
Programrådet för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammet 
Minnesanteckningar 
 
Tid:  2019-04-29 
 
Plats:  Gamla konferensrummet, TUV 
 
Närvarande: Gudrun Svedberg, ordförande, TUV 
  Anneli Nielsen, TUV 
  Åsa Löfqvist, Pedagogik 
  Ia Kling, NMD 
 Ingmarie Mellenius, Språkstudier 
  Gunnar Sjöberg, NMD 
     
Frånvarande: Maria Levlin, Språkstudier 
 
Ärenden: 
 
1.  Mötets öppnande     
   Ordförande öppnade mötet 
 
2.  Fastställande av dagordning    
  Dagordningen fastställdes. Ia utsågs till sekreterare.  
 
3.   Föregående protokoll 
  - Utvärdering termin 1 (se punkt 4.) 
  - Tidsplanen, Ia och ML tydliggör ramschema för      
       breddningskurserna 
  - Programpresentationen på hemsidan justeras till träffar c:a en   
    gång i månad. GSv ansvarar  
  -Undersökning om institutionernas användande av LärarLyftets   
  ersättning lades ner eftersom det inte blir någon fortsättning på  
 lyftet.   
 
4.  Utvärdering termin 1 
  - Beslutades att GSv skickar in den gjorda skrivelsen snarast och  
     brådskande till LH´s kansli. 
  -Rådet ska arbeta med bedömningsfrågan (G-VG) vid nästa möte.    
 AN skickar underlag, samtliga tar med bedömningsmatriser.
  
 
5.  Speciallärarutbildningarnas  behörighetskrav 
  Rådet instämmer i det förslag som kommit från nationella  



     arbetsgruppen genom Linnéuniversitetet. Ia meddelar BW. 
 
6.  Tidsplanen (datum och tider)   
  Ia ansvarar för att den färdigställs och GSv skickar den vidare till    
  både LH´s kansli och Helen Andersson.  
 
7.  Programanalyserna    

Ia saknar språkstudiers utvärdering (IML skickar snarast). 
Generellt gäller att de examensmål som måste ses över är arbetet 
med åtgärdsprogram och pedagogiska utredningar samt kunskaper 
om betyg och bedömning. Ia slutför detta arbete och skickar in till 
LH´s kansli  
 

8.  Remisser     
 Inga remisser har inkommit 
 
9.  Rapporter 
 NMD- Ia kontaktar Maria Löfgren angående ny rådsmedlem  
    hösten 2019. (Lotta Vingsle) 
  Ped. Inst - Organisatoriska förändringar pågår. Skrivelse om   
      ytterligare rådsmedlem, GSv Skickar till Maria Löfgren.      
   TUV- Rekrytering inom spec.fältet pågår fortfarande 
   Språk- Arbete med kursplan examensarbete 15 hp 
 
10.  Övriga frågor 
 Principer gällande mailkommunikation och korta träffar    
 diskuterades. Utvidgade minnesanteckningar finns att tillgå på      
                      Cambro.   
 
11.  Nästa möte 
    12/6 kl.13-15, TUV Nya konferensrummet 
 
12.  Mötet avslutades 
 Ordförande avslutar mötet   
      
  
Mötessekreterare  Justerare 
 
 
 
 
 Ia Kling   Gudrun Svedberg 
 



 
 
 
 
 
 


