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förbättring 
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Plats: Videolänk, Zoom 

Närvarande: 
Mia Ljungblom, programansvarig 
Daniel Tolstoy, lärarrepresentant 
Anna-Carin Nordvall, lärarrepresentant 
Leonard Lönnberg, adjungerad student, år 1 
Alva Eklund, adjungerad student, år 2 
Magnus Strid, student, år 2 
Simon Ahmed Yusuf, student, år 3 
Alexander Brandt, LeGo-ordförande 
Sara Wemnell, näringslivsrepresentant 
Sara Utas Vestling, studievägledare 
AnnaKarin Kriström, studieadministratör 
Emma Kristensen, utbildningsledare 
Ej närvarande: 
My Lexe, näringslivsrepresentant 

§13 Mötets öppnande 
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Programansvarig hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

§14 Val av sekreterare och justeringsperson 
Till sekreterare väljs Magnus Strid. 
Att justera protokollet väljs Alexander Brandt. 

§15 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 

§16 Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll inkl två per capsulam redovisas, 
sammanfattas och läggs sedan till handlingarna. 

§17 Info från programansvarig 
Arbetet för att få flera sökande till programmet, men just nu främst 
med att utveckla och förfina distansmöjligheterna och på det sättet 
locka flera till UU/CG, verkar vara framgångsrikt. 

From HT22 planeras programmet kunna erbjuda en internationell 
kandidatexamen. 

Organisationsnr: 
202100-2932 
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4§6 Antagningssiffror HT20 
HT20 startar 21 studenter i Åk 1 (samt ca 120 på distans) och 9 
studenter fortsätter i Åk 2 (även där många på distans). Oklart antal 
men bra fortsatt deltagande i Åk 3. 

4§7 Programmets instagramkonto 
Bra start på året med gott engagemang, främst av Åk 1 samt utvalda 
och särskilt kontaktade alumni. Alla ombeds nu ta nya tag och bidra 
med innehåll. 

4§8 Corona 
LKF i princip själva på campus. 1 konstaterat fall på Campus, mer 
än 2 veckor har gått sedan dess och inga ytterligare fall har 
konstaterats. Allt verkar fungerar relativt bra. 

§18 Utbildningsplan 
Förslag till justerad utbildningsplan föredras och förutom en 
specifik meningsuppbyggnad och ett mera konsekvent uttalande av 
tre olika begrepp, som justeras och antas. 

§19 Studieplan 
Föredragen studieplan föreslår justeringar i termin 3, 4 och 5, för att 
fungera bättre med HING och då valbara kurser med säkrad plats 
ändrats. Här förslås förtydligande om huruvida kurser är 
rekommenderade eller ingår i förkunskapskedja. 

Justeringar rör både campus och distans, men är inte desamma. För 
bättre översikt skall separata studieplaner upprättas, en för campus 
och en för distans. 

§20 K valitetsdiskussion; studenternas kommentarer 
Studiesituationen för studenter är just nu generellt tillfredsställande. 

Dock lyfts från Åk 1 en tanke om Fredagar utan planerade 
föreläsningar, som då medger bättre hemresemöjligheter. Föranleder 
ingen åtgärd. 

Från Åk 2 lyfts återigen funderingen om varför alla kurser går 
parallellt. Föranleder ingen åtgärd. 

§21 Övriga frågor 
Mia informerar om att Maria Fredriksson är kursansvarig i förstudie 
och examensarbete VT21. 
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§22 Nästa datum 
Omröstning via Doodle om tidpunkt för nästa programråd och 
inbjudan skickas ut av Mia. Förmöte till programråd ska 
genomföras veckan innan. 

§23 Mötets avslutande 
Programansvarig förklarar mötet avslutat. 

Magnus Strid 
Sekreterare 
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Mia Ljungblom 
Ordförande 

Alexander Brandt 
Justerare 
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