
 
Programrådet för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen  
 
Minnesanteckningar  
Datum:   2021 08 24, kl. 8.30-10.00 
 
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.  
• EI utsågs till mötessekreterare. 
•   

3.  Föregående minnesanteckningar 
Maxtal (5 st) för examinationer på examensarbeteskursen införs. Kursansvariga 
institutioner genomför förändringen inför hösten 2022.  
 
Gemensam programsajt för programmen klar. (GS lägger till rådet) 
 
Kartläggning av institutionernas bemanningssituation genomförd och 
överlämnad till LH. Hur följs den upp? Frågan överlämnas till utbildningsledare 
AT 
 
Kollegial granskning genomförd och följs upp: 

- institutionsnivå (kursansvariga – kursplaner, genomförande) 
 - programövergripande (rådet och utvecklingsprojektet) 

- övergripande (hur följs utvärderingen upp av LH? Frågan 
överlämnas till utbildningsledare AT) 
  

4.  Remiss, Intern arbetsordning för lärarhögskolan 
 Rådet beslutar att besvara remissen.  
 
5.  Generell examen 

Den kollegiala granskningen ger inget entydigt svar. Rådet anser att det måste 
vara lika för båda programmen och ser tre alternativ: alla 
program/specialiseringar ger generell examen, inget program/specialisering ger 
generell examen, Pedagogiska inst. inrättar en kurs med huvudämne 



specialpedagogik som examensarbete kan valideras mot. Rådet föreslår att 
utbildningsledare AT inbjuder till en träff med berörda (kursansvariga, 
studierektorer, rådet och ev Examina) samt gör ett utskick av underlag, vad 
gäller för magister, inför träff. 

 
6.  Utvecklingsarbete ht 21 

Arbetsgruppen har inlett arbetet, fördelar uppdrag och har en samarbetsyta på 
Teams. Möte för bredare förankring planeras i september.  
 
Ev resurser för uppföljning av Kollegial granskning besvarades inte av LH i 
våras så den frågan ställs återigen.  

7  Information, ROT, rapporter, remisser 
o SPSM- Tre perspektiv på ADHD 
o Antagningssiffror till programmen 
o Inför programstarten. Kurs 1 och 2, kommer att ges digitalt. Ev kurs 3. 
o Remiss, Tioårig grundskola, vid intresse återkopplas till GS.  
o Remiss, Professionsprogram, vid intresse återkopplas till GS. 
o Kursplan, Spec kunskapsområden (Kursplaner delas för kännedom) 
o Träffar ang. tillgodoräknanden EI, AN deltar samt LV och MN pga 

ledningsuppdrag.  
 
8.  Övriga frågor 

Rådet anser att vi bör avvakta med beslut om campus/digitala träffar i slutet av 
terminen. 
Teams för rådet ska upprättas. 
 

11.  Nästa möte  
Tisdag den 21/9 kl. 8.30 – 10.30. 

  
Minnesantecknare  Justerare 

 Erica Isberg   Gudrun Svedberg 
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