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Dagordning:
-Från terminerna
-Från mötet med STUFF
-Övrig planering
Från terminerna
Termin 2
- Anser att lokalbokningssystemet är krångligt, det är svårt att lära sig att hantera timeedit.
Ska ta upp detta med arbetsmiljöansvarig i Stimulus.
- Efterfrågar tydligare instruktioner inför seminarium så att de kan förbereda sig, och undrar
om det inte borde finnas betygskriterier till de seminarium som är examinerande? Det har
varit olika nivå på de seminarier som de haft hittills.
- Termin två undrar vad som kommer att hända med det observationsmoment som utgick på
grund av sjukdom?
Termin 4
-Återkoppling på återkopplingsmallen som användes av 2 av 3 examinatorer på tentan i
kursen Socialisation, identitet och relationer. De vars tentor rättades efter mallen är nöjda,
anser att de fick relevant feedback och uppskattade att det var samma sorts feedback samt
ungefär lika stor mängd.
-Angående kursen normalitet/avvikelse: Anser att det olika examinationer har olika fokus i
rättningen, att synen på vad som är bra och vad som inte är godkänt skiljer sig åt (både inom
en kurs och mellan kurser). Exempelvis hanterade kravet på APA-stil väldigt olika.

-Önskar även att det skulle vara möjligt att få komplettera istället för att få U, anser att det
bästa vore om studenten kunde få välja att göra om och ha chansen att få VG eller nöja sig
med G och komplettering. Undrar om det är möjligt för kursansvarig att bestämma detta,
upplever att det är oklart om huruvida det är möjligt att ge komplettering och efterlyser
direktiv från programmet omkring vad som gäller.
Termin 6
Har inte haft klassråd.
Termin 8
-Anser att det är fel fördelning i vad vi läser, att kursen klinisk handledning och konsultation i
den formen som den är nu hade kunnat avhandlas på tre veckor och önskar istället mer
testning.
-Har fått intrycket av att lite har förändrats sedan föregående år i ovan nämnda kurs,
studiehandbok och tenta är likadana, trots att kritik har riktats mot vissa element, exempelvis
en vinjett, har denna inte ändrats. Anser överlag att kursen inte är tydlig och rymmer för lite
aktuell forskning. Önskar mer praktiska moment så som handledning av en verklig grupp eller
rollspel.
–Önskar separata rutor i KURT för föreläsningar och kursens olika moment.
Från STUFFmötet
-Förändringen i schemaläggningssystemet genomfördes på prov, STUFF har beslutat att ställa
sig bakom ett förslag som innebär att de två bokningstillfällen, som nu ligger så att schemat
för andra hälften av terminen kommer i mitten på terminen, ska ligga tätare, tillfälle nummer
två ska ligga närmre efter sommaren och efter jul. Detta skulle innebära att i de fall då 15
poängskurser ligger mitt i terminen kommer scheman ändå att kunna ges för hela kursen vid
dess början.
Övrig planering
-Det diskuterades att utbildningsbevakningen borde ha någon form av styrdokument där det
står vad syftet med verksamheten är samt hur vi praktiskt arbetar. Ett sådant ska utformas vid
nästa möte, Anna-Karin samlar in synpunkter till dess via mail.
-Det fattades beslut om en deadline på två veckor för att skriva protokoll från mötena.
-Ett förslag är att ge någon form av dokument till kursansvariga med det som diskuterats på
utbildningsbevakningens möten som rör deras kurs. Så att de får ta del av diskussionen samt
vad som går vidare till programansvariga.
-Nästa möte hemma hos Mikaela den 23/5 kl. 17.00.

