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Närvarande  
Karin Brunnegård Ordförande 
Maud Normark Programsekreterare 
Leila Kantola Universitetslektor, Humanistiska fakulteten 
Kalyani Vishwanatha Universitetslektor, Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Alexandra Rönnlund-Ruths Region Västerbotten 
Veronica Lindberg Adjungerad universitetsadjunkt, institutionen för klinisk vetenskap 
Jenny Holmberg Adjungerad universitetsadjunkt, institutionen för klinisk vetenskap 
Felicia Gregory Studeranderepresentant, ordinarie 
  
Övriga närvarande  
Görel Sandström Biträdande studierektor, Humanistiska fakulteten 
  
Frånvarande  
Sofia Thorén Studeranderepresentant, ordinarie 
  
Ärende Beslut/Åtgärd 

102 Fastställande av 
föredragningslista 

Programrådet beslutade att fastställa föredragningslistan med tillägg 
av ärenden under punkt 106 och 115. 

103 Utseende av 
justeringsperson 

Programrådet utsåg Kalyani Vishwanatha att jämte ordförande 
fastställa protokollet. 

104 Föregående protokoll Protokollet från augusti 2021 fastställdes. 

105 Uppföljning/redovisning 
från föregående 
sammanträden 
 

Inga ärenden förelåg. 
 

106 Meddelanden Kommande sammanträdestider 
Höstens mötesdatum är fastställda: 20 oktober, 1 december kl. 15.15. 
 
RIU-möten HT21, information 
Ordförande informerade att det inte varit något möte i höst ännu. 
 
Studentrepresentanter till utbildningsmötet 13-14 oktober 
Ordförande informerade att mötet blir digitalt och att representanter 
från programledningen deltar. Studentrepresentanter är inbjudna att 
delta och meddelar det till ordförande. 
 
Behörighetskrav i kursplaner 
Ordförande informerade att behörighetskraven i kursplanerna på 
termin 1 har reviderats inför HT22. Kursplaner som ges på 
institutionen för psykologi och institutionen för språkstudier fastställs 
av respektive fakultet/institution. 
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- Logopedi, en introduktion, 4,5 hp (kurskod 3LO041) 
Dnr: FS 3.1.4-1954-21 
 

- Anatomi och fysiologi, 6 hp (kurskod: 3BM020) 
Dnr: FS 3.1.4-1955-21 

 
Marknadsföringsgruppen 
Ordförande informerade om programmets instagram och att en enkät 
kommer att skickas ut. 
 

107 Studentfrågor Lingvistik, omtentamen 
Studentrepresentant framförde att kurs 16 är oroliga. Leila Kantola 
föredrog och informerade att inga ytterligare stödinsatser är 
inplanerade. 
 

108 Studentärenden 
 

Anmälan om studieavbrott 
Veronica Lindberg föredrog och informerade att två anmälningar om 
studieavbrott har inkommit (kurs 16). Studieavbrott registreras i 
Ladok. 
 

109 Kursplaner 
 

Forskningskommunikation, 9 hp (kurskod 1LI045) 
Görel Sandström föredrog. Programrådet granskade revideringen och 
programrådet hade inga synpunkter. Revideringen av kursplanen 
fastställs av Humanistiska fakultetsnämnden. 

110 Utbildningsplan  
ny HT23: tidsplan 
 

Ansökan medel för distansutbildning 
Ordförande informerade att programmet har sökt medel för program-
utveckling. 
 
UN-AU 
Ordförande informerade att ett underlag för distansutbildning är 
under bearbetning och kommer att lämnas in till UN-AU. 
 
Utskick till intressenter 
Ordförande föredrog och informerade att utskick kommer att göras till 
berörda parter/vänner till programmet för synpunkter/reaktioner på 
en distansutbildning. 
 

111 Höstens undervisning 
utifrån rektorsbeslut 

Antal platser i salar mm 
Ordförande gick igenom förutsättningarna för höstens undervisning 
utifrån rektorsbeslut gällande neddragning av restriktioner. 
 

112 Uppdrag från fakultet Remissvar Etikprövning 
Ordförande informerade att ansvarig för examensarbetet kommer att 
skicka in svar till UN. 
 
Uppdrag från RIU 
Ordförande informerade att en rapport om programmets arbete med 
de två uppdragen ska skickas in till UN senast 31 december 2021. 
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Riktlinjer kursutvärderingar 
Veronica Lindberg föredrog och informerade om förslag till upplägg för 
kurs- och programvärderingar och att programmets riktlinjer ska ses 
över och uppdateras. En mall för kursutvärderingar ska tas fram. 
 

113 Uppdrag från 
universitetet 
 

Inga ärenden förelåg. 
 

114 Rapport från Vårdsam Inga ärenden förelåg. 
 

115 Övriga frågor Artikel i tidningen ”Logopeden” 
Ordförande informerade om debattartikeln från svenska 
logopedförbundets studentsektion Sloss som vill se tydligare riktlinjer 
och förbättrad likvärdighet kring VFU. 
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