
Programrådet för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen 
Minnesanteckningar 
 
 
 
Tid:   2018-12-06, kl.16-17.30 
 
Plats:   NMD konferensrum 
 
Ärenden: 
 
1.  Mötets öppnande 
  Ia  
 
2.  Fastställande av dagordningen, mötessekreterare 
  Ia  
 
3.  Föregående protokoll 
  Ia  

• Huvudområde specialpedagogik klart enligt Birgitta. 
Vi diskuterar formulering för behörighetskrav inför efterföljande kurs. 
Förslag: Momentuppdelning där sista momentet ej behöver vara godkänt har 
tillämpats i Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion. Anneli 
skickar formuleringen. 

 
• På grund av behörighetskrav, ”grindar”, så dras det ned på de 15 dagarna 

för bedömning. Arbetsmiljöfråga. Fråga till lärarutbildningsrådet. 
 

• Studierektorer kontaktade angående reviderade kursplaner termin2 med 
avseende på NPF innehåll 

 
• Valideringsarbetet är en fråga att ta upp på lärarutbildningsrådet. Bör ej 

betalas med kursmedel. Även detta en arbetsmiljöfråga.  Vem ska 
utveckla rutiner och genomföra valideringen? Ta lärdom från andra univ. 
Frågan skickas till LH. 

 
• Ia kontaktar Helen Andersson ang. central info om termin tre  

 
• GDPR, Haidi Hansson samt univ jurister, kommer att ta ett samlat grepp  

 
• Samverkansenkät besvarad.  

 



• Bemanning och antal träffar skiljer sig mellan institutionerna. Principen 
”ta från de rika, ge till de fattiga” och eget konto för lärarlyftet diskuteras. 
En fråga för LH. 
 

• Gudrun presenterar ett webbaserat material om tillgängligt lärande med 
digitala verktyg. 

 
Rapporter  
 
Övriga frågor 
 

• Lärarutbildningskonvent, regleringsbrev från i juli gällande frågan om 
antagningsprov , bedömning av reell kompetens mm. Hur ser 
informations/samverkansvägar ut vid sådana remisser/direktiv mm? 

 
 

• Enkät om hur rektors roll och ansvar tas upp har besvarats. Vi konstaterar 
att området täcks tillfredsställande men kommer att tas upp vid nästa 
LURmöte 

 
• Utvärdering av termin 1 utifrån gjorda kursutvärderingarna.  På tredje 

terminen läggs även en övergripande fråga in om termin 1. Därefter bör vi 
granska upplägget i rådet.  

 
• Kursutvärdering och programutvärdering v 3, sista dagen på terminen.  

 
• Breddningskurs termin 3, LH har inte beställt kursen ännu.OBS!  

 
• Begreppet ”låg teoretisk begåvning” förekommer i olika texter. I 

diskussionen ifrågasätts lägre kunskapskrav för denna grupp. Något att 
läsa om och diskutera i rådet. Ia skickar ut artikel. 

 
• Nationella nätverksmötet 

Rådet skickar med följande punkter: Översynen som gjorts och 
breddningskursen för termin tre som ska utvecklas. 

• Flerspråkighet, ett område som måste få större plats 
• Hur ska vi kunna påverka att examensbeskrivningen behöver uppdateras.   

 
Nästa möte, 21/1  13-14.30,NMD sammanträdesrum 
 
Vid protokollet: 
Gudrun Svedberg    LiliAnn Kling Sackerud,ordf. 



 
 
 
 
 
 
 


