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

Datum: 2020-02-06
Tid: 16.15- 18.10

Plats: Lunchrummet HUD-husets
kulvert

Sekreterare:
Emeli Gonzales

Närvarande kursombud:
1. A17 Robert
Blomfjord
2. A17 Robin Hansen
3. A18 Maja Åkesson
4. A18 Ebba
Bengtsson
5. L37 Signe Säwen
6. L38 Ellen Alwall
7. L39 Emma Passad
8. L39 Lovisa Ågren
9. L40 Tove Wadman
Drankenfors
10. L40 Mette Werner
11. Alva Söderbäck

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

Justerare:
David Ågren
Robert Blomfjord

§ 1. OFMÖ
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Adjungeringar:
● Kristina Hansson

Mötesordförande förklarar terminens stor-LAUR öppnat.
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§ 2. Formalia

17 stycken studenter närvarar, varav 16 st har rösträtt.
“§ 3. Frågor till Kristina” ändras till “§ 3. Dialog med Kristina”.
Ändringarna godkänns och dagordningen fastställs.
David Ågren och Robert Blomfjord väljs till justeringspersoner.
Tid för protokoll sätts (13/2 för sekreterare resp. 20/2 för
justeringspersoner).
Sekreterare ger en sammanfattning av protokollet från senaste
Stor-LAUR (2019-11-11).
Adjungeringar: Kristina Hansson

§ 3. Dialog med Kristina

EB

EG

●

Programdirektör:
Kristina är ny programdirektör.

●

Kursutvärdering:
Kristina tar upp det låga deltagandet i kursutvärderingarna
och undrar om studenterna har förslag på vad ledningen
kan göra för att öka deltagandet och vad det låga
deltagandet kan bero på.
Förslag från LAUR: Göra kursutvärderingarna i
pappersformat direkt efter tentan eller första dagen på
nästkommande kurs.
Anledningar till det låga deltagandet: Studenterna har inte
tid eller glömmer bort att svara.

●

Föreläsningssalar:
Studenterna i L39 är missnöjda med föreläsningssalarna
pga platsbrist, dålig akustik och dålig ventilation. Kristina
berättar att hon är medveten om situationen och att hon
innan jul har försökt byta lokal i bokningen. Beslutas att
Kristina och kursombuden ska ha vidare kontakt och det
ska undersöka om där finns någon möjlig åtgärd. Inför
framtiden ska Kristina även lägga tydligare önskemål kring
de föreläsningssalar som bokas.

●

Högskolepoäng, klinisk färdighet:
Framkommer via kursombud att studenterna önskar få
tydligare ramar kring vilka moment som ingår i vilka kurser.
Kristina framför att utbildningsplanen ska revideras och att
detta är något som ska ses över så att det blir bli tydligare
för studenterna.

●

Ekonomi:
Diskussion om logopedprogrammet ekonomi och hur
pengar fördelas. PNR representanter får ta del av
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budgeten under hösten. Kristina ska presentera mer
information om ekonomin vid nästa Stor-LAUR.

§ 4. Styrelsen uppdaterar
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●

Termin 6:
Kursombud för L38 framför att många studenter upplever
att terminen är intensiv och ger därmed förslag på hur
arbetsbördan kan minskas, ex ta bort halvdag med praktik.

●

Praktikplatser:
Diskussion om svårigheterna att hitta praktikplatser.
Kristina framför att ledningen ständigt arbetar med att hitta
tillräckligt med praktikplatser. Inför framtiden kan detta
komma att lösas med ex utbildningsklinik och
patientsimuleringar med professionella skådespelare.

●

Logopedprogrammet:
Kristina informerar om att logopedprogrammet funnits i 50
år nästa år. Detta ska firas på något sätt.

●

QPS:
Total övergång till QPS kommer ske under hösten år
2020.

●

Tygpåse:
Informerar kursombuden om att det kommer dröja innan
tygpåsarna kommer bli tillgängliga för studenterna.
Styrelsen arbetar med att tygpåsarna ska bli godkända av
universitetet eftersom Lunds universitets logga ska
inkluderas.

●

PNR:
De två nya PNR-representanterna heter Mette och Tove
från L40.

●

Sittningen:
Sittningen är inbokad den 3 april på Göteborgs nation. Mer
information om detta kommer.

●

BUR-sittning:
Finns en möjlighet att ha en gemensam sittning
tillsammans med BUR. Det är fortfarande osäkert men om
den äger rum så kommer sittningen vara i maj.
Kursombuden är positiva till en gemensam sittning.

●

Locusmys:
Inbokat den 12/2 på Locus. Information om detta läggs
upp på LAURs facebooksida.

