
 
Programrådet för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen  

 

Minnesanteckningar  
Datum: 20210304, kl. 8.30-10.30 
Mötet genomfördes via Zoom  
 
Närvarande:   
Gudrun Svedberg, ordförande, TUV 
Ingmarie Mellenius, Språkstudier  
Maria Levlin, Språkstudier 
Anneli Nielsen, TUV 
Lotta Vingsle, NMD 
Mathias Norqvist, NMD 
Erika Isberg, Pedagogiska institutionen 
 
Adjungerad:   
Linus Andersson, Studierektor Institutionen för Psykologi (närvarande punkt 1-3, 9) 
Anna Tegström, Utbildningsledare LH (närvarande punkt 1-3) 
Förhinder: Lärare från specialisering Utvecklingsstörning,  
 

Ärenden: 

 

1.  Mötets öppnande 

Ordförande öppnande mötet 

2.  Fastställande av dagordning och mötessekreterare  

• Dagordningen fastställdes. Övriga frågor läggs till. 

• ML utsågs till mötessekreterare.  

3.  Föregående minnesanteckningar 

• Institutionernas bemanning. Rådet har ännu ej inlett den kartläggning som 

beslutats i Uppföljnings och åtgärdsplan 2021. 

• Examinerande schemalagt inslag utanför fastställd träff är ej möjlig. AT 

undersöker möjligheten att låta ett examinerande quiz ligga öppet längre tid. 

Här bör även rättssäkerhet beaktas. 

• Progression i inslag/examensmål bör ses över, tex Kvalificerad 

samtalspartner (termin 1), rådgivare (inriktningsterminen). NPS ska finnas 

med på termin 2 motsvarande 2,5 hp. Programrådet anser att inslaget bör 

finnas med under termin 2 men ej poängsättas. GS tar upp frågan med LH. 

• Rådet anser att skrivningar om programmets träffar bör tas bort från 

utbildningsplanen och endast anges på programmens webbplatser. 

• Det finns inget regelverk som förhindrar parallelläsning av kurser, vilket bör 

vägas in vid ev förändringar av kursupplägg. 

• Betygsgraden VG ska finnas i programmens kurser 

• Mötesforum för programrådsordföranden, utbildningsledare och LH:s 

föreståndare har inrättats. Mötesfrekvens 2 ggr/termin.  

 

  



4.  Träffar ht 21 

Metodkurs termin 3 kommer att ges digitalt. Kursutvärderingen var mycket 

positiv ht 20, som också gavs digitalt, och det har dessutom varit svårigheter 

boka lokaler. 

 

 

5.  Programutvärdering för ht 19 till ht 20 

Programrådet diskuterar möjligheter till programutveckling utifrån utvärdering 

av respektive program och specialisering.  

6. Utlysning av medel gällande kvalitet i distansutbildning  

Programrådet diskuterar ansökans utformning och är eniga om betydelsen av det 

utvecklingsarbete som föreslås.  

 

7. Förslag angående förändrad struktur för programmens träffar 

Programrådet diskuterar förslaget. Frågan bordläggs till nästa möte. 

  

8.  Information, rapporter, remisser 

 Förslag i den nya SOU 2021:11 lyfts. Grundsärskolans namnbyte till anpassad 

grundskola och gymnasiesärskolans namnbyte till anpassad gymnasieskola samt 

att benämningen intellektuell funktionsnedsättning ersätter utvecklingsstörning. 

Även för speciallärarutbildning utvecklingsstörning föreslår utredningen 

specialisering intellektuell funktionsnedsättning. 

 

9.  Kursplaner 

Arbetet med ny kursplan för NPS-kursen och tillhörande examinationer har 

strandat. LA föreslår att han som studierektor ska arbeta fram ett förslag som 

kan presenteras för berörda på Pedagogiska institutionen och TUV. LA lyfter 

även Psykologis önskan om en ledamot i programrådet. 

10.  Övriga frågor 

• Frågan lyfts om hur många examinationstillfällen som ska erbjudas. Frågan 

lämnas över till SYV, Tomas Lilja.  

• AT informerar om att förslag till dimensionering av nybörjarplatser kommer 

till råd och institutioner kommer inom kort. 

 

11.  Nästa möte  

 Tisdag den 13/4 8.30 – 10.30. 

 

12.  Mötet avslutas 

 

Minnesantecknare 

Maria LevlinJusterare 

Gudrun Svedberg 

 


