
Protokoll 

Programrådet för logopedprogrammet 

Sammanträdesdatum 2022-03-16 

 

2022-04-13 

Sid 1 (3)  

 

 Institutionen för klinisk vetenskap/Logopedi 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Närvarande  

Fredrik Karlsson Ordförande 

Maud Normark Programsekreterare 

Veronica Lindberg Adjungerad universitetsadjunkt, institutionen för klinisk vetenskap 

Kalyani Vishwanatha Universitetslektor, Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Görel Sandström Biträdande studierektor, Humanistiska fakulteten 

Katarina Olofsson, pkt 37-41 Adjungerad universitetslektor, institutionen för klinisk vetenskap 

Sofia Thorén Studeranderepresentant, ordinarie 

Felicia Gregory Studeranderepresentant, ordinarie 

  

Frånvarande  

Annika Vikström Umeå kommun 

  

  

Ärende Beslut/Åtgärd 

33 Fastställande av 

föredragningslista 

Programrådet beslutade att fastställa föredragningslistan. 

34 Utseende av 

justeringsperson 

Programrådet utsåg Kalyani Vishwanatha att jämte ordförande justera 

protokollet. 

35 Föregående protokoll Protokollet från februari 2022 fastställdes. 

 

36 Uppföljning/redovisning 

från föregående 

sammanträden 

 

Inga ärenden förelåg. 

37 Meddelanden Lunchmöte med kurs 17 på termin 2 

Ordförande och Veronica Lindberg rapporterade från lunchmötet med 

studenterna den 16 mars.  

 

Enkät framtida Öppet Hus 

Veronica Lindberg föredrog och informerade att digitala aktiviteter 

ersatte årets Öppet hus. Enkät om vi på vårt program har några 

önskemål om aktiviteter inför framtida Öppet Hus som planeras att 

arrangeras på hösten. 

 

Nationella konferensen i logopedi 10-11 november 

Ordförande föredrog och informerade att konferensen kommer att 

hållas i Stockholm. 

 

IPL inom medicinsk fakultet 

Veronica Lindberg informerade att fr om 1 mars finns en IPL 

samordnare på fakulteten. 
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38 Studentfrågor Termins- och läsårsutvärderingar 

Studentrepresentant efterfrågade information om upplägget inför 

utvärderingarna som Veronica Lindberg besvarade. 

 

Möjlighet att önska praktikplatser 

Studentrepresentant framförde önskemål om att få önska praktikort 

inför de fyra praktikperioderna. Veronica Lindberg informerade om 

upplägget med fördelning av platserna och framförde att Studierådet 

har möjlighet att inkomma med förslag hur fördelningen kan 

genomföras i framtiden. 

 

VFU 1 

Studentrepresentant informerade att en student fick sent besked om 

placering som genomfördes inom skolbarnsverksamhet. Studenten var 

nöjd med placeringen. 

 

HLR-kurs 

Studentrepresentant framförde önskemål om HLR-kurs.  

 

39 Studentärenden 

 

Veronica Lindberg föredrog och informerade om ett studentärende. 

Programrådet stödjer studierektors/studievägledarens 

rekommendationer till studenten. 

 

40 Kursplaner 

 

Inga ärenden förelåg. 

41 Programanalys 2022 

 

Ordförande föredrog och presenterade programanalysen som 

fastställdes av programrådet och som skickas in till medicinska 

fakulteten. Bilaga pkt 41. Dnr: FS 1.6.2-929-22 

 

42 Flytt av PRLPs 

dokument från Cambro 

till Canvas 

 

Ordförande informerade att dokument från PRLP Cambrosajten 

kommer att flyttas till en särskild kanal i logopedprogrammets 

programsajt på Canvas. 

 

43 Uppdrag från fakultet Inga ärenden förelåg. 

 

 

44 Uppdrag från 

universitetet 

Inga ärenden förelåg. 

 

 

45 Rapport från UN Avveckling av Cambro och Moodle 

Ordförande föredrog. 

 

Utökad internationalisering av kurs 

Ordförande föredrog om uppdraget från RIU. Programmet ska senast 

2023 säkerställa ett moment för in- och utresande studenter. 
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46 Rapport från VårdSam Inga ärenden förelåg. 

 

47 Rapport från RIU Inga ärenden förelåg. 

 

48 Logopedprogrammets 

lärarträff 2022 

Ordförande informerade att lärarträffen hålls tisdag 7 juni kl. 10-12. 

Inbjudan kommer att skickas till kursansvariga och andra 

undervisande lärare samt till studieadministratörer. 

 

49 Övriga frågor Inga ärenden förelåg.  
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Vid protokollet 
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Kalyani Vishwanatha 

 

 


