
Programrådet för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen 

Minnesanteckningar 
 

 

 

Datum:  2019-11-27 kl. 13.00-15.00 

   Mötet ajourneras vid punkt 6 för att återupptas 2019-12-09 kl. 8:30 

 

Plats:  Konferensrummet Akvariet, plan 3, TUV 

 

Närvarande:  Gudrun Svedberg, ordförande, TUV 

 Lotta Vingsle, NMD 

 Gunnar Sjöberg, NMD 

 Åsa Löfqvist, Ped.inst. 

 Maria Levlin, Språkstudier 

 Ingmarie Mellenius, Språkstudier 

 Anneli Nielsen, TUV (på länk) 

 

 Adjungerad:  Birgitta Wilhelmsson t.o.m. punkt 6. 

    

Ärenden: 

 

1.  Mötets öppnande 

 Ordförande GSv öppnar mötet. 

   

2.  Fastställande av dagordning, mötessekreterare 

 Dagordning fastställs med tillägg av punkterna 

 - avslutningsceremonin 

 - parallelläsning termin 3 

 - estetiska uttryckssätt  

 IM utses till mötessekreterare 

 

3.  Föregående protokoll gås igenom 

    

 

4.  Kollegial granskning 

LH:s styrelse har fattat beslut om kollegial granskning. Denna granskning 

sker i förhållande till kraven för generell examen och kommer att baseras på 

granskning av ett antal examensarbeten från respektive program och 

specialisering. Genomförs under vt 2020. 

 

5.  Programanalys och dialogmöte 
Med anledning av genomförd programanalys samt dialogmöte kommer en 

sammanställning av områdena hållbar utveckling och jämställdhet att 

genomföras. GSv ansvarar för sammanställningen. Vid mötet diskuterades 

också överintag, eftersom det är svårt för verksamma lärare att ta en sent 

erbjuden reservplats. 

 

 

6.  Remiss angående förslag om förändrad poängfördelning kurs 1, termin  



 GSv ansvarar för ett remissvar 

 

7.  Metodkurs, termin 3 

Språkstudier och NMD lyfter att studenterna inom dessa specialiseringar 

behöver ämnesspecifik handledning när de skriver sin forskningsplan. Ett 

annat dilemma är att forskningsplanerna skrivs individuellt och 

examensarbeten ofta i par. Enligt beslut från LH:s styrelse har samtliga 

poäng för kursen tilldelats en institution. Rådet vill diskutera det förslag 

som ursprungligen bereddes i relation till konsekvenserna av nuvarande 

organisation. 

 

8. Fristående kurs, NPS 

ANi lyfter att pedagogiska institutionen tar in studneter på fristående kurs på 

första terminens NPS-kurs. Rådet anser att ett förkunskapskrav bör vara att 

studenterna är pecialpedagog eller speciallärare.  

 

 

Mötet avslutas 

Vid denna punkt i dagordning ajourneras mötet, för att återupptas den 20/1 

2020, kl. 8:30 

 

 

 Mötessekreterare 

 

 Ingmarie Mellenius  Gudrun Svedberg 

 

 


