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Sekreterare: Tove Windahl
Dagordning:
1. Val av sekreterare
2. Genomgång av föregående protokoll (det kanske kan vara bra att friska upp minnet
lite efter sommaren?)
3. Från terminerna
4. Från Stimulus
5. Från programråd
6. Övrigt
Från terminerna:
Termin 1:
- Tycker att det är svårt med PBL nu i början men är i övrigt positiva.
- På introduktionskursen har föreläsningarna varit korta, 45 minuter, vilket har
varit problematiskt då de inte har givit så mycket. Missar djupet.
- Terminen önskar att lärarna ska skicka ut power point innan föreläsningen eller
lägga upp dem på någon sida.
Termin 3:
- Terminen undrar hur det ser ut med utbildningsterapin på programmet då en
förändring skett från 50 timmar till 25 timmar.
- Lyfter även problem med att söka utlandsstudier då det är svårt att få det att gå
ihop med poäng.
- Terminen lyfter även att det hade varit bättre om den tröskelregel som nu ligger
på termin tre flyttades till termin fyra. Detta skulle underlätta för studenterna att
läsa ikapp.
- Termin tre har erfarit strul med basgrupper under pågånde kurs. Grupper har
splittrats genom att enskilda studenter kontaktats för att byta basgrupp.
Kommunikationen kring detta har varit bristfällig.
- Sexualitetskurs önskas då det finns en kunskapslucka inom området.
- Information om vad det innebär att välja KBT eller PDT efterfrågas då det har
framgått att valet kan påverka behörighet i senare led.
- Terminen efterfrågar även bättre internkommunikation då föreläsningarna
stundtal inte är samkörda vilket leder till en hel del återupprepning och avsaknad
av röd tråd i utbildningen.
Termin 5:
- Nöjda med kursen biologiska och medicinska modeller. Framförallt lyfts att
kursen inleddes med ett möte med kursansvarig där studenterna fick komma med
förslag kring kursen.
- Schema kommer ut sen och ändras i sent skede. Detta har hänvisats till problem
på högre nivåe men skapar problem. En förklaring kan ligga i att terminerna har
blivit kortare. Det skulle vidare vara önskvärt att markera ut obligatoriska
moment i schemat för att öka studenternas möjlighet till planering.

Termin 7:
- Terminen har mycket att göra med klientarbetet och många av de svårigheter
som uppkommer tas med de kursansvariga som är kopplade till detta moment.
Detta har fungerat bra.
- Terminen har även fått igenom en förändring gällande antalet PM som ska
skrivas under den seminarieserie som kompletterar det handleda kliniska arbetet.
Från stimulus
- Snart är det PS10. Bussen till Göteborg är bokad och programmet kan eventuellt
sponsra bussen.
- Det går att anmäla sig till PS10 fram till 1 oktober.
- Det kommer eventuell att arrangeras en sittning för sektionsaktiva.
Programråd.
- Gunvor ska vara mamma ledig och Anette Sundkvist, logoped, ska ersätta henne.
- Terminstarten har senarelagts för att minska avhopp.
- Helkurs diskuteras och ytterligare sammarbete med HU.
Övrigt:
- Återkopplingmall för tentaåterkoppling är på gång.
!

