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Närvarande  

Karin Brunnegård Ordförande 

Maud Normark Programsekreterare 

Kalyani Vishwanatha Universitetslektor, Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Veronica Lindberg Adjungerad universitetsadjunkt, Institutionen för klinisk vetenskap 

Jenny Holmberg Adjungerad universitetsadjunkt, Institutionen för klinisk vetenskap 

Liv Ronestjärna Studeranderepresentant, suppleant 

  

Frånvarande  

Leila Kantola Universitetslektor, Humanistiska fakulteten 

Alexandra Rönnlund-Ruths Region Västerbotten 

Sofia Thorén Studeranderepresentant, ordinarie 

Felicia Gregory Studeranderepresentant, ordinarie 

  

Ärende Beslut/Åtgärd 

15 Fastställande av 

föredragningslista 

Programrådet beslutade att fastställa föredragningslistan med tillägg 

av ärende under punkt 19. 

16 Utseende av 

justeringsperson 

Programrådet utsåg Liv Ronestjärna att jämte ordförande fastställa 

protokollet. 

17 Föregående protokoll Protokollet från januari 2021 fastställdes. 

18 Uppföljning/redovisning 

från föregående 

sammanträden 

 

 

 

 

 

Beslut 

Utbildningsplan HT 22 

Ordförande informerade om det interna arbete som pågår med den nya 

utbildningsplanen. 

 

Programanalys 2021 

Ordförande presenterade arbetsversion till programanalys. Synpunkter 

inlämnas senast måndag 1 mars. 

 

Marknadsföring 

Ordförande föredrog och informerade att arbetsgruppen föreslår att 

det ordnas med ett Instagram-konto för logopedprogrammet. 

Programrådet beslutade att ge bifall till förslaget. 

 

19 Meddelanden Utbildningsplan 

Ordförande informerade att redaktionella ändringar har gjorts i 

utbildningsplanen som reviderades 2020-12-15 och är giltig från och 

med höstterminen 2021.  

- Dnr: FS 3.1.3-2590-20  /  Bilaga p 19 A 

 

Examensbeskrivning 

Ordförande informerade att examensbeskrivningen för logopedexamen 

har reviderats och fastställdes av rektor 2021-01-19. 

- Dnr: FS 3.1.5-1896-20  /  Bilaga p 19 B 
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Utskick till logopedstudenter om studier/examensarbeten 

Ordförande informerade att utskick från två universitet har förmedlats 

vidare till våra studenter och att det inte kommer att ske några fler 

utskick efter det. 

 

VFU på annan ort under pandemin 

Ordförande informerade att resor vid VFU på annan praktikort ses som 

en nödvändig resa.  

 

Sars CoV2 vaccination av studenter 

Ordförande informerade att vaccination kommer att vara aktuellt för 

de studenter som under våren kommer att göra sin VFU 3 praktik inom 

Region Västerbotten. 

 

Zoom tentamen med övervakning 

Ordförande informerade om rekommendationen angående avrådan 

från videoövervakning på distans via Zoom . 

 

20 Studentfrågor Inga ärenden förelåg. 

 

21 Studentärenden Anmälan om studieavbrott 

Veronica Lindberg föredrog. En anmälan om studieavbrott i kurs 16 

har inkommit. Studieavbrott registreras i Ladok. 

 

Beslut om att avbryta VFU i förtid 

Veronica Lindberg föredrog. En student har avbrutit sin första 

praktikperiod (VFU 1) i förtid och en individuell handlingsplan 

kommer att upprättas. Förslag till individuell handlingsplan 

presenteras vid nästa möte.  

 

22 Kursplaner 

 

Inga ärenden förelåg. 

23 Uppdrag från fakultet Ordförande rapporterade om två uppdrag angående 

internationalisering i utbildningarna. Svar skickas in senast 15 april. 

 

24 Uppdrag från 

universitetet 

 

Inga ärenden förelåg. 

25 Rapport från UN Inget att rapportera. 

 

26 

 

Rapport från Vårdsam Inget att rapportera. 

 

27 Rapport från RIU 

 

Inget att rapportera. 

 

28 Övriga frågor Datum för lärardag logopedprogrammet 

Ordförande föredrog och förslag på datum diskuterades. 
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Justeras 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Karin Brunnegård 

 

 

Maud Normark 

 
 
 
 
Liv Ronestjärna 

 

 


