Medicinska Föreningen Lund-Malmö
Logoped- och Audiologistuderandes utbildningsråd
Typ av möte: Stor-LAUR

Datum: 2019-11-11
Tid: 16.15- 18.10

Plats: Lunchrummet HUD-husets
kulvert

Sekreterare:
Emeli Gonzales

Närvarande kursombud:
1. A18 Maja Åkesson
2. L37 Lina Weilemar
3. L39 Emma Passad

Övriga närvarande:
● L37 Emeli Gonzales
● L37 Johanna Pansner
● L38 Simon Larsson
● L39 Mathilda Vinqvist
● A18 David Ågren

Justerare:
David Ågren
Simon Larsson

Adjungeringar:
● Susanna Whitling
● Sara Jönsson

§ 1. OFMÖ

Mötesordförande förklarar terminens stor-LAUR öppnat.

§ 2. Formalia

9 stycken studenter närvarar, varav 8 st har rösträtt.
Dagordningen fastställs.
David och Simon väljs till justeringspersoner.
Tid för protokoll sätts (06/12 för sekreterare resp. 13/12 för
justeringspersoner).
Sekreterare ger en sammanfattning av protokollet från senaste
Stor-LAUR (2019-10-15).
Adjungeringar: Susanna Whitling och Sara Jönsson
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§ 3. Dialog med Susanna

Digitala tentor:
● Kommit igång med digitala tentor. Kommer utökas under våren.
● Studenter har upplevt att det varit annorlunda att göra
tentorna via en surfplatta och att det är positivt med den
snabba återkopplingen av resultatet. Det slutgiltliga resultat
kommer efter några dagar.
● I nuläge görs enbart tentor med flervalsfrågor. Ska komma
tentor med fritextsvar inom en snar framtid.
● Utprovningen och införandet av digitala tentor gäller för
tillfället enbart för logopedprogrammet. Audionomprogrammet
har ännu inte påbörjat detta arbete eftersom övergången
fortfarande är i startgroparna.
PNR:
● Programnämnden ska snart ha möte. Log-ledningen saknar
representanter från logopedprogrammet. Susanna blir
informerad om att där finns två representanter som ännu inte
blivit invalda av MF.
Instagramkonto:
● Susanna uppmuntrar studenterna att använda
instagramkontot.
Mental health first aid:
● Kommer finnas möjlighet att delta på en MHFA-kurs vid ett
uppsamlingstillfälle för dom studenter som är intresserade. Mer
information kommer senare.
Forum medicum:
● Är ett stort centrum för medicinska utbildningar som håller på
att byggas upp.
● Logoped- och audionomprogrammet kommer inte flyttas till
Forum medicum. Ledningen är inte emot en flytt men
förutsättningarna leder till att de är tvungna att tacka nej till att
flytta programmen. Detta på grund av av ekonomiska skäl och
för att undervisningslokalerna i den nya byggnaden inte
kommer kunna tillgodose alla behov, exempelvis kommer inga
mätboxar byggas i Forum medicum.
Tygpåse:
● Laur-styrelsen ställde frågor angående programtygpåsarna.
Susanna rekommenderar att kontakta Lunds universitet
kommunikationsavdelning samt Mediatryck som framställer
tryck åt universitetet. Log-ledningen kan tänka sig att bidra
ekonomiskt om projektet blir godkänt centralt.
●

§ 4. Styrelsen uppdaterar
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Tygpåse:
Alla studenterna ska få möjlighet att bidra med motiv, därmed
ska ett inlägg om detta läggas upp på LAURS facebooksida.
Datum kommer sättas för när studenterna senast kan skicka in
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sina motiv. Under mötet framkommer det att många studenter
är intresserade av att köpa en tygpåse samt att dom närvarande
kursombuden föreslår färg på tygpåsen(svart eller vit).

§ 5. Terminsgenomgång

●

PNR:
Två studenter från logopedprogrammet ska väljas in av MF som
PNR representanter.

●

Sittningen:
29 st studenter deltog. Var en trevlig och lyckad sittning. Gick
bra att dela sittningen med biomed.

L37:
Studenterna upplever att dom är i ett slukhål med plugg. Dom har även
praktik parallellt. Sista tentan är på tisdag, därefter börjar
fördjupningskursen samt arbetet med magisteruppsatsen.
L38:
Alla studenter har nu påbörjat sin praktik. Patientsimuleringarna är
avslutade. Det var ett moment som vissa tyckte var jobbig. Detta har
tagits upp i kursutvärderingen. Studenterna uppskattar att få träffa
varandra på föreläsningsdagarna.
L39:
Studenterna har PBL och praktik, dom flesta förefaller vara glada och
nöjda.
A18:
Börjat med diagnostik och ska börja träffa patienter snart.

§ 6. Meddelanden

Ledningsgrupp Aud:
Inget möte har ägt rum, inplanerat möte på onsdag.
Logopedigrupp:
Inget möte har ägt rum, inplanerat möte nästa vecka.
PNR:
Ingen PNR-representant som närvarat vid mötet.

§ 7. Rapporter från
kommittéerna

Studiesociala komittén:
Ingen representant närvarande. Audionompost fortsatt vakant.
Internationella kommittén:
Inget möte har ägt rum.
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§ 8. Skyddsombud/Arbetsmiljö

●
●
●
●

●

Skyddsombud för logopedprogrammet saknas.
Ny microvågsugn i lunchrummet.
Har satts in matavfallskorg i lunchrummet. Arbetsmiljöansvarig
ska sätta upp en skylt ovanför matavfallen.
Återvinning i lunchrummet är inte möjligt i nuläge eftersom det
kräver tillgång till avfallsrummet. Arbetsmiljöansvarig ska
fortsätta undersöka vilka återvinningsmöjligheter som finns.
Framkommer via kursombuden att vissa studenter vill ha
blommor i F3. Beslutas att arbetsmiljöansvarig ska undersöka
möjligheten att ha plastblommor i föreläsningssalarna.

§ 9. Rapport från SLOSS

●

Alva är ny SLOSS-representant. Överlämningsmöte sker i
december.

§ 10. Övriga frågor

●

Robert är igång med att skapa “Framtidsaudionomerna”, mer
information om detta kommer inom en snar framtid.
Har uppmärksammats att namnskyltarna lätt gått sönder. Egzon
ska informera MF om detta.
Högtidsmarskalkposten är tillsatt. Representanten ska söka
posten.

●
●

§ 11. OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ordförande Egzon Berisha

Sekreterare Emeli Gonzales

Justerare David Ågren

Justerare Simon Larsson
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