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Närvarande 
Maj Frostvittra T5 

Kim Wallberg T5 

Mattias Söderberg T2 

Erik Lundberg T3 

Linda Byléhn T2 

Kristoffer Hådding T9 

Filippa Andreasson T4 

Patrik Trång T4 

 

Röstlängd: 8 

 

Protokoll 
 
1. Mötet öppnades 

2. Maj valdes till mötesordförande 

3. Kim valdes till mötessekreterare 

4. Erik valdes till justerare 

5. Dagordningen fastställdes 

 

6. Föregående protokoll godkändes    

 Föredragande: Maj 

 

7. Informationsärenden 

a) Pär kommer att få ett nytt rum längre fram på våren.     

    Föredragande: Maj 

b) Kvitton från kören har inkommit.    

      Föredragande: Mattias 

 

8. Beslutspunkter 

a) Val till PÄR:s styrelse     

 Föredragande: Maj  

Linda Byléhn valdes som representant för termin 2.  

b) Ansökan om pengar till utsparken från T9 (bilaga 01)     

Motionen godkändes enligt tidigare beslut. 

 

9. Arbetspunkter 

a) Inspark – Insparkspuben är avklarad och blev ett uppskattat inslag med ca 40 deltagare från olika 

terminer på programmet. Insparkslunchen blir ersatt av en PÄR-frukost. 

b) Halvsparken – planeras gå av stapeln i maj månad   

    

c) Utspark – Planeringsgruppen i T9 har inkommit med en motion. 

d) PÄR-frukost – Ersätter insparkslunchen. Datum 6e april. Kim, Maj och Erik ansvariga för 

arrangemanget. Övriga hjälper till i mån av tid. 

 

10. Diskussionspunkter 

a) Praktikkursen       

Maj har varit på möte med studierektor och kursansvarig  och framfört önskemål om att studenterna 

ska få utvärdera handledarna samt att det ska finnas utrymme att byta handledare för studenter som 

riskerar att bli underkända i praktikkursen. Kursansvarig informerade då om att hon arbetar på annan 
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förändring med kursen, som förhoppningsvis resulterar i att fler handledare kommer till mötena på 

institutionen. Maj inväntar återkoppling från Lotta efter mötet. 

    Föredragande: Maj 

b) Grupprocesskursen      

Utvärderingar inlämnade från T4, ännu ingen återkoppling från Lotta på detta. Terminsgruppen hade 

ett uppskattat möte med kursansvarige om incidenten då en student blev behandlad på ett 

oacceptabelt sätt av en gästföreläsare under en lektion. Gästföreläsaren ska enligt kursansvarig ej 

vara välkommen att undervisa på institutionen längre. Patrik ansvarar för att kontakta studierektor 

Lotta R för att få underskrift på att detta (inklusive gästföreläsarens namn) noterats.  

    Föredragande: Filippa/Patrik 

 

c) Psykologistudenternas råd – PYR – har bytt namn.  PÄR kommer bjuda in PYR till samarbete kring 

att få till anonyma tentamen på institutionen. Frågan kommer till en början tas upp av 

studentrepresentant på lärarlagsmöte och vid ett senare skede drivas i Institutionsstyrelsen. Maj 

kontaktar PYR angående detta. Diskuteras även om PÄR ska arrangera pub på Bojan för hela 

institutionen och bjuda in PYR att vara medarrangör.    

    Föredragande: Maj/Kristoffer 

 

d) Samkväm för PÄR kommer att anordnas inom kort, gärna runt början på april. Kim ber sekreteraren 

(Natasha) skicka ut en doodle för att bestämma datum. Kommer att vara hemma hos Kim.  

     Föredragande: Maj 

.   

   

11. Informationsärenden, ev. rapportering ifrån: 

a) IS – Kristoffer utreder varför PÄR inte kontaktats angående institutionens ansökan till rektorn om 

att få anställa adjunkter. IS har möte nästa vecka, Kim kommer att närvara på det.  

       

b) Fakultetsrådet/Fakultetsnämnden.  Inget att rapportera.  

   

c) Studiemiljö- och jämlikhetsmötet.  Har möte nästa vecka 

d) Lärarlaget  Inget att rapportera.   

e) Studiebevakaren ej närvarande 

 

12. Terminsgrupperna rapporterar 

T1, T6, T7, T8, T10 ej närvarande på mötet. 

T2: Intervjukursen är uppskattad av studenterna. Utvecklingspsykologi III upplevs som spretig med 

många delmoment. 

T3: Läser neuropsykologi III. Läraren har varit sjukfrånvarande en del vilket har lett till många inställda 

undervisningstillfällen. 

T4: Läser arbets- och organisationspsykologi. Kursen upplevs som strukturerad och stämningen i 

klassen är god.  

T5: Läster utredning och åtgärder avseende individen. Upplever stor arbetsbörda. Efter diskussion med 

studierektorn togs viss obligatorisk närvaro bort och inlämningstiderna blev mer flexibla för att 

underlätta för studenterna.  

T9: Läser Psykoterapifördjupning och Forskningsmetodik. Momenten upplevs som mastiga. God 

stämning i gruppen.  

 

13. Övriga frågor  

a) Filippa och Patrik nya representanter i kursvärderingsrådet 

b) PÄR ställer sig positivt till inkommen förfrågan om att arrangera sittning tillsammans med 

psykologstudenter från KI och Uppsala under 2017 

c) Oro i T5 angående hur lång tid studenterna kommer ha på sig att rangordna sina val inför 

praktikkursen. Kim mailar kursansvarig och frågar hur det ligger till med detta.  
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14. Datum för nästa möte -  3:e april, U18, 16.30-18.00. Ändrad lokal och tid för just detta möte.  

15. Mötet avslutas 
 


