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

Datum: 2020-03-23
Tid: 16.15- 18.00

Plats: Internetmöte via Zoom.

Sekreterare:
Emeli Gonzales

Närvarande kursombud:
1. A17 Robin Hansen
2. A19 Marzel Borko
Björklund
3. L37 Lina Weilemar
4. L38 Ingrid Bjerner.
5. L39 Emma Passad
6. L40 Alva Söderbäck

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

Justerare:
Johanna Pansner
Simon Larsson

Adjungeringar:
● Kristina Hansson

§ 1. OFMÖ

Mötesordförande förklarar terminens stor-LAUR öppnat.

§ 2. Formalia

12 stycken studenter närvarar, varav 12 st har rösträtt.
Dagordningen fastställs.
Johanna Pansner och Simon Larsson väljs till justeringspersoner.
Tid för protokoll sätts (30/3 för sekreterare resp. 6/4 för
justeringspersoner).
Sekreterare ger en sammanfattning av protokollet från senaste
Stor-LAUR (2020-02-06).
Adjungeringar: Kristina Hansson
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§ 3. Dialog med Kristina

Svar på frågor från förra Stor-LAUR:
● Innehållet i portföljer på Luvit kommer inte följa med till QPS.
Viktigt att samtliga studenter laddar ner allt från Luvit så att
inte innehållet går förlorat.
● Studenterna kommer inte kunna ladda upp något på QPS,
enbart på uppmaning av lärare.
● Log-ledningen kan hjälpa till ekonomiskt med tygpåsarna.
Aktuellt i coronasituationen:
● Samtliga kursansvariga på alla fyra terminer har kontroll på
situationen.
● Det viktigaste som ledningen arbetar med är att lösa tentamina
och examinationsmomenten. Detta för att säkra att
studenterna uppnått målen. Salstentor kommer med största
sannolikhet ersättas med hemtentor. De som gör en omtenta
kan komma att göra en annan sorts tenta än den som gjordes
vid första tentatillfället.
● Saker kan hända på kort sikt ex sjuka föreläsare och vab.
Tankar och frågor från kursombuden:
● L39 tacksamma för lokalbytet som gjordes efter förra
Stor-LAUR.
● Kursombuden framför att det finns oro för hur
coronasituationen kan påverka VFUn.
● Coronasituationen har orsakat patientbortfall på VFU platserna.
Kursombud undrar vem som bedömer om tillräckligt med
underlag finns för att sätta en rättvis VFU-bedömning.
Kristinas svar: Ansvaret ligger på varje enskild handledare.
Skulle det bli svårt att ge en rättvis bedömning så får det följas
upp efter coronasituationen för att se hur det kan lösas i
efterhand. Ledningen prioriterar för tillfället undervisning och
viktigast är att alla studenterna uppfyller kursmålen. Beroende
på hur coronasituationen utvecklas får ledningen se ifall det kan
krävas att studenter får dispans.
● L38 tycker att det har gått bra att ha distansföreläsningar via
Zoom.

§ 4. Styrelsen uppdaterar
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Tygpåse:
Illustrationerna är överlämnade till en illustratör på Lunds
Universitet som kommer jobba med de. Tygpåsarna kommer bli
färdiga innan terminens slut.

●

Enkät:
Simon presenterar en sammanställning av enkätsvaren.
Diskussion om LAURs facebooksida och vilka inlägg som
kursombuden önskar se. Beslutas att kursombuden ska fråga
studenterna vad dom tycker för att få en helhetsbild. Beslut
kommer tas baserat på studenternas önskan.
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●

Sittningen:
20 personer anmälde sig till sittningen. Styrelsen har efter
dialog beslutat att ställa in sittningen på grund av
coronasituationen. Samtliga som anmält sig har blivit
återbetalda. Beroende på hur situationen utvecklas kanske en
avslutande aktivitet kan arrangeras.

§ 5. Utlysning av poster

●

Informerar kursombuden om att utlysningsperioden är igång.
Styrelsen kommer att lägga ut all information på LAURs
facebooksida. Beslutas att kursombuden ska gå ut med
information till sina klasser.

§ 6. Punkten “Dialog med
Kristina”

●

Vissa kursombud tycker att punkten “Dialog med Kristina” inte
är relevant för audionomstudenterna. Ämnet diskuteras med
kursombuden. Beslutas att punkten inte ska tas bort och att det
ska tas upp till diskussion igen ifall kursombuden önskar.

