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Närvarande  

Karin Brunnegård Ordförande 

Maud Normark Programsekreterare 

Leila Kantola Universitetslektor, Humanistiska fakulteten 

Veronica Lindberg Adjungerad universitetsadjunkt, Institutionen för klinisk vetenskap 

Jenny Holmberg Adjungerad universitetsadjunkt, Institutionen för klinisk vetenskap 

Sofia Thorén Studeranderepresentant, ordinarie 

Felicia Gregory Studeranderepresentant, ordinarie 

  

Frånvarande  

Kalyani Vishwanatha Universitetslektor, Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Alexandra Rönnlund-Ruths Region Västerbotten 

  

Ärende Beslut/Åtgärd 

29 Fastställande av 

föredragningslista 

Programrådet beslutade att fastställa föredragningslistan med tillägg 

av ärenden under punkt 33 och 43. 

30 Utseende av 

justeringsperson 

Programrådet utsåg Jenny Holmberg att jämte ordförande fastställa 

protokollet. 

31 Föregående protokoll Protokollet från februari 2021 fastställdes. 

32 Uppföljning/redovisning 

från föregående 

sammanträden 

 

 

 

 

 

 

Programanalys 2021 

Ordförande informerade att programanalysen har skickats in till 

fakulteten. 

 

Datum för lärardag logopedprogrammet 

Programrådet fastställde mötesdatumet 9 juni kl. 10-12 via Zoom.  

 

Basår 

Ordförande informerade att programmet har önskat tre garantiplatser.  

 

33 Meddelanden Programdialog 

Ordförande informerade att den årliga programdialogen med dekan 

genomfördes den 24 mars. 

 

Antagning HT 21 

Maud Normark informerade att vi kan ansöka om att hålla öppet för 

sen anmälan till programmet samt till senare del av program. 

Programrådet beslutade att ansökan skickas in. 

 

VFU 3 utanför terminstid 

Jenny Holmberg informerade om det aktuella läget med praktik-

platserna och att det eventuellt kan bli en viss förskjutning av 

praktikperioden för några studenter. 
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34 Studentfrågor Informationskanal 

Studentrepresentant informerade att Studierådet skapat en Facebook 

sida för att nå ut med information till studenterna på programmet.  

 

35 Studentärenden 

 

Dnr: FS 3.4.1-683-21 

Beslut om att avbryta VFU i förtid 

Veronica Lindberg föredrog och presenterade förslag till individuell 

handlingsplan för den student som avbrutit sin VFU i förtid. 

Programrådet hade inga synpunkter och beslutade att ge bifall till 

förslaget. 

 

36 Kursplaner 

 

Inga ärenden förelåg. 

37 Utbildningsplan  

ny HT22 

 

Ordförande föredrog och informerade att vi inte hunnit tillräckligt 

långt för att kunna anta studenter till ny utbildningsplan HT22. Vi 

skjuter upp till HT23. Många delar behöver fortsatt arbete. Vi 

återkommer om ny tidsplan. 

 

38 Uppdrag från fakultet Inga ärenden förelåg. 

 

39 Uppdrag från 

universitetet 

 

Inga ärenden förelåg. 

40 Rapport från UN Inget att rapportera. 

 

41 

 

Rapport från Vårdsam Inget att rapportera. 

 

42 Rapport från RIU 

 

Ordförande rapporterade om RIUs  förslag att ge en vetenskaplig kurs 

på engelska. Uppdrag till alla programråd med deadline 15 april. Se 

bilaga. Vi tar upp detta på nästa möte. 

 

43 Övriga frågor Instagramkonto Logopedprogrammet 

Ordförande informerade att programmet nu har ett Instagramkonto. 

Lärare på logopedikurserna är tillsammans med studenterna ansvariga 

för att publicera inlägg på Instagram (logopedprogrammetumea). 

 

Uppsamlingsskrivningar  

Veronica föredrog och informerade att det inte kommer att bli några 

uppsamlingsskrivningar i juni. Uppsamlingsskrivningarna kommer att 

ske i augusti. 
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