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Närvarande  

Fredrik Karlsson Ordförande 

Maud Normark Programsekreterare 

Görel Sandström Biträdande studierektor, Humanistiska fakulteten 

Kalyani Vishwanatha Universitetslektor, Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Veronica Lindberg Adjungerad universitetsadjunkt, institutionen för klinisk vetenskap 

Katarina Olofsson, pkt 116-129 Adjungerad universitetslektor, institutionen för klinisk vetenskap 

Felicia Gregory Studeranderepresentant, ordinarie 

  

Frånvarande  

Annika Vikström 

Sofia Thorén 

Umeå kommun 

Studeranderepresentant, ordinarie 

  

Ärende Beslut/Åtgärd 

116 Fastställande av 

föredragningslista 

Programrådet beslutade att fastställa föredragningslistan med tillägg 

av ärende under punkt 132. 

117 Utseende av 

justeringsperson 

Programrådet utsåg Veronica Lindberg att jämte ordförande fastställa 

protokollet. 

118 Föregående protokoll Protokollet från september 2021 fastställdes. 

119 Uppföljning/redovisning 

från föregående 

sammanträden 

 

Inga ärenden förelåg. 

 

120 Meddelanden Nationellt utbildningsmöte 2021 

Ordförande rapporterade från mötet om bl a VFU, distansutbildning, 

kriterier vid examensarbete och att en ny version av boken Logopedi är 

på gång. 

 

Stöd till student med funktionsnedsättning 

Veronica Lindberg föredrog och har varit i kontakt med samordnaren 

för studenter med funktionsnedsättning. Rekommendationer är inte 

tvingande. Veronica Lindberg åtar sig att formulera ett förslag på 

uppdatering av riktlinjerna för kursansvariga på logopedprogrammet 

utifrån dagens diskussion. 

 

121 Studentfrågor Uppdatering kring pågående studentfall rörande vaccination och 

möjlighet att genomföra VFU 

Veronica Lindberg föredrog och informerade att student nekats att 

genomföra sin VFU och väntar på beslut om fortsatt VFU. Ärendet har 

lyfts till Medicinska fakulteten och till Region Västerbotten.  
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122 Studentärenden 

 

Ansökan om studieuppehåll 

Veronica Lindberg föredrog och programrådet beslutade att bevilja 

studieuppehållet för student på kurs 15 som avser att återuppta 

studierna på programmet hösten 2022. Studieuppehåll registreras i 

Ladok. 

 

Anmälan om studieavbrott 

Veronica Lindberg föredrog och informerade att en anmälan har 

inkommit från kurs 16.  Studieavbrott registreras i Ladok. 

 

123 Kursplaner 

 

Inga ärenden förelåg 

124 Utbildningsplan  

ny HT23 

 

Ordförande informerade att vi har fått positiv respons om 

distansutbildning. Arbetet fortsätter. 

125 Höstens undervisning 

utifrån rektorsbeslut 

Ordförande föredrog om förutsättningarna för höstens undervisning. 

 

 

126 Perioder för 

uppsamlingstentamina 

Veronica Lindberg föredrog och föreslår att uppsamlingstentamen 

genomförs vid terminsskiftet HT/VT för kurser som ges tidigt på 

höstterminen. Uppsamlingstentamen för övriga kurser genomförs 

sedan tidigare i augusti innan terminsstart. Dokumentet ”Riktlinjer för 

kursansvariga” ska ses över. 

 

127 Uppdrag från fakultet Utseende av representant i VårdSam 

Ordförande föredrog. Programrådet utsåg Veronica Lindberg att vara 

programmets representant. 

 

Utseende av ledamot i ”Rådet för internationalisering av 

utbildningarna” 

Ordförande föredrog och programrådet utsåg Fredrik Karlsson att vara 

programmets ledamot. 

 

128 Uppdrag från 

universitetet 

Inga ärenden förelåg. 

 

 

129 Rapport från UN Ordförande rapporterade om Etiska rådet och att Karin Brunnegård 

samt representant från institutionen för psykologi kommer att 

tillfrågas att sitta med i rådet. Nya direktiv angående 

internationalisering på kursnivå, modellen för dimensionering av HST 

målen ska ses över, översyn av kursplaner i Selma samt uppmaning att 

nominera lärare till pedagogiska priser.  

 

130 Rapport från VårdSam Veronica Lindberg rapporterade om VFU-enkäten som visar att 

logopedstudenterna är nöjda. 
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131 Rapport från RIU Inga aktuella ärenden från RIU. 

 

132 Övriga frågor Internationalisering 

Ordförande föredrog och föreslog att kursplanen i 

Utvecklingspsykologi II skrivs om till engelska. 
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