
Programrådet för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen  

Minnesanteckningar 

Tid: 2019-01-21, kl.13-14.30  

Plats: Gamla konferensrummet, plan 4, TUV  

Närvarande:  Gudrun Svedberg, ordförande, TUV  

  Gunnar Sjöberg, NMD  

  Ia Kling, NMD  

Maria Levlin, Språkstudier  

Annelie Nielsen, TUV  

Förhinder:  Ingmarie Mellenius, Språkstudier 

Åsa Löfqvist, Pedagogik 

 

1. Mötets öppnas   

Ordförande öppnar mötet  

2. Fastställande av dagordning och mötessekreterare  

Dagordningen fastställs  

3. Föregående protokoll  

Behörighetskrav inför ny termin diskuteras. Olika villkor förefaller gälla 

på de inblandade institutionerna. Rådet enades om att eftersträva att lika 

villkor gäller på samtliga institutionerna.  

Central information angående termin 3 är bristfällig. Ia har kontaktat 

Helena Andersson på Ped.inst. och uppmanat henne att se över detta.  

Kursplaner och studieguider för färdiga kurser skall snarast läggas ut på 

Specialpedagogiska rådets sajt på Cambro.  

4. Kursutveckling, termin 3 Berörda institutioner  

Tid måste avsättas på institutionerna för att ta fram kursplaner för termin 

3. Kursplaner ska upprättas där basdata för kurserna ska godkännas av 

institution och Lärarhögskolan samt läggas in i Selma senast den 3 

februari 2019. Gudrun undersöker när kursplanerna ska vara klara.  



Rådet menar att det är angeläget att det samverkas angående metodkursen. 

Ska TUV handleda inom Pedagogiska inst exarb-kurs bör TUV även 

medverka i kursutvecklingen. Den kommande tillgången av handledare på 

institutionerna är problematisk och diskuteras. Gudrun får i uppgift att ta 

upp frågorna men Birgitta W.  

5. Programutvärderingar  

Alla inriktningar (förutom språk) skall genomföra en tre-

treminsprogramutvärdering under inledningen av terminen. 

Utvärderingarna skickas till IA så snabbt som möjligt. Ia och Gudrun 

lägger in i verksamhetsberättelsen. 

6. Rapport Nationellt nätverk för specialpedagogiska ut bildningar, 

Göteborg den 14 december 2018  

Gudrun sammanfattar intrycket från nätverksmötet.  

Tidigareläggning av ansökningstider. För medverkan ht 20 måste anmälan 

till Peter Wretling måste anmälan ska senast oktober 2019.  

Förkunskapskrav till speclärarprogrammet diskuterades på möten. En 

grupp under ledning av Iréne Ohlsson har tillsats för att utarbeta förslag 

till nationell överenskommelse mellan berörda lärosäten. Målet är att detta 

ska vara klart till hr 20. 

Frågan om tillgodoräknande på de olika universiteten togs upp på mötet.  

Gudrun bifogar minnesanteckningarna från nätverksmötet.   

7. Rapporter  

Representant från ”fältet” saknas fortfarande. IA och Gudrun tar upp 

frågan, eventuellt finns en lämplig person i Umeå kommun.  

Att inrätta ett seminarium för handledare som handleder exarbeten i spec 

diskuterades.  

8. Övriga frågor  

Gudrun flaggade för LH:s program-kickoff den 25 jan.  

Informationsmöte om stipendium STINT för lärare genomförs den 30 jan. 

Gudrun har mer information om detta.   



Utvärdering av termin 1 diskuteras. Lars Knutsson på LH-kansliet kan 

hjälpa till med att sammanställningen av utvärderingarna. Knutsson 

behöver dock ramar för arbetet.  

Utvärderingen föreslås ske i två steg: 

1. Studenternas kursutvärderingar sammanställs (L. Knutssons) 

2. Kursansvarig lärare samt undervisande lärare med större del i 

kursen sammanställer a) sina reflektioner kring studenternas 

kursutvärdering samt b) egna reflektioner om vad som fungerat bra, 

mindre bra och vad som kan förändras, c) vilka aspekter vi behöver 

samplanera mellan kurserna för att komplettera varandra och nå 

progression. Detta skickas till Gudrun. 

 

9. Nästa möte  

14 februari 10.00 – 12.00, TUV Gamla konferensrummet, plan 4 

25 mars 13.00 – 15.00, TUV Gamla konferensrummet, plan 4 

10.  Mötet avslutas 

Ordförande avslutar mötet  

 

Mötessekreterare 

Gunnar Sjöberg/Gudrun Svedberg 

 

 

 

 


