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Närvarande:
Mareike Jendis, Språkstudier
Anna Olausson, TUV
Pär Sundström, Umeå kommun
Helena Rosqvist, TUV
Frånvarande
Ingela Andersson, NMD
Sara Rylander, Estetiska
Ärende
1
Runda utifrån rådande
förutsättningar och tankar
inför HT20
Införandet av ny lärplattform
2
Canvas
• Ur studentperspektiv?
• Ur lärarperspektiv?
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Information
• Antal sökande HT20
• UKÄ
åtgärdsredovisningen
skickas in idag
• UK ändras till UVK i
kursnamn
• Myndighetskapital ej
klart
• Utvecklingsprojekt
om hållbarutveckling
i programmet, på
gång
• Kursplaner går inte
genom råden idag
• Umpe söker nya
studentrepresentanter
• Nya föreståndare för
LH
• Fler intresserade av
att delta i
forskningsstudie,

Det är önskvärt redan nu få veta vad som gäller kurser
inför HT20.
Om institutionerna/kursansvariga bestämmer själva kan
det innebära att studenter har olika lärplattformer under
samma termin.
Exempelvis termin 1, Ht2020
• Idé och samhälsltudier kör canvas från och med
HT20
• Pedagogiska inst. fortsätter HT20 med cambro
• TUV har pratat om att studenter som börjar
termin 1, ht20 ska använda canvas och att
studenter som genomför termin 6 och 7 fortsätter
med cambro.
I dagsläget har förskollärarprogrammet 52 st
förstahandssökande och 93 st andrahandssökande.
Planeringstalet är 60 platser.
Rådet pratade om att fortsättningsvis titta på kursplaner
tillsammans för att synliggöra och få inblick i kursers
innehåll och genomförande i programmet.
Ny föreståndare för Lärarhögskolan från och med 1 juli är
Lars-Erik Lauritz och Anna Lindqvist som
biträdande/ställföreträdande förståndare
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Lärarutbildningens
arbete med
digitalisering?
4

7

Förskoledag i augusti 26/8

Datumet står kvar men kan komma att skjutas på

Övriga frågor

Rådande situation utifrån covid19 innebär en förändrad
arbetssituation för undervisande lärare och kan även
komma att innebära merarbete framöver med fler
examinationstillfällen och restuppgifter än vanligt. Rådet
ställer sig frågande till hur beredskapen ser ut och hur vi
gör om undervisande lärare blir sjuka? Är det möjligt att
ställa in kurser?
Låg närvaro vid våra rådsmöten föranleder kallelse till
kort träff för att diskutera medverkan i programrådet
utifrån uppdrag och förutsättnignar.

Nästa möte
Doodle skickad
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