Minnesanteckningar
Programråd studie- och yrkesvägledarprogrammet
Datum: 2019 -03 -18, kl. 15:00 – 16:30
Plats: C319 Pedagogiska institutionen

sid 1 (av 3)

Närvarande
Ron Mahieu
Annica Brännlund
Magnus Blomgren
Tomas Mejtoft
Sandra Rådal
Lina Vänglund
Christina Westergren
Anna Karin Lidström Persson

Pedagogiska institutionen (ordf.)
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Statsvetenskapliga institutionen
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Studentrepresentant
Studentrepresentant
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (adj.)
Lärarhögskolan (adj.)

Ärende

Anmärkning

1.

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

2.

Föregående minnesanteckningar

Minnesanteckningar från föregående möte.

3.

Val av sekreterare

Ron Mahieu väljs till mötessekreterare.

4.

Rapport från Studenterna

Inga speciella synpunkter just nu. Det är Lina
Vänglunds första syv-rådsmöte.
Studentrepresentanterna ska höra med övriga
studenter om det finns ärenden att ta upp i syv-rådet.

5.

Rapport från lärarna

Kurserna rullar på. Annica Brännlund berättar att det
finns en del sjukfrånvaro hos TUV, så det är tufft för
lärarna. Det är mycket just nu. Flera lärare i rådet
instämmer och bekräftar att det finns en hög
arbetsbelastning bland lärare rent allmänt.

6.

Rapport från administrationen

Christina Westergren berättar att det blir nya
behörighetskrav för överbryggare (studenter som
läser överbryggandekurser för utbildning till Studieoch yrkesvägledare). Tidigare behörighetskrav var:
examen från lärarutbildning om minst 180 hp eller
motsvarande. Även examen från socionomprogrammet eller personalvetarprogrammet. Ett Examen om
minst 180 hp med minst 60 hp i något beteendevetenskapligt ämne (psykologi, pedagogik eller sociologi)
eller motsvarande krävdes.
Från VT20 gäller följande behörighetskrav för
överbryggande kurs för studie- och yrkesvägledarprogrammet: 90 hp från avslutande kurser. Minst
60 hp av dessa ska omfatta kurser inom psykologi,
pedagogik, sociologi, socialt arbete eller motsvarande
(exempelvis utbildning som lärare, socionom eller
personalvetare).
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6.

En enhällig syv-råd tycker att de nya
behörighetskraven är för låga. Det finns risker att vi
får studenter med fel förkunskaper. Söktrycket
kommer sannolikt att öka med de nya (lägre)
behörighetskraven. SYV-rådet bestämmer att Ron
Mahieu meddelar LH våra synpunkter.

Rapport från administrationen,
forts.

I anslutning till diskussionen om överbryggande
kurser poängterar Magnus Blomgren att det finns en
del problem när det gäller studenter som söker
tillgodoräknandet. Ron Mahieu bekräftar att det har
kommit in fler än 10 ansökningar, bara den här
vårterminen för kursen samhällsvetenskap 10hp.
Finns det regler hur länge studenter får tillgodoräkna
sig kunskaper från kurser de, till exempel, läste för 15
år sedan? Kan vi tidsbestämma på något sätt?
Anna Karin Lidström Persson medger att det är ett
problem, men att det i princip inte är möjligt att
bortse från tidigare lästa kurser, hur gamla de än är.
Även arbetslivserfarenhet kan vara en grund för
tillgodoräknande. Annica Brännström föreslår att vi
kan skriva in i kursplanernas FSR att det är ny- och
aktuell forskning som ligger till kunskapskraven. Det
finns dock även där osäkerheter. Vad är ny- och
aktuell forskning?
Få studenter har fått tillgodoräkna sig hela kursen. Ett
flertal har fått tillgodoräkna olika moment i kursen.
Studenterna har då frågat lärarna och kursansvarig
vilka aktiviteter som är obligatoriska. En enig SYV-råd
anser att vi följer samma regler som finns för våra
övriga studenter. Föreläsningar är inte obligatoriska.
Examinerande inslag i kursen är däremot obligatoriska
och den examinerade ska vara på plats.
7.

Revidering av studie- och
yrkesvägledarprogrammet och
synpunkter från SYV-rådet på nya
programstruktur.

Kursen ”Karriärutveckling…” ska även innehålla
kunskaper om nyanlända, minoriteter, HBTQ personer
och ha ett normkritiskt perspektiv. Kursen
”Specialpedagogik…” ska behandla kunskaper om
elever med funktionsvariationer. Det finns en
medveten strategi att omforma kurserna i
samstämmighet med den nyligen publicerade statliga
utredningen (SOU2019:4) som efterlyser dessa
kunskaper. Oberoende av utredningens utfall så
tycker SYV-rådet att dessa kunskaper är viktiga och i
enlighet med de behov som finns i samhället.
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7.

I samråd med Anna Karin Lidström Persson
bestämmer syv-rådet att de kompetenser som behövs
ska upphandlas enligt LH:s sedvanliga process.

Revidering av studie- och
yrkesvägledarprogrammet och
synpunkter från SYV-rådet på nya
programstruktur, forts.

Studerande representant Lina Vänglund påpekar att
det finns behörighetskrav för kursen
”Karriärutveckling...” Villkor är att studenter ska ha
godkänd på kursen ”Teorier, modeller och metoder för
vägledning och dess praktik” (20hp), som läses precis
innan. Det är olyckligt att dessa kurser ligger i
anslutning till varandra. Eftersom kurserna ligger för
nära i strukturen, tidsmässigt, anser SYV-rådet att
kursen ”Karriärvägledning…” bör byta plats med
kursen ”Arbetsliv och lärande” (7.5hp).
8.

SOU 2019:4 Framtidsval karriärvägledning för individ och
samhälle.

SYV-rådet diskuterar den nyligen publicerade
utredningen SOU 2019:4 Framtidsval karriärvägledning för individ och samhälle.
I utredningen presenteras flera förslag som kan
påverka SYV-utbildningen. Möjligen inte så mycket
strukturmässigt, utan framförallt innehållsmässigt och
volymmässigt. Hur förslaget sen blir beror på
propositionen. Umeå universitet är remissinstans.
Initialt kan sägas att utredningen gillar Umeåmodellen med distanskurser och överbryggarkurser.
Ett antal möjliga konsekvenser är att det kan bli ett
högre intag, fler studenter och utökade uppdrag inom
lärarutbildningen.

9.

Inför VT20. Översyn av FSR i relation
till nationella examensmål för
studie- och yrkesvägledarexamen.

SYV-rådet diskuterade hur vi ska arbeta med
översynen. Det finns två delar i arbetsprocessen:
1 Först krävs översyn på kurs och institutionsnivå.
Kolla kursplanerna, speciellt FSR
2 Sen tillsätts en arbetsgrupp som tar helhetsgreppet
under HT19. Studentrepresentanter ska vara delaktig i
den andra delen av processen. Ron Mahieu ska
närmare undersöka arbetsprocessen i samråd med
Anna Karin Lidström Persson. Vi återkommer kring
det på nästa SYV-rådsmöte.

10. Nästa SYV-rådsmöte

Torsdag 2 maj.

11. Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

Ron Mahieu
Minnesantecknare
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