Minnesanteckningar
Programråd studie- och yrkesvägledarprogrammet
Datum: 2019 -01 -28, kl. 15:00 – 16:30
Plats: C319 Pedagogiska institutionen

sid 1 (av 2)

Närvarande
Ron Mahieu
Annica Brännlund
Magnus Blomgren
Tomas Mejtoft
Ulrika Engfors Holmbom
Christina Westergren
Anna Karin Lidström Persson

Pedagogiska institutionen (ordf.)
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Statsvetenskapliga institutionen
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (adj.)
Lärarhögskolan (adj.)

Ärende

Anmärkning

1.

Välkommen till nya SYV-rådet

Vi gör en presentationsrunda. Ron Mahieu hälsar alla
välkomna till mötet och förklarar det öppnat.

2.

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs. En övrig fråga anmäls av
Anna Karin Lidström Persson.

3.

Val av sekreterare

Ron Mahieu väljs till mötessekreterare.

4.

Rapport från Studenterna

Det finns inga studentrepresentanter med i detta
möte. Umeå studentkåren ska officiellt utse
studentrepresentanter. Vi ska i kurserna informera
studenterna om möjligheten att vara
studentrepresentant. Studenterna ska sedan anmäla
intresse till Umeå studentkåren. Studentrepresentant
är ett viktigt uppdrag som har betydelse för vårt
arbete. Ron Mahieu ska kontakta UMPE och Umeå
studentkår. Det är dessa organisationer som utser
studentrepresentanter.

5.

Rapport från lärarna

Magnus Blomgren berättar att överlåtelse termin 1
från TUVs kurs till statsvetenskapens kurs gått
tillfredställande och smidigt i år. Det har tidigare inte
alltid varit så. Ron Mahieu meddelar att kursen
arbetslivs och lärande är igång, både campus och
distans. Ett antal studenter saknas dock, speciellt på
distanskursen.

6.

Rapport från administrationen

I anslutning till tidigare punkt diskuterar rådet avhopp
från programmet. Christina Westergren berättar att
det finns en del avhopp. Av gruppen som började
2014 med 30 studenter försvann 8. Vilka insatser kan
vi göra? Anna Karin Lidström Persson berättar att det
på central nivå analyseras. Vad kan studievägledare på
Lärarhögskolan göra? En informationsbroschyr för
studenter om utbildningen kan vara en insats. Vi
återkommer kring frågan i slutet av terminen för att
diskutera möjliga insatser för HT19.
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7.

Programstrukturen för 2019/2020

Rådet diskuterar hur bryten fungerar mellan kurserna
för träffarna, och fördelning av tid mellan kursavslut
och kursstart för samtliga kurser. Det behövs några
små justeringar. Christina Westergren lägger in dessa i
strukturen.

7.

Vårterminsbrytet
distansstudenterna

Distans-studenterna måsta tillbringa en helg i Umeå
på sammankomsten vid terminsbrytet mellan höstoch vårterminen. En del studenter åker hem och är
inte med vid kursstart. Tidigare var hela kursträffen
innan vårterminen startade, men på grund av
osäkerheten kring försäkringen lades kursstarten vid
vårterminens start. Studenterna är försäkrade när de
är inskriven vid universitetet. Det innebär att en
student som har studieuppehåll inte kan anses vara
försäkrad. För även om studenten fortfarande är
"inskriven" så kan det ju inte anses vara skoltid om
en student som har studieuppehåll befinner sig
på campusområdet och är med om en olycka. Rådet
beslutar att vi inte göra någon ändring när det gäller
vårterminsbrytet. Det finns en del praktiska problem
som vi inte kan ordna innan fastställande av
strukturen för HT19/VT20. Rådet bestämmer att
återkomma kring frågan och att vi senare ska arbeta
för en möjlig förändring inför HT20/VT21.

8.

Mötestider för SYV-rådet VT19

Måndag 18 mars 15:00-16:30, torsdag 2 maj 15:0016:30 och måndag 10 juni 12:00-15:00.

9.

Övriga frågor

Anna Karin Lidström Persson lyfter frågan om vilka
ärenden programråden behöver hjälp med. Hon är
LHs utbildningsledare som finns som resurs för SYVrådet. Hon berättar vidare om studiebarometer och
att studenterna är överlag nöjda med sina studier och
studiesituationen. Det finns en del studenter, fler
bland kvinnor, som känner oro inför olika
studiesituationer. Det finns även rapporter om
förekomst av kränkning. Umeå universitet har
publicerat en broschyr om diskriminering, trakasserier
och kränkning. Den finns på nätet. Vi ska aktivt jobba
med dessa frågor och förmedla info till studenterna.

10. Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

Ron Mahieu
Minnesantecknare
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