Programrådet för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen

Minnesanteckningar
Datum:

2020 04 28, kl. 13.00-14.30
Mötet genomfördes via Zoom

Närvarande:

Gudrun Svedberg, ordförande, TUV
Ingmarie Mellenius, Språkstudier
Anneli Nielsen, TUV
Åsa Löfqvist, Ped. Inst.
Gunnar Sjöberg, NMD
Lotta Vingsle, NMD
Maria Levlin, Språkstudier

Ärenden:
1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnande mötet.

2.

Fastställande av dagordning och mötessekreterare
• Dagordningen fastställdes.
• AN utsågs till mötessekreterare.

3.

•
•
•
•
•
•

4.

Föregående protokoll
Frågan om MND skall lägga in huvudämne togs upp. Rådet efterlyser
granskningen av termin 3.
Tillgodoräknande: Fredrika Moliis kan inte ta uppdraget gällande utarbetande
av rutiner för tillgodoräknandeärenden. Rådet efterlyser funktionen och
överlämnar till LH att utse person.
Programmatrisen är ett stöd för att få översikt över programmet och våra
kurser
Kurstider är publicerade.
Myndighetskapital: Förslag inlämnat, besked från LH i mitten av september.
Modulindelning av ULF: Ingen remiss till rådet. Kursplanen har behandlats på
LH, utbildningsledare AT har återkommit med några förslag på ändringar.

Distans- och fjärrundervisning
Rapport från institutionerna samt diskussion angående hur de nya
förutsättningarna för undervisning hanterats. Inget gemensamt beslut fattas
angående examensarbetets 70%-seminarier via zoom. Zoom-möten lägger
kursansvarig ut via TimeEdit.

På antagning.se anges att programmet har 12 campusträffar. Detta bör ändras
eftersom att det i utbildningsplanerna står att programmet har 4-5 träffar per
termin. GSv undersöker.
Dessutom bör mening ”Under utbildningen tillkommer också schemalagda
kursträffar med stöd av digitala verktyg och via lärplattformar” läggas in i
- utbildningsplanen
- dokument med information om terminstider
- välkomstbrevet
- programmens hemsida på umu.se.
GSv tar ärendet visare till utbildningsledare AT och utbildningssamordnare M
O.

5.

Information om campusträffar på hemsida.
Behandlades under punkt 4.

6.

Canvas.
Hösten 2021 inför programmen Canvas.

7.

Behörighet till forskningsmetodkursen/examensarbeteskursen.
Rådet föreslår en ändring av behörighetskraven inför termin 3. I nuläget är
kravet 22,5 avklarade hp från termin 1 och 20 hp från termin 2. Rådet anser att
även NPF-kursen från termin 1 bör krävas. Det innebär att hela termin 1 är
behörighet för att läsa termin 3.
GSv lyfter en fråga till utbildningsledaren AT.

8.

Institutionernas och handledarnas roll när det gäller forskningsplaner.
AN diskuterar med kursansvarig för metodkursen om uppgiften att skriva
forskningsplan kan utformas som en G-uppgift med ett VG-inslag med tanke på
individuell bedömning.
Rådet kommer överens om:
Rådet föreslår att språk och matte uppvaktar LH och lyfter de problem som de
anser uppstår utifrån hur poängen i kursen är fördelade.
Matte och språk kan tilldela handledare från våren. Viktigt är att handledningen
inte ”otillbörligt” hjälper studenterna med forskningsmetodkursens uppgift.

9.

Ny medarbetare på Pedagogiska institutionen

10.

Övriga frågor:
Informationsflöde i programrådet. Interna utförliga minnesanteckningar på
Cambro. Tydliga sammanfattningar efter varje punkt vilka förs till
minnesanteckningarna..

11.

Nästa möte äger rum den 2/6 09.00 – 11.00 via Zoom

9.

Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

Minnesantecknare

Justerare

Anneli Nielsen

Gudrun Svedberg

