Programrådet för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen
Minnesanteckningar
Datum:

2019-03-25, kl.13.00-15.00
Gamla konferensrummet, plan 4, TUV

Närvarande: Gudrun Svedberg, ordförande, TUV
Ia Kling, NMD
Unnar Sjöberg, NMD
Ingmarie Mellenius, Språkstudier
Anneli Nielsen, TUV
Åsa Löfqvist, Ped. Inst.
Mikaela Nyroos, Ped. Inst (adjungerad, punkt 4)
Birgitta Wilhelmsson LH (adjungerad, punkt 4)
Förhinder: Maria Levlin, Språkstudier
Ärenden:
1.

Mötets öppnande
Ordf. öppnar mötet.

2.

Fastställande av dagordning och mötessekreterare
Dagordning fastställs. AN är sekreterare.

3.

Föregående protokoll
ÅL har en fundering angående termin 3. Eftersom att vi inte fastställt
termin 3 så är det svårigheter att boka salar. MN, kursansvarig för
examensarbete ht 2019 har bokat salar för v 36, v40 och v 49
(måndag och tisdag examination för examensarbete och
breddningskurs startar onsdag v 49 och avslutas v 39). AL gör ett
förslag på träffar för termin 3.

4.

Utvärdering termin 1
Diskussion omkring upplägg termin 1. Rådet formulerar en skrivelse
om förslag till ändring av kurs 1 utifrån de förbättringsområden
utvärderingen visat (GS och AN gör ett utkast). Skrivelsen ställs till
utvecklingsledare BW och föreståndaren för LH.

5.

Kursutveckling termin 3

Utmaning att hitta tid för träffar mellan institutionerna för att planera
metodkurs. Pedagogiska institutionen (och samverkande
institutioner) strävar efter att använda neutrala formuleringar i
metodkursen. En del arbete kvarstår – bland annat att lägga in i mall
samt välja kurslitteratur. Strävan är att skapa liknande kurser för de
olika inriktningarna, men ävenmed inriktningsspecifika FSR, vad
gäller examensarbeteskurserna.
Förslag kunskapskrav för breddningskursen är att de ska ha alla
poäng från termin 1 och termin 2.
6.

UKÄ:s kvalitetsgranskning av spec-utbildningar
Vi resonerar omkring kvalitetsgranskning av Karlstads utbildning.
Ett förslag är att lyfta frågan om kvalitetsgranskningarnas
genomförande (och kvalitet) på nationella rådsmötet.

7.

Programutvärdering
Ia inväntar programutvärderingar från alla inriktningar.

8.

Remisser
Vilka remisser skall skickas ut till hela rådet? Ordförande skriver
”för kännedom” i fråga om remisser som är mindre angelägna.

9.

Rapporter, info
Rapporter från medverkande institutioner.
Förkunskapskrav för att läsa inriktning termin 2? Inriktning
matematik ser att studenterna har låga kunskaper. Vi föreslår att
denna fråga skall lyftas på nationella rådsmötet.
Vi diskuterar omkring hur institutionerna använder
lärarlyftspengarna. Rådet skickar ut en förfrågan till alla institutioner
om hur pengarna används. GS och AN formulerar förfrågan.
Programpresentation på hemsidan, se länk
Speciallärarprogrammet ligger beskrivet som en sammanhängande
inriktning. Detta bör kanske ändras. Synpunkter skickas till M
Oskarsson.

10.

Övriga frågor
ÅL skickar förfrågan till nationella nätverket om hur gå ut med
information om tidigareläggning av ansökning. Återkopplar till BW.

11.

Nästa möte
Den 29 april 13-15.

12.

Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet

Mötessekreterare

Justerare

Anneli Nielsen

Gudrun Svedberg

