Protokoll UB-möte 091215
Närvarande
Linn & Johan, T1; Daniel & Fanny, T3; Anna & Linnea, T5; Alexandra, T7, Oskar, T9 samt Marie,
T10.
Från terminerna
T1: Har avslutat statistikkursen och är ganska nöjda. De har för närvarande en lite duggaliknande
examinationsform där de varje vecka skickar in en kort text. Det är dock oklart i vilket syfte detta
sker samt vad som händer om det inte görs. Viss irritation finns över att en examination kommer att
ske på en lördag.
T3: Har haft vissa svårigheter med opedagogiska lärare som dessutom uppvisar nonchalans
gentemot studenterna när de ber om förtydliganden. Då även T5 har upplevt att lärare har blivit
alltmer nonchalanta kommer detta tas upp på nästa programråd i syfte att påminna lärarna om ett
respektfullt bemötande.
T5: Har förutom nämnda problem med nonchalanta lärare inget särskilt att rapportera förutom att de
har blivit tilldelade sina handledare till klientarbetet och att samtliga verkar nöjda och har fått den
inriktning de önskat.
T7: Har flyttat en examination, har dock problem med att inte blivit informerade om exakta datum
för eventuella omtentor. De upplever att det råder oklarheter kring hur deras schema ska se ut
termin nio och tio då programmet inte verkar ha bestämt detta. Eftersom det kan påverka möjlighet
att göra examensarbete på annan ort önskas besked snarast.
T9: Påpekar att de har fått ut en artikel innan en föreläsning och att detta upplevts som positivt. I
övrigt mycket nöjda med traumakursen.
T10: Håller på med sina framläggningar, det framkommer att inte alla klasser får inbjudan till dessa
varför Linnea genast mailar ansvarig om detta för att ådstakomma en förbättring.
Från Stimulus
Nya skolfotokataloger kommer att komma. Eventuellt finns de tillgängliga under morgondagens
fika. Den nya styrelsen i Stimulus kommer att ta över i januari.
Från StuFF
Det finns en IKT-studio i Key. En mycket high-tech företeelse som man både kan boka och få gå
kurser om. Det råder viss oklarhet om vad en IKT-studio är men det har något att göra med en
projektor som kan registrera ögonrörelser. StuFF undrar över vad sektioner och studenter anser att

deras pengar ska spenderas på.
Från Gunvor
Gällande praktikplatser förs samtal med Jönköping, eventuellt skulle studenter som gör praktik där
få bidrag till bostad utöver resor. Fler praktikplatser kommer dessutom försöka ordnas på
Undervisningskliniker, KUA på Universitetssjukhuset. Det finns också tankar om att ordna en
”Praktikmarknadsdag”.
Utökat samarbete med HU diskuteras och det finns även förslag på att exempelvis samarbete kring
socionomprogrammets samtalsstrimma.
Gunvor ska gå vidare med tanken om att klienter ska få betala vid uteblivet besök på
Psykologmottagningen.
Gällande PBL-gruppen är tanken att denna ska innehålla fyra platser. Två kommer att arbeta på en
mer nationell nivå medan de övriga två arbetar mer med PBL-dagen samt lokalt på programmet.
Frågan om att starta en Baljan-inspirerad verksamhet bollas till nästa StuFF-möte (26/1) för att
diskuteras med de andra programmen.
Övrigt
Nästa möte bestäms preliminärt till 28/1. Alla tillönskas en mycket god jul och ett gott nytt år!!! Vi
tackar Anna och Linnea för deras engagemang innan de lämnar över till nya klassrepresentanter. Ett
extra stort tack går ut till Marie för hennes långa och trogna tjänst och hon tillönskas all lycka med
PTP och framtida jobb!
Sekreterare: Oskar Eriksson

