Programråd för grundlärarprogrammen, 190219, minnesanteckningar
1. Närvarande: Jonas Wikström, Susanne Yttergren, Olof Johansson, Monika Diehl,
Niclas Lindgren, Anna Rosqvist, Karyn Sandström, Helena Åhman
2. Presentation av deltagare
Eftersom detta var det första mötet med nya rådsmedlemmar så fick alla presentera
sig och berätta vilka uppdrag de har just nu i de olika programmen.
3. Program och struktur
Vi gick igenom programmen Fritidhem, F‐3 och åk 4‐6 och tittade på
programstrukturerna. Vi tittade på vilka likheter kurserna har och vad som skiljer.
Första terminen och kursen Bedömning för lärande(termin 4) läser alla tre program
tillsammans. Även kursen UUL(termin 4) så läser programmen stora delar
tillsammans.
4. Rådets upplägg
Rådet har tidigare år varit organiserat så att det finns en ordförande, deltagande
universitetsrepresentanter, studentrepresentanter och en representant som utses av
Region Västerbotten. Så kommer det att vara även under denna mandatperiod. För
att få ut ännu mera av rådet så var förslaget att förändra rådet så att vi har en
ordförande + en person som blir kopplade till resp program. Förslaget är att Susanne
Y blir kopplad mot fritidshem, Jonas W kopplas mot åk 4‐6 och vem som kopplas mot
F‐3 skulle vi fundera på till nästa möte. VI tänker oss att dessa personer
arbetsuppgifter är att man är lite mer uppmärksam mot det program som man är
kopplat till. Tid för detta diskuterades och det kan bli något mellan 20‐30h/år. Vi tar
upp denna fråga på nästa rådsmöte och beslutar vilket upplägg vi kommer att ha.
5. Mittprogramsutvärderingar och programutvärderingar
Lars Knutsson var och berättade att han kommer att ha en administrativ roll gällande
utvärderingar. Han kommer att vara oss behjälplig när det gäller utskick,
sammanställningar mm. Utvecklingsledarna tittar på utformningen av
utvärderingarna och vi har kontaktat Anna R och berättat att det är bra om frågorna
är klar senast 1 april för att underlätta för genomförandet av utvärderingen med
studenterna.
6. Uppföljning och åtgärdsplan 2019
Genomgång av de olika uppdragen som vi ska jobba med under 2019. Anna R har fått
i uppgift att undersöka vissa delar och återkomma med mera information till rådet.
När det gäller utvärdering av den nya placeringen av VFU II för F‐3 och åk 4‐6 så
kommer vi att kontakta kursansvariga(inst för språk) om de kan ta med ett antal
frågor i deras kursutvärdering så att vi får en uppfattning om vad studenterna tycker.
Vi uppmärksammade även att vi borde titta på hur vi jobbar med digital
kompetens/programmering i de olika programmen. Förslag på att erbjuda
kompetensutveckling inom digital kompetens för universitetslärare togs upp.
7. Flera vägar in. Axel B var och berättade om andra lärosäten och hur långt de kommit
och påpekade att Umeå universitet är inne i ett inventeringsstadie och vi kommer att
bjuda in Axel vid jämna mellanrum för att få information om hur deras arbete
fortskrider.
8. Boka in mötestider
Möten under våren:

8 april 13.00‐16.00, stora konf rummet NMD
11 juni kl 13.00‐16.00, stora konf rummet NMD

Sammanställning av mötets diskussioner gjordes av:
Jonas Wikström

