Programrådet för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen

Minnesanteckningar

Datum:

2019-10-15, kl.13-14.30

Plats:

NMD konferensrum

Närvarande:

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

Adjungerad:

Lars Knutsson (punkt 8)

Ärenden:
1.

Mötets öppnande
Ordförande GSv öppnar mötet

2.

Fastställande av dagordningen, mötessekreterare
Dagordningen fastställs, ÅL utses till mötessekreterare

3.

Föregående protokoll
Specialpedagogik som huvudämne. Remissvar har inkommit från
Pedagogiska institutionen angående Specialpedagogik som
huvudämne kopplat till magisterexamen för specialiseringar inom
Speciallärarprogrammet. Två aspekter att beakta:
1. Vilket ansvar har Pedagogiska institutionen för kurser med
huvudämnet specialpedagogik som ges på andra institutioner?
2. Inom specialiseringarna matematikutveckling och språk, läs o
skrivutveckling saknas 7.5 hp för att uppnå 60 hp inom
huvudämnet specialpedagogik.
Frågan kommer att diskuteras i ett möte mellan
utvecklingsledaren, föreståndaren (LH) och pedagogiska
institutionens ledning.

Utvärdering termin 3, metodkurs. Kursutvärdering av
studenterna har genomförts. En mindre arbetsgrupp bestående

av kursansvarig för metodkursen, ansvariga för examensarbete
kommer att diskutera hur dessa kurser länkar i varandra.
4.

Programanalys, VB/VP 18/19, 19/20
Programutvärderingar ska göras efter termin 3. Utkast har
skickats ut och synpunkter skickas till GSv. Ska inlämnas 30/10.

5.

Utvärdering kurs 1
Kursutvärdering genomförd av studenterna. Ett par
lärarutvärderingar saknas ännu och psykologiska institutionen har
skickat in ett gemensamt svar. IKS och GS kommer att
sammanställa utvärderingen.

6.

Behörighet till termin 3
AN och ÅL redovisar sina sonderingar om förändringar vad gäller
behörighetskrav till termin 3. Rådet enades om att överväga och
undersöka om följande formulering kan nyttjas som
behörighetskrav till kursen 6SP058 (Vetenskaplig metodkurs):
Därutöver ytterligare godkända kurser om minst 20 hp inom
respektive inriktning. Det får till följd att revidering av vissa kurser
och uppdelning i moduler och poäng blir nödvändig.

7.

Tillgodoräknande
Representanter i rådet menar att tillgodoräkningar tar mycket
lärarresurser i anspråk och efterlyser stöd i arbetet. Även hur
likvärdig bedömning kan stärkas diskuterades. Frågan lyfts i den
pågående programanalysen med förslag om en central person
som genomför merparten av bedömningarna.

8.

Antagning till senare del av programmet
Lars Knutsson informerar om att tidigareläggande av ansökning är
genomförd och att sökande redan i maj får besked om de antagits
till utbildningen.
LK informerar vidare om möjligheten att söka och antas till senare
del av programmet. Rådet ställer sig positivt till den förändringen.
LK informerar om värdet av att nyttja TimeEdit och uppmuntrat
lärare att söka hjälp hos administratörer som har utökad klient.
Möjlighet finns att göra en program-cambrosida där alla länkar till
studenterna läggs ut.

9.

Rapporter, remisser, information
Nationellt nätverksmöte, Linköping 29 nov
I M och LW representerar eventuellt Umeå.

Externa relationer – GSv har haft ett möte med Marcus Boman,
besvarat frågor gällande spec-programmen.
UMPE - Representantfrågan ej löst.
Ytterligare distansförlagd undervisning. Rådet anser inte att
programmet ska förläggas på mera distans än det redan är
(undantag, se nedan). GSv ombesörjer svar till frågeställaren,
kommunerna.
10.

Övriga frågor
75% seminarium på länk? GSj lyfter frågan om att deltagande i
examensarbetets obligatoriska 75% seminarium via länk. Denna
höst, ht 19, genomförs seminariet på Campus, men rådet är
öppna för att 75%seminariet kan genomföras på länk från ht-20.
Programavslutning, ML och LW (Språk o MND) planerar en
avslutningsceremoni på studenternas sista dag på campus. I
samband med denna kan en programutvärdering göras.
Lärarlyftspengar. IM återkom till en fråga från i vt 19. Hur
används Lärarlyftspengarna på institutionerna? AN och GSv lade
ner utredningen då satsningen Lärarlyftet skulle upphöra. Kan bli
aktuellt att återuppta vid en ny satsning.

11.

Vid protokollet:
Åsa Löfqvist

Nästa möte
Onsdag 19-11-27 kl 13.00-14.30

Gudrun Svedberg, ordf.

