UB‐möte 13‐02‐19
Närvarande: Lovisa, Mikaela, Beatrice, Anton, Edvard, Karin och Katri
Dagordning:
•
•
•
•
•
•
•

Genomgång av dagordningen
Från föregående protokoll
Från terminerna
Från programrådet/programansvariga/StuFF
Projekt
Övrigt
Tid för nästa möte

Från terminerna:
Termin 2
Har haft klassråd där det togs upp att man vill få ut schemat tidigare, något som varit en
önskan från hela programmet under en lång tid. Lovisa och Karin ska fråga igen hur det
gått med schemaläggningen som man pratade om för ett år sedan. På kursen som var
användes återkopplingsmallen på tentan. Ali vill även ge ut en ny studiehandbok och vill
att de två representanterna från klassen ska titta igenom den.
Termin 4
Har också haft klassråd och det som togs upp var bland annat att tentan inte motsvarade
kursinnehållet på neurokursen; vinjetterna på basgrupperna handlade om annat än vad
tentan handlade om. Återkopplingsmallen användes på tentan. Undrar varför lärarna
inte kommer upp på e‐mailslistan men studenterna gör det, alla borde komma upp av
praktiska skäl.
Termin 6
Har också haft klassråd där det togs upp att utvärderingen för gruppsykologikursen kom
för tidigt och att det var konstigt av läraren att be enskild person att träda fram då
denna gett kursen låga poäng. Det gavs även kritik till kursansvarige för
gruppsykologikursen då många tyckte att hans kommentarer på tentan var för elaka.
Klassen vill även ha mer testning, då antalet läromoment på testning inte är jämförbart
med hur det ser ut i arbetslivet.
Termin 8
Hade ett givande klassråd! Angående den kliniska kursen togs det upp att de vill ha mer
föreläsningar kring barn, att PDT‐föreläsningarna inte alltid har haft så hög nivå, att man
vill ha anonyma PM och att det fanns vissa synpunkter kring den muntliga
examinationen. Detta har framförts till kursansvariga. Sociologikursen har varit jättebra
men vill inte att den ska vara över jul då den ”faller bort” för den bara är på 7.5 p. Togs
upp att man ibland får känslan av att kursansvariga inte får tipsa om litteratur; får man
inte det enligt PBL? Det känns också konstigt att man inte får missa en basgrupp vilket
gjort att studenter går dit när de är sjuka; finns det en misstro mot studenterna?

Från programrådet/programansvariga/StuFF:
Informerade om att det är kårval snart, att vi ska välja nytt projekt och att det finns en
ny heltidstjänst i StuFF. Frågor som Lovisa och Karin ska ta upp med
programråd/programansvariga är: Vad hände med schemaläggningen? Jullovets vara

eller icke vara? Varför kommer inte lärarna upp när man ska skriva mail? Har
studenterna rätt att få en ersättningsföreläsning om en föreläsning uteblir pga tex
sjukdom? Vad är standard för när utvärdering ska skickas ut, före eller efter
examination?

Projekt:
Förslag att göra ett projekt som handlar om att utveckla och ny lansera Wikipedian på
hemsidan. Tankar om att man på klassrådet skulle kunna höra med klassen vad man
anser varit bra kurslitteratur, om man har några tips till kommande terminer osv. vilket
sedan klassrepresentanterna lägger upp på Wikipedian. Alla ska klura lite på detta till
nästa gång.

Övrigt:
Teambuildning
Önskemål om att göra något kul tillsammans! Det bestämdes att vi ska ha en tacokväll
hemma hos Edvard den 6 mars kl 19.00 på Sörgårdsgatan 42 (Skäggetorp).
Onsdagsfika
Den 20 mars och 10 april håller UB i onsdagsfikan.

Tid för nästa möte:
26 mars kl 15:15‐17:00. T8 håller i mötet.
Sekreterare: Lovisa Larsson

