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Plan 3, TUV

Närvarande: IA Kling, Åsa Löfquist, Gudrun Svedberg, Ingmarie Mellenius,
Maria Levlin, Gunnar Sjöberg (sekreterare) och på länk från Åre Anneli
Nielsen.
1. Mötet öppnas
Ordförande öppanar mötet
2. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs.
3. Föregående protokoll
Ordförande går igenom föregående protokoll. Samtliga åtgärder som togs upp
har åtgärdats.
4. Inför termin 1: LL, validering
Ett viss ”överantagning” har i år genomförts. Principer för intag diskuteras, IA
tar upp problemet med Birgitta W.
Det nuvarande valideringsläget, IA redogör för arbetsgången. Endast ett ärende
har inkommit inför hösten. Olika problem lyfts fram där bland annat vikten av
samsyn mellan institutioner bedömningar understryks.
IA får i uppdrag att kontakta Eva Allenius och ber henne kontakta gruppen där
bl.a Anneli har jobbat med höstens valideringsfrågor.
5. Valbara kurser termin 3; skrivelse till styrelsen
Råder förordade ”alternativ 3” under vårterminens sista möte i juni 2018.
Ordförande får i uppdrag att skissa på argument för att behålla detta alternativ
och rådet kommer att får möjlighet att komma med synpunkter innan den
slutliga versionen skickast till LH.

6. Programutvärderingar efter termin 2.
Ordförande efterlyser respktive institutions utvärderingar efter termin 2. Dessa
måste skickas in till IA omgående.
7. Tidigarelagd ansökning
Detta har antagits av Lärarhögskolan och skickats vidare
8. Rapporter
Rådet gick igenom läget vad gäller restuppgifter och därmed behörighet för att
läsa termin 3. Det förefaller vara fler studenter än tidigare år.
9. Övriga frågor
• Tidsplaner för 2019 år utbildning efterlystes. Deltagarna i Rådet
uppmanas att påbörja arbetet och återkoppla till ordförande.
• Matriser för examensordningen för terminer 1, 2 och 3 diskuterades.
• Kursutveckling. 3 personer får vardera 15 timmar vardera för att utveckla
examensarbetes- och forskningsmetodikkurs (15 hp respektive 7,5 hp).
Gruppen bör bestå av en representant från var och en av de ingående
institutionerna och detta arbete bör helst påbörjas snarast. De institutioner
som berörs är pedagogik, språkstudier samt NMD. Ia vill snabbt ha namn
och är sammankallande för gruppen.
• ”Hoppa på termin”. Frågan om studenter som vill byta inriktning kan i
och med den förändrade förstaterminen nu dyka upp. Ordförande får i
uppdrag att reda ut detta med kansliet.
• Situationen för en student med speciella behov som skall påbörja
studierna i höst diskuterades. Peddan, som ansvarar för den aktuella
kursen, uppmanas att ta kontakt med Carina Arvidsson på Studentcentrum
för ytterligare information.
• Neuropsykiatrikurs för nuvarande studnter på termin 3 efterlystes. En kurs
på 15 hp kommer vt 2019 att startas på TUV.
10. Nästa möte

Måndag den 1 okt mellan 09.00-11.00 på NMD då även de kommande mötena
för hösten bokas.
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