Minnesanteckningar
Programråd studie- och yrkesvägledarprogrammet
Datum: 2020-11-09, kl. 15:00 – 16:30
Plats: Zoom-möte

Närvarande

sid 1 (av 3)

Ron Mahieu (ordf.)
Ulrika Engfors Holmbom
Annica Brännlund
Therese Goossen
Christina Sander Nordin (adj.)
Tomas Raattamaa (adj.)
Torbjörn Lindmark
Jeanette Haglund (avnämarerepresentant)

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV)
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV)
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV)
Studentrepresentant
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV)
Handelshögskolan (Nationalekonomi)
Pedagogiska institutionen
Chef för SYV-verksamhet Umeå kommun (till punkt 3).

Ärende

Anmärkning

1. Föregående minnesanteckningar

• Minnesanteckningar har skickats ut och ordförande
frågar om det finns några funderingar eller
reflektioner. Vi bestämmer att vi tar ärendepunkt
om praktik först, eftersom Jeanette Haglund måste
avvika därefter.

2. SYV-praktik

• Rådet diskuterar praktikkursen. Höstens praktik har
hittills fungerat hyffsad bra, trots det osäkra läget
med COVID. Studenterna är utplacerade.
Studentrepresentant Therese Goossen berättar
dock att många studenter är osäkra och rädda för
smittspridningen på skolorna.
Den kommande praktikperioden för våra termin 6
studenter kan vara ett problem. Jeanette Haglund
berättar att många studie- och yrkesvägledare
kommer att jobba hemifrån under våren,
åtminstone i början av terminen. Situationen är
osäker men det kan påverka grundskolan,
gymnasieskolan och Komvux. Därmed kan det bli
svårt att få ut alla syv-studenter på praktik VT21.
Rådet diskuterar den kommande praktikkursen och
funderar på olika lösningar. Vilka moment är
obligatoriska? Vad krävs för att klara kursen?
Situationen med COVID har förstärkt behovet av
mer kunskap om digital vägledning. Kommande
kurser ska innehålla fler inslag om det. Vi måste
tänka utanför boxen och hitta nya lösningar. Rådet
diskuterar om det är möjligt att praktikkursen och
examensarbeteskursen skulle bytta plats eller gå
parallellt, så att vi har möjlighet att få ut alla
studenter på praktik. Det är dock svårt att
organisera med tanke på bemanningssituationen,
och det är kort varsel.
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forts. SYV-praktik

Jeanette Haglund efterlyser ett tydligare avtal
mellan Lärarhögskolan och kommunen. Det finns
när det gäller VFU för lärarstudenter.
Ron Mahieu meddelar att det finns pågående
diskussioner kring VFU/praktik avtalet och han har
varit i kontakt med LH:s ledning och
utbildningsledare om det. Ron kommer att diskutera
detta med Berit Östlund. Ulrika Engfors Holmbom
efterlyser mer hjälp från Lärarhögskolan.

3. Rapport från lärarna

• Lärarna berättar att osäkerheten kring COVID-19
påverkar undervisningen, kurserna och planeringen.
Tomas Raattamaa berättar att det är mycket nytt
och flera nya rutiner. Torbjörn Lindmark bekräftar,
och berättar även att det finns ett
bemanningsproblem nu när ett flertal lärare är
sjukskriven. Det är inte alltid COVID men det kan
vara COVID-relaterade problem.
Lärarna (och även studenterna) är positiva till nya
lär-plattformen Canvas. Institutioner bidrar med
extra tim-resurser för övergången till Canvas.

4. Rapport från studenterna

• Studentrepresentant Therese Goossen berättar att
många studenter tycker att det är svårare med
kommunikation p.g.a. COVID. Lärarna bekräftar och
säger att det märks att arbetsmiljön på universitetet
är ansträngd. Självklart påverkar det
kommunikationen. Lärarna försöker i alla fall göra
det bästa.
Flera studenter har hört av sig och säger att
uppgifterna i kurser är luddiga ibland, säger
Therese. Även att det finns otydlighet om hur
uppgifterna kopplas till kursens förväntade
studieresultat (FSR). Ulrika Engfors Holmbom svarar
och anser att studenterna måste också ta ansvar.
När uppgifterna introduceras vid seminarier är det
en hel del studenter som inte är med. Rådet anser
att lärarna kan ta upp frågorna under kursen.
Studentrepresentant Goossen lyfter frågan om
studenter i behov av särskilt stöd. Vi diskuterade det
även vid förra rådsmöte. Christina Sander Nordin
förklarar att studenter skickar beslut som de har fått
från Studentcentrum. Studenten har ett ansvar där.
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forts. Rapport från studenterna

Studenterna kan alltid kontakta studievägledare på
Lärarhögskolan eller studierektorn vid TUV, Annika
Nilsson, ifall de behöver råd och stöd.
Tomas Raattamaa bekräftar och säger att det är upp
till studenten att informera institutionen.

5. Rapport från administrationen,
LH och TUV

• Inget från LH, Fredrik Andersson fått förhinder.
Christina Sander Nordin lyfter frågan om
Överbryggarna. Hon ska arbeta med ett utkast för
brytdatum mellan ÖB-kurserna VT22. Kursen
”Samhällsvetenskap” kommer att ändras och vi
behöver fundera om kursens plats i ÖB-terminen.
Ett moment i kursen är ”Arbetsliv och lärande” som
kommer att tas bort. Studenterna kommer att få
den i den reguljära strukturen. Ron meddelar att
han ska ta kontakt med Magnus Blomgren vid
Statsvetenskapliga institutionen för att diskutera en
rockad när det gäller kursens namn och placering.

6. Programanalysen 2020

• Ron Mahieu meddelar att programanalysen är
försenad i år, mycket beroende på den rådande
pandemin och den höga arbetsbelastningen. Besked
kommer senare.

7. VT21

• Vi har vårterminen 21 framför oss. Rådet diskuterar
kort kommande termin. Det finns många
osäkerheter när det gäller undervisning. Kommer vi
att köra kurserna på distans och ska personalen
arbeta hemifrån eller öppnas campus helt igen, och i
så fall när? Som läget ser ut nu planerar vi för en
digital termin.

8. Övriga frågor

• Inga övriga frågor.

9. Nästa möte: 14/12, kl. 15:00
Ron Mahieu, minnesantecknare
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