●

LAUR enkät:
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Studenterna kommer få enkäten till studentmejlen.
Styrelsen uppmuntrar kursombuden att peppa sina
kursare att fylla i den. Beslutar tillsammans med
kursombuden att information om enkäten ska läggas ut
innan enkäten skickas ut.
●

Studentrekryterare aud:
Informerar kursombuden att aud saknar en
studentrekryterare. Detta ska tas vidare till aud-klasserna.

L37: Arbetar med magisterarbetet och kommer göra det under
hela terminen. Studenterna har kommit olika långt och alla jobbar
på olika håll.

§ 5. Terminsgenomgång

L38: Dragit igång med kursen Röst och talflyt. Har intensiva
föreläsningar, lägger en ordentlig grund inför praktiken och har
röst med yngrekursare.
L39: Läser kursen Fördjupad barnlogopedi. Studenterna är
missnöjda med schema, föreläsningssalar och otydliga
högskolepoäng. Ska snart ut på praktik. Alla har fått praktikplats.
A18: Studenterna ska ut på praktik i Lund, Helsingborg och
Kristianstad(diagnostik). Praktiken är uppdelad i tre perioder och
studenterna har andra kurser samtidigt.
A17: Har börjat skriva kandidatuppsats och ska få handledare
imorgon. Läser kursen Akustik 2 parallellt. Kursansvariga har tagit
hänsyn till akustiktentan och uppsatsen i planeringen av schemat.
Studenterna är nöjda med detta.
L40: Har precis läst färdigt anatomikursen och har tenta nästa
vecka. Blandade åsikter bland studenterna för kursen.
§ 6. Meddelanden

Ledningsgrupp aud:
● Johan Mårtensson är ny avdelningschef
● Kursombud för termin 2 saknas.
● Ledningen önskar att så många som möjligt kommer till
audiologiskt forum, då ordföranden för HRF kommer på
besök.
● Mental first aid- kursen kommer gå i samband med kursen
Människans utveckling 2, i maj.
Logopedigrupp:
● Ingen har närvarat på mötet.
PNR:
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●
●

●

Logoped- och Audionomprogrammet kommer bli
RFSU-certifierade.
Studentnärvaron upplevs vara låg enligt PNR. Förslag från
LAUR för att öka närvaron: tydliggöra föreläsningarnas
koppling till logopedi/audiologi. Anledningar till att
studenterna väljer att inte närvara kan kopplas till
studenternas mående, prioriteringar, arbetsbördan och
föreläsningssalar.
Inför nästa PNR: VFU,studenternas och kand-ledares
kunskap och förväntningar. Diskussion kring LAUR
studenternas VFU egna upplevelser. Framkommer att
VFUn skiljer sig mycket beroende på praktikplats och
handledare.

JÄMU:
● Inget möte har ägt rum
§ 7. Rapporter från
kommittéerna

Studiesociala komittén:
Haft möte i veckan, sekretessbelagd information.
Internationella kommittén:
● 27 november 2019 kom fyra st termin 8 studenter som
sökte utlandsstudier. Två utav studenterna är från
Köpenhamn och de läser med studenterna i termin 4.
● GUN beslutar att internationalisering kommer ske. LAUR
diskuterar detta och önskar att Logoped- och
Audionomprogrammets utbildningsspråk fortsätter att vara
svenska och inte engelska. För att öka internationalisering
ges förslag om att få mer om engelska termer och få en
plattform där kontakt mellan studenter från olika universitet
kan skapas.

§ 8.
Skyddsombud/Arbetsmiljö

Studenterna är missnöjda med akustiken i lunchrummet. Kommer
finnas möjlighet för studenterna i A17 som går kursen Akustik-2
att ha lunchrummet som projekt. Detta är ett frivilligt projekt som
helst bör göras i grupp. Osäkert ifall någon kommer ha möjlighet
att leda detta.

§ 9. Rapport från SLOSS

●
●
●

SLOFF kommer till L37 den 18 mars.
SRAT ska komma, mer information kommer snart.
Planering för logopedstudentdagarna i Uppsala är igång.

§ 10. Övriga frågor

●

Framkommer att studenternas anonymitet vid lingvistikoch habiliteringstentan inte hölls.
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●

§ 11. OFMA

Kursombud önskar får mer information om olika studier
och jobb på anslagstavlan. Hänvisas till BMCs
anslagstavla.

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ordförande Egzon Berisha

Sekreterare Emeli Gonzales

Justerare David Ågren

Justerare Robert Blomfjord

EB

EG

DÅ

RB

7

