlag annars.
Tentor har försvunnit i Athena. Heldesk/Athena utreder. Dessutom studenter
missnöjda med bedömning.
5. Samordnarna:
Erik frågor om någon anmält sig till lärarkonferensen (16 personer dagens datum).

Nikolaj frågor om gemensamma Athena sidan. Marcus arbetar med den frågan där
utmaningen är att hitta ett enkelt sätt att få in listor på studenterna. Troligen klart i
juni.
6. Val av inriktning: 7. Övrigt:
(a) Emma tar upp en bidragsansökan för SthlmUpp styrelse i juni. Kommentarer på
den är att innan den skickas till IS på psykologen är att lägga in en covid
anpasnning.
(b) Jenny påminner om ett möte för samtliga administratörer och studievägledare från
institutionerna för att träffas och göra samarbetet smidigare och roligare.
(c) Nesrin tackar för sig och påminner om att personalarbetardagen är uppskjuten och
att hon får återkomma med den frågan.
(d) Camilla föreslår att höstens möten kommer att ligga kvar på sista fredagen i
månaden kl 13.
8. Mötet avslutades
Vid protokollet:

Ulrika Bennerstedt

