
 
Programrådet för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen  
 
Minnesanteckningar   
  
Datum:   2021 05 18, kl. 8.30-10.30  
  Mötet genomfördes via Zoom  
  
Närvarande:  Gudrun Svedberg, ordförande, TUV   
 Ingmarie Mellenius, Språkstudier  
 Maria Levlin, Språkstudier 
 Anneli Nielsen, TUV   
 Lotta Vingsle, NMD  
 Erika Isberg, Pedagogiska institutionen  
 Mathias Norqvist, NMD 
   
  
  Ärenden: 
 
1.  Mötets öppnande 
  Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat 
 
 
2.  Fastställande av dagordning och mötessekreterare  

• Dagordningen fastställdes.  
• AN utsågs till mötessekreterare.   

 
 
3.  Föregående minnesanteckningar 

Maxtal för examinationer på examensarbeteskursen: Alla institutioner är 
positiva och rådet anser att det är viktigt att kursansvariga inst. gör lika. 
Institutionerna arbetar med dessa ändringar under hösten 2021 så att det är klart 
inför hösten 2022. Frågan bordläggs till i höst.  
 
Programsajt för rådet: UPL förordar Teams men vissa föredrar Canvas. Inget 
enhetligt beslut om vilken sida som ska gälla. Rådet förespråkar Canvas som 
programsajt för programmen eftersom att de har Canvas som kurssajt.  
 

 
4.  Kartläggning av bemanningssituationen i programmens kurser 

Kartläggningen är genomförd i enlighet med uppdrag från LH och 
programanalysen och överlämnad till LH:s föreståndare samt utbildningsledare. 
Rådet diskuterar även huruvida det är etiskt riktigt att lärarlyftsplatser inkluderas 
i ordinarie platser, eftersom syftet med den statliga satsningen är att möta 
behoven av fler speciallärare i skolorna. 
 

 
 
5.  Utvecklingsarbete HT 21 



En rådsmedlem från respektive kursansvarig inst deltar i utvecklingsarbetet. ML 
är sammankallande. Rådet har ansökt om förlängd dispositionstid fram till 31 
mars 2022. Ett inledande planeringsmöte hålls i juni. Viktigt att involvera alla 
berörda i arbetet.  
 

 
8.  Information, rapporter, remisser 

- Kollegial granskning, presentation 3 juni kl. 10.00  
Nina Klang och Daniel Östlund 

- Information från ROT (rådsordförandeträff) 
 

 
9.  Kursplaner 

Rådet blir ingen obligatorisk instans vid revidering av kursplaner. Dock positivt 
att förankra i rådet. Revidering av Specialpedagogiska kunskapsområden pågår.  

  
 
10.  Övriga frågor 

Utlåtanden om TG för breddningskurs lyftes av LV. Problematiskt när det är  
olika behörighetskrav på ingångarna.  

 
IM M lyfter behovet av återkoppling mellan olika mötesplattformar (lokal 
samverkan, ROT. Prefekt och studierektorsträffar mm) 

 
 

 
11.  Nästa möte  

Bestäms i juni. Informellt diskussionsmöte efter dragning av den kollegiala 
granskningen 10 juni. 

  
Minnesantecknare  Justerare 

 Anneli Nielsen  Gudrun Svedberg 
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