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PROTOKOLL
Engelska institutionsstyrelsen, Nr 16
2020-05-08
SLUTGILTIG VERSION

Plats:

Engelska institutionen, via Zoom

Närvarande ordinarie
ledamöter:

Frånvarande:
Jonathan Foster

Magnus Ullén

Doktorand, Engelska institutionen

Ordförande
Prefekt, Engelska institutionen

Beyza Björkman Nylén
Stf prefekt, Engelska institutionen

Andreas Gavran
Administrativ chef, Engelska institutionen

Mikko Höglund
Lektor, Engelska institutionen

Närvarande suppleanter:
Alice Sundman (suppleant för Jonathan Foster)
Doktorand, Engelska institutionen

Helena Engler
Studievägledare, Engelska institutionen

Irina Rasmussen
Lektor, Engelska institutionen

Övriga närvarande:

Giles Whiteley

Inga övriga närvarande

Lektor, Engelska institutionen

Kathrin Kaufhold
Biträdande Lektor, Engelska institutionen

Protokollförare:

Sofia Fransson

Kim Jansson

Studeranderepresentant, Engelska
institutionen

Engelska institutionen
Stockholms universitet

Sekreterare, Engelska institutionen
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ÄRENDE

ÅTGÄRD/BESLUT

§ 1. Mötets öppnande.

Ordföranden öppnar mötet kl:09:00.

§ 2. Utseende av justeringsperson.

Giles Whiteley utses till justeringsperson.

§ 3. Särskilt kallade.

Inga särskilt kallade.

§ 4. Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställs utan ändring.

§ 5. Godkännande av föregående

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

mötesprotokoll.
§ 6. Prefektbeslut. Föredragande:
Prefekt.

§ 7. Information från Prefekt.

Inga prefektbeslut att behandla.

-

Efter klartecken från registrator kan nu
anställningen som lektor med särskilt ansvar för
lärarutbildningen lysas ut.

-

Ingen markant ökning av sökande till våra kurser
jämfört med tidigare år.

-

Vid fakultetsnämndens sammanträde 2020-04-28
beslutade nämnden att upphäva Masterprogam i
Engelska – transnationell litterär gestaltning och
avveckla de två utbildningsplanerna.
Utbildningsplanerna har lagts ned i SISU.

-

Inget nytt om när vi kan återgå till vanlig
undervisning. Institutionen kan besluta om avsteg
från kursplaner men endast så länge som
Coronakrisen varar. Vi bör vara förberedda på att
ge distansundervisning i höst och vi kan behöva
göra nya kursplaner. Vi bör ställa in oss på en
"anpassad" undervisning i höst, dvs. satsa på att
allt som sker i stora grupper, t.ex. stora
föreläsningar, sker digitalt men vi hoppas självklart
kunna genomföra moment på campus.

-

Innan sommaren bör vi ta beslut om lokaler ska
avbokas.
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-

Terminen kommer inte att förlängas, som först
uppgavs (UKÄ gav ej tillstånd); däremot ges
möjlighet till undantag från regeln att examination
måste ske under innevarande termin.

-

Det finns ingen övergripande plan som går ut på att
SU ska arbeta mer digitalt även efter coronakrisen.

-

Vi kan redan nu besluta om viss undervisning på
distans i höst, men kursplaner måste ändras om vi
inte längre kan hänvisa till "coronaundantaget".

-

Vid examination på distans kan vi kräva att kamera
används under hela examinationen för att stävja
eventuellt fusk. Frågan har diskuterats på
prefektmöte och man kom fram till att det är
mycket viktigt att man beaktar att det finns
studenter som nu läser på distans som inte har valt
att göra så. Det är i mångt och mycket en
nödsituation, och vi behöver vara mycket lyhörda
och pragmatiska. Alla studenter har inte optimala
hemarbetsplatser med goda möjligheter till
uppkoppling etc.

-

Området HUMFAK ges nästan 10 miljoner extra för
att anordna extra sommarkurser, men vi ger inga
sådana, dels för att vi inte har några sådana på
lager, dels på grund av ansträngd
personalsituation. Folk behöver semester om vi ska
klara hösten.

