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Agenda


Lämna över ordförandeskapet till MAU
Tack till Maria Björkqvist för denna ordförandeperiod och
välkommen till Carin Alm-Roijer att ta över ordförandeskapet.



Mötestider för ht20 för styrgruppen:
21/9 kl 9-11
3/12 kl 13-14
3/12 kl 14-16 gemensamt möte med Ledningsgrupp VFU



Nuläge r/t Covi-19
- Initialt mycket oro från studerande och medarbetare hur Covid-19
skulle påverka, krävts stor insats.
- Sammanfattningsvis har alla visat en enorm förändringskapacitet och
lyckats göra många stora förändringar i ett förvånansvärt högt tempo
med i de flesta fall bibehållen kvalitet.
- Alla medarbetare på Skånes tre lärosäten har kämpat och lyckats klara
av den här terminen.
- De flesta momenten är genomförda, vissa dispenser har utfärdats för
vissa tentamina som inte går att hålla på distans t ex
läkemedelsberäkning och KTC.
- Alla VFU:er har lyckats genomföras utifrån ett Covid-19-perspektiv,
däremot finns ett antal bortfall som inte är relaterat till detta.
- Digitaliseringen av undervisningen har gått bra.

Postadress: 291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98
Internet: skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255

2 (2)

-

Att ändra från saltstentamen till digitalt har varit största utmaningen.
Arbetar kraftfullt med rättssäker examination.
- Varit väldigt lite klagomål från studerande och från medarbetare.
- Tandhygienist studerande har fått flytta hela sin VFU pga
permitteringar.
- Studerande upplever att samarbetet mellan dom och fakulteten har
fungerat jättebra och känner sig tacksamma för det. Varit lärorikt.
- Samarbetet mellan lärosätena, kommunerna och Region Skåne har
fungerat bra.
- Region Skåne har lyckats hålla igång alla VFU:er, men det har i vissa
fall krävts avsteg och förändringar från hur det brukar vara.
- Saknas referat från kommunalt håll.
Alla har kämpat och lyckats!


Inspirationsdag
Den 8 oktober 2020 kl 13-16 är inbokat för inspirationsdag.
Carin Alm-Roijer har bokat lokal på MAU men parallellt måste dagen
planeras digitalt, eller flyttas fram i tiden.
Maria Björkqvist har fått i uppdrag att kontakta Roger Molin, utredare
SKR, för möjligt deltagande.
En arbetsgrupp finns och denna ges i uppdrag att ge förslag på utformning
av dagen och återkomma via mail till styrgruppen för beslut om form, syfte
och innehåll.



Höstterminen 2020
MAU: Vill arbeta med digitaliserade lärmetoder och vill börja terminen
helt digitalt, förutom att uppstarterna av utbildningar bör vara fysiskt möte.
Har flera planer och beslut ska tas på rektorsmöte nästa vecka.
LU: Står inför samma dilemma; antingen delvis undervisning på plats eller
helt digital undervisning.
HKR: Planerar digital start eftersom det då går att ändra lätt till campus om
det blir möjligt.

Punkter att ta gemensamt med Ledningsgrupp VFU




Region Skåne

Nuläge r/t Covid-19
VFU – förväntad utökning av utbildningsplatser. Hur klarar vi ett större
uppdrag? Hur påverkar detta fördelning av VFU i Skåne?
Placering av studenter på VFU HT20 – oklar påverkan på lärosäten och
vårdverksamheter med anledning av Covid-19

