
Programrådet för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen  

Minnesanteckningar   

  
Datum:   2020 01 20, kl.8.30-10.30  

  Gamla konferensrummet, plan 4, TUV  

  

Närvarande:  Gudrun Svedberg, ordförande, TUV   

 Ingmarie Mellenius, Språkstudier  

 Anneli Nielsen, TUV   

 Åsa Löfqvist, Ped. Inst.   

 Maria Levlin, Språkstudier  

 Gunnar Sjöberg, NMD 

 Lotta Vingsle, NMD 

Adjungerad:  Lili-Ann Kling, NMD 

  

    

Ärenden:  

  

1. Mötets öppnande samt fastställande av  

 dagordning och mötessekreterare  

 Ordförande öppnar mötet. Dagordning fastställs  

 och AN är sekreterare.  

  

2.   Föregående protokoll  

Metodkursen: Positiv kursutvärdering. I beslut från LH;s styrelse ang 

timfördelning anges ej att timmar ska fördelas till institutioner ansvariga för 

examensarbete. 

Fristående kurser: Pedagogiska inst utlyser vissa kurser inom programmen 

som fristående. Rådet anser att förkunskapskraven bör vara desamma som för 

programstudenter. Rådet väcker även frågan om ökat intag termin 1 för att på 

så sätt fylla platserna. GSv lyfter frågan med BW. 

 

3.   Avslutningsceremoni och programutvärdering 

Avslutningen var uppskattad. Inför nästa år bör placeringen tidsmässigt 

övervägas för att tillresande studenter ej ska få extra övernattning.  

Ny programutvärdering för respektive program och specialisering utifrån 

nationella examensmål har utarbetats av GSv och adm. av Pedagogiska inst. 

Utvärderingen stänger 27 jan. 

 

4.   Programstruktur, beredning kontra beslut 

AN rekapitulerar arbetsgruppens beredning av termin 1och rådet diskuterar 

detta i förhållande till LH:s styrelses beslut och de utmaningar som 

uppkommit inom programmet.  

Rådet ska utarbeta en skrivelse till LH angående metodkursen. 

Rådet ska under våren fastställa kursernas placering termin 3. 

  



 
  

5.   Översättning av kursplanernas namn LH  

IMM uppmärksammar korrekt engelsk översättning av examensbeteckningen 

i våra kursplaner. Länk till UHR:s ordbok för högre utbildning: 

https://www.uhr.se/publikationer/svensk-engelsk-ordbok/ 

våra examina: 

speciallärarexamen Postgraduate Diploma in Special Needs Training 

specialpedagogexamen Postgraduate Diploma in Special Educational Needs 

  

   

6.   Begäran om generell examen, ärendets gång. 
Frågan har ännu en gång uppkommit med anledning av att en begäran om 

generell examen inkommit till Examina. Rådet anser att bedömningen bör 

göras där huvudämnet specialpedagogik på avancerad nivå finns och föreslår 

Pedagogiska institutionen samt att timmar bör utgå till den som gör 

bedömningen.  

 

7.   Rapporter, övriga frågor  

Utredning, strategi vid TG: Helen Andersson, SYV, har tillfrågats om att 
genomföra en kartläggning, hur andra lärosäten gör, samt att utveckla en 
strategi för TG 
 Nationellt nätverksmöte: Minnesanteckningar finns på Cambro. Det 

nationella nätverket vill vara en aktiv del i ev. revidering av nationella 

examensmålen för programmen.  

Hållbarhet och jämställdhet, komplettering till VB. Programrådet inventerar 

och GSv sammanställer samt lämnar till LH:s ledning. 

 
 

8.   Övriga frågor   

 Lärarlyftet: Efter förfrågan är språkstudier och NMD positiva till lärarlyft 

men pedagogiska institutionen och TUV har sagt nej. IMM framhåller att det 

är fel att vi inte tar emot lärarlyftare när detta är ett regeringsuppdrag. Vi är 

enda lärosäte i norr. Rådet vill ta emot lärarlyft och vi önskar att LH utreder 

hur vi kan lösa denna fråga (i synnerhet personalfrågan så både TUV och 

pedagogiska institutionen inte har tillräckligt med personal). 

 

IMM aktualiserar frågan om hur tidigare studenter kan hanteras när termin 

1 är förändrad. Bör diskuteras vid senare rådsmöte. 

 

9.   Nästa möte 

  Måndag 17 februari 10.00 – 12.00, Nya konferensrummet, TUV, plan 4 

 

10. Mötet avslutas  

    

  

https://www.uhr.se/publikationer/svensk-engelsk-ordbok/
https://www.uhr.se/publikationer/svensk-engelsk-ordbok/speciallararexamen
https://www.uhr.se/publikationer/svensk-engelsk-ordbok/specialpedagogexamen


  

  

  

  

Mötessekreterare       Justerare  

  

  

  

Anneli Nielsen      Gudrun Svedberg  


