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Chef för SYV-verksamhet Umeå kommun (till punkt 3). 

Ärende 
 

Anmärkning 

1. Föregående minnesanteckningar 
 
 
 
 
 

2. SYV-praktik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Rapport från lärarna 

 

• Mötet 14/12 blev inställt. Flera ledamöter hade fått 
förhinder och vi hade dessutom inte många akuta 
ärenden. Ordförande hälsar i alla fall alla välkomna 
till detta första SYV-rådsmöte för 2021. Vi har flera 
nya ledamöter och gör en presentationsrunda.  
 

• Rådet diskuterar praktikkurser. Höstens praktik (T3) 
har fungerat bra, trots det osäkra läget med COVID. 
Studenterna är ibland utplacerade som två 
studenter per handledare. Det finns fördelar med 
två studenter per handledare eftersom då finns det 
en extra ”bollplank” som studenterna kan reflektera 
med.  Även den pågående praktik (T6) har lyckats 
med att få studenterna placerade. Annica Brännlund 
meddelar att de haft flera möten där kursledning 
och praktikplacerare från LH haft diskussioner om 
placeringen under pandemin.  
Jeanette Haglund berättar att hon har haft tät 
kontakt med skolkontoret och smittskyddet i 
regionen och att verksamheten har följt 
rekommendationerna. Handledarna i kursen har fått 
gehör för att få digitalt upplägg. Många studie- och 
yrkesvägledare jobbar hemifrån, det har helt enkelt 
varit nödvändigt att hitta digitala lösningar. Rådet 
diskuterar situationen med COVID och att 
pandemin, på gott och ont, har bidragit till en 
förstärkt digital kompetens. En digital omvandling 
och kompetensutveckling som normalt skulle ta fem 
till tio år, har vi nu avklarat på ett år.    
 

•  Vi gör en lärarrundan och de nya representanterna i 
rådet berättar mer om sina erfarenheter i kurserna. 
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Ärende 

 
forts. Rapport från lärarna 
 
 
 
 
 
4. Rapport från studenterna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Rapport från administrationen, 

LH och TUV 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

6. Övriga frågor 
 

7. Nästa möte: tisdag 6/2, kl. 15:00 
 

Ron Mahieu, minnesantecknare 

 
Anmärkning 
 

• Lärarna berättar framför allt om nya rutiner kring 
undervisning under pandemin och hur COVID-19 
påverkar undervisningen.  
De flesta kurser ges via lärplattformen Canvas och i 
princip all undervisning sker digitalt.  
 

• Studentrepresentant Therese Goossen berättar om 
en utvärdering av VFU- och praktik som 
studentkåren har gjort. Det finns en del intressanta 
reflektioner. [Ron: enkäten finns tillgängligt på]: 
https://docs.google.com/forms/ 
d/1ptp31EoRHuygxXbAzjU3RFDMj_ 
UANuGGHCOSpfCdAuA/edit  
Den kommer att diskuteras på UmPe:s kommande 
utbildningsutskott och vid kåren internt.  
 

• Studenterna tycker det är bra att kurserna använder 
fler digitala verktyg men att det behövs mer träning 
kring dessa i relation till vägledning.  Även mer 
kunskap om Neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar (NPF) efterfrågas inför praktiken. För övrigt 
meddelar studentrepresentanten att de är mycket 
nöjda med den kursen som de just nu läser vid 
Pedagogiska institutionen [Arbetsliv och lärande, 
Ron]. Kursen är bra strukturerad och det finns bra 
med stöd.  
 

• Christina Sander presenterar terminöversikten V21. 
Rådet diskuterar den kommande terminen. Vid 
nästa SYV-rådsmöte kommer vi behöva gå igenom 
följande terminer och viktiga brytpunkter, speciellt 
för distanskurserna och överbryggarkursen. 

• Fredrik Andersson tycker att vi kommande 
höstterminen, på olika plan, ska rekapitulera vad vi 
har lärt oss av Covid-perioden. Vad har den 
digitaliserade undervisningen haft för effekter och 
hur kan vi förbättra praktiken, till exempel med 
hjälp av digitala verktyg.   
 

• Det finns inga övriga frågor. 
 
 

 


