
 
Programrådet för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen  

 

Minnesanteckningar  
 
Datum:   20210128, kl. 8.30-10.00 
Mötet genomfördes via Zoom  
 
Närvarande:   
Gudrun Svedberg, ordförande, TUV 
Ingmarie Mellenius, Språkstudier  
Anneli Nielsen, TUV 
Lotta Vingsle, NMD  
Erika Isberg, Pedagogiska institutionen 

 

Ärenden: 

 

1.  Mötets öppnande 

Ordförande öppnande mötet 

2.  Fastställande av dagordning och mötessekreterare  

• Dagordningen fastställdes. 

• LV utsågs till mötessekreterare.  

3.  Föregående minnesanteckningar 

- Kortfattad information om programrådets arbete har gått ut till kursansvariga 

och berörda institutioner. Kursansvariga i specialisering utvecklingsstörning 

samt undervisande lärare från Psykologiska inst. adjungeras i samband med 

att programutvärderingen behandlas.  

- Inför en ev. utökning av antalet platser på programmen har programrådet i 

uppdrag att kartlägga bemanningssituationen inom spec. på institutionerna 

samt ge förslag på möjliga åtgärder. Rådet diskuterar vems ansvar en 

strategisk framförhållning vilar på.  

- Kvalificerad samtalspartner, handledning behandlas under den andra kursen 

på termin 1.Rådgivning bör tas upp under termin 2 kopplat till respektive 

specialisering inom speciallärarprogrammet samt inom 

speciallärarprogrammet. 

 

4.  Kurs- och terminstider på webben 

- Rådet diskuterar återigen hur vi ska förhålla oss till antal och angivna tider 

för träffar eftersom riktlinjerna inte tycks enhetliga.   

- Psykologi önskar genomföra ett examinerande Quiz utanför på tidpunkt 

utanför campusträff.  

- AN gör ett alternativt förslag till kursupplägg som inte är låst till kursstart.  

- Rådet problematiserar VG-nivå och GS undersöker vad som reglerar detta. 

5.  Önskemål om statistik i programanalyserna 

Antal antagna/registrerade. Rådet önskar information som avspeglar processen 

från första antagning, dvs de som tackat ja i juli, till hur många och hur många 

som verkligen infinner sig.  

 

6. Utvärdering av programavslutning  



Erfarenheterna från avslutningen är positiva. Dock lägre medverkan i 

programutvärderingen än förväntat. Påminnelse skickas. 

 

7. Förbundet Sveriges Speciallärar- och Specialpedagogutbildningar 

LH tveksam till deltagande utifrån nuvarande stadgar. GS har framfört detta till 

den arbetsgrupp som arbetar med att ta fram stadgarna.  

8.  Information, rapporter, remisser 

Återkopplingen från den kollegiala granskningen kommer i maj.  

Initiativ har tagits från LH angående återkommande träffar mellan LH och 

programrådsordföranden 

 

9.  Kursplaner 

Revidering av kurs tre på termin 1 pågår och kan lyftas vid nästa programråd. 

Inom programmen bör benämningen NPS användas. 

10.  Övriga frågor 

- Rutiner för hur information om att student har rätt till särskilt stöd bör 

utvecklas. Här har kursansvarig för kurs 1 ett särskilt ansvar, i dialog med 

berörd student. Av vikt att examinationer inte testar läsförmåga i högre än 

kunskaper, exempelvis vid flervalsfrågor. 

- Under termin 3 är det problematiskt att examensarbeteskursen i praktiken 

breder ut sig över breddningskursens start. Framgår även av kursutvärderingar. 

Rådet har tidigare föreslagit parallell-läsning.  

Studenterna hamnar i tidsbrist. Kan kriterier för forskningsplanen bli tydligare, 

med en mera användbar forskningsplan som resultat. 

 

11.  Nästa möte  

 Torsdag 4 mars 8.30 – 10.30. 

 

12.  Mötet avslutas 

 

Minnesantecknare  Justerare 

Lotta Vingsle  Gudrun Svedberg 

 

 