-

Några har frågat om man får vara på
arbetsplatsen; det får man. Att man 'ska' jobba
hemma om det går innebär att man får vara på
arbetsplatsen om det inte går att jobba hemma.
Förutsättningen är förstås att man inte uppvisar
några symptom på sjukdom.

-

Just nu välkomnas överprestation. HUMFAK
behöver fler studenter.

-

Det finns en ny version av Zoom som vi alla måste
uppgradera till innan 31 Maj för att kunna fortsätta
använda Zoom. Länk skickas ut till institutionen för
mer info och hur man uppdaterar.

4(5)

§ 8. Information från FUF.

Inget att rapportera.

§ 9. Information från UGA.

Inget att rapportera.

§ 10. Information från Doktorandrådet.

Pétur har blivit utnämnd till institutionens koordinator för
”The Alumni Mentorship Programme”.

§ 11. Information från Studentrådet.

Inget att rapportera.

§ 12. Information från lokala RALV.

Arbetsmiljön har förändrats drastiskt av coronasituationen.
Idag arbetar i stort sätt alla hemifrån och RALV diskuterade
vi senaste sammanträdet vad som kan göras för att
upprätthålla bästa möjliga arbetsmiljö. Hittills har inga
allvarliga problem rapporterats och övergången till digitalt
distansarbete har gått bättre än förväntat.
Stockholms universitet har köpt in en digital utbildning för
hur vi kan arbeta bättre hemifrån. Utbildningen är
producerad av Feelgood företagshälsa AB i mars 2020 och
är en del av Feelgoods digitala arbetsmiljöutbildningar. Den
får enligt överenskommelse distribueras till medarbetare
inom Stockholms universitet.
Prefekt inkluderar en länk till utbildningen i kommande
utskick till institutionen.

§ 13. Förslag till beslut om fastställande
av kursplan, Engelska III för
grundlärarprogrammet åk 4-6 med profil
teckenspråkig tvåspråkig undervisning,
ENP463. Föredragande: Mikko Höglund.
(Bilagor 1 & 2)

Styrelsen beslutar i enlighet med bifogat förslag att
fastställa kursplan ENP463.

§ 14. Förslag till beslut om examinator
till kursen “Eighteenth Century Women’s
Writing: Drama, fiction, Periodical
Writing and a Critical Overview,” 7,5
poäng. Föredragande: Prefekt. (Bilagor
3, 4 & 5)

Styrelsen beslutar i enlighet med bifogat förslag att utse
Giles Whiteley till examinator för Michaela Vance på
läskursen ”Eighteenth Century Women’s Writing: Drama,
fiction, Periodical Writing and a Critical Overview” och
att Giles Whiteley examinerar kursen med Ian Haywoods
rapport och Michaela Vances två skrivuppgifter för kursen
som underlag.
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§ 15. Förslag till beslut om individuell
studieplan. Föredragande: Prefekt.
(Bilagor 6 & 7)

Styrelsen beslutar i enlighet med bifogat förslag att anta
ISP för Pétur Mar Sigurjónsson.

§ 16. Förslag till beslut om antagning av
sökande till utbildning i engelska med
litteraturvetenskaplig inriktning på
forskarnivå efter ordinarie utlysning.
Föredragande: Prefekt. (Bilaga 10)

Styrelsen beslutar i enlighet med bifogat förslag att CarlLudwig Davidsson samt Julia Fernelius antas till
forskarutbildningen samt att Victor Skog antas som första
reserv och Joseph Ironside som andra reserv.

§ 17. Diskussionspunkt: hållbar
rekryteringsstrategi; rapport av
lägesanalys. Föredragande: Prefekt.
(Bilagor 8 & 9)

Prefekten presenterade ett dokumentutkast som gav en
översikt över rekryteringsarbetsgruppens diskussioner.
Styrelsen frågade om undervisningsbehov inkluderades
som en del av denna diskussion, vilket det också gjorde.
Dokumentet kommer att revideras för att återspegla detta
och presenteras vid nästa möte för slutgiltigt godkännande.

§ 18. Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

§ 19. Mötets avslutande.

Ordföranden förklarar mötet avslutat kl:10.19.

Vid protokollet

_____________________
Kim Jansson
Sekreterare

Justeras
_____________________
Magnus Ullén
Ordförande, Prefekt, Engelska institutionen
_____________________
Giles Whiteley
Justerare