§ 7. Terminsgenomgång

L37: Alla gör olika saker och kursarna har dålig koll på varandra. Nästa
schemalagda föreläsning är om ett par veckor. Utbytestudenterna fick
komma hem två veckor tidigare på grund av coronasituationen.
L38: Haft bra föreläsningar och föreläsare som de flesta i klassen är
väldigt nöjda med. Haft en onlineföreläsning. Flera studenter undrar
hur upplägget kommer att se ut och hur mycket det är som kommer att
ändras. Salstentorna kommer göras om till hemtentor.
L39: Kursansvarig har tagit tid på sig att skicka ut instruktioner och
besked har kommit nära inpå. På grund av omständigheterna tycker
studenterna att det får vara okej. Många av de obligatoriska momenten
är svåra att hitta alternativ för.
A19: Precis blivit färdiga med akustikkursen. 5 av 18 har fått godkänt. Få
som har närvarat på föreläsningarna och många har upplevt att kursen
är svår. Liknande situation på fonetikkursen där ca 50 % har fått
godkänt. Motivationen har varit låg hos studenterna. Studenterna skulle
ut på förskolor och screena men på grund av coronasituationen kan
detta inte göras. Studenterna kan istället sitta med simulator hemifrån.
Tina och Tobias försöker hitta andra alternativ så att studenterna får
möjligheten att uppnå kursmålen.
A18: Del av klassen har praktik och andra delen har diagnostikkurs. Alla
påbörjar samtidigt signalbehandlingkursen. De får ta del av förinspelade
föredrag. På fredag ska de ha tenta. Tentan kommer göras via zoom.
Studenterna är inte helt nöjda med tentaupplägget. Finns även en viss
oro för hur coronasituationen kan komma att påverka praktiken.
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A17: Det flyter på bra för studenterna. Har avslutat Akustik 2 för två
veckor sedan och är nu igång med uppsatsen på heltid. Studenterna ska
ha sin första onlineföreläsning imorgon. I onsdags avbröts
datainsamlingen till kandidatuppsatsen. Tillräcklig mycket data
samlades in för att det ska räcka till alla studenter. Studenterna oroar
sig för coronasituationens påverkan på examensceremonin.
L40: Klassen är inte hårt drabbade av coronasituationen. Har delkurs två
i fonetiken. Allt material ligger redan online. Två studenter har haft
kontakt med Kristina på MF eftersom två tentor tappades bort. De
drabbade studenterna fick reda på situationen långt efter upptäckten
och fick göra om samma tenta med kort varsel. De ska ha vidare kontakt
med Kristina från MF tills allt är löst.
§ 8. Meddelanden

Ledningsgrupp aud:
● Kajsa får mejl från olika aktörer som söker audionomer. Oftast
jobberbjudanden till för audionomstudenter på termin 6.
Informationen hänger uppe på anslagstavlan i korridoren.
● Elisabet Thoren, avdelningschef, kommer 11 maj till F1
● Summering av året kommer ske i maj. Studenterna kommer då
sitta och prata med Kajsa och Boel.
● Finns planer på hur programledningen ska hantera
coronasituationen.
● Har börjat bli låg närvaro bland studenterna. Ledningen har ska
undersöka detta.
● Ledningsgruppen behöver en ny studentrepresentant som kan
sitta med i ledningsgruppen till hösten. Position är arvoderad.
Kursombuden för aud ska informera sina kursare.
PNR:
●

Återkoppling från förra Stor-LAUR: Handledare får gå på en
frivillig handledarutbildning. Kan vara svårt för utbildningarna
att hitta bra handledare.

JÄMU:
● Inget möte har ägt rum.
Studiesociala komittén: Representant inte närvarande.

§ 9. Rapporter från
kommittéerna

Internationella kommittén: Ingen representant närvarade på det sista
mötet.
§ 10. Rapport från SLOSS
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SRAT höll i en föreläsning för studenterna på termin 8.

●

Ska lägga upp datum och tema för Logopedstudentdagarna.
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●

§ 11. Övriga frågor

§ 12. OFMA

Ingrid har inte fått några indikationer på att examensceremonin
behöver ändras i nuläget. Det kan komma att ske beroende på
hur coronasituationen utvecklas. Ingrid ska fortsätta planera
som vanligt och kommer informera avgångsstudenterna ifall
läget förändras.

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ordförande Egzon Berisha

Sekreterare Emeli Gonzales

Justerare Johanna Pansner

Justerare Simon Larsson
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