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Referat Programrådet i spesialpedagogikk 11.03 2010  
 
Tilstede: Hanne Marie Høybråten Sigstad (leder), Sigurd Hasle (ref), Jorun Buli-Holberg   
Erling Kokkersvoll,  Johanna Möller (stud.rep), Mette Rogstad (stud.rep). 
 
Ingen kommentarer til referat fra 05.12.09 og 28.01.10, referatene ble godkjent.   
 
 
 
Saker:  
 
Sak 1/10 Videre opptak på emnene SPED3010/3020 
SPED3010 og SPED3020 har hatt opptak via studieretten UVLAV, samt som en del av 40-
gruppe i spes.ped for LAP og PFI-studenter. Siden instituttet ikke lenger har en 
opptaksramme for UVLAV og det derfor ikke kan kjøres eget opptak våren 2010, er det et 
ønske om å fjerne opptakskravet slik at emnene kan tas som Enkeltemner (som ikke har 
opptak, opptakskrav og som ikke reguleres av opptaksrammer). Saken har vært vedtatt i 
Programrådet før, se sak 23/08 fra 29.oktober 2008. Saken ble da sendt den videre til STUV, 
som avviste saken da de ikke kunne se at det var tilstrekkelig faglig grunnlag for en slik 
endring. 
 
Vedtak: 
Det sees igjen på emneplanene til SPED3010 og SPED3020 med en ny faglig begrunnelse 
for å endre opptakskravet på disse emnene.   
 
 
Sak 2/10 Nettstudier ved ISP  
Sees i sammen heng med sak 1. Må også sees i sammenheng med en evt utredning om ny 
studiestruktur.  
 
 
Sak 3  Audiopedagogikk som deltidsemne  
Styret vedtok på møte den 17.2 at fordypningen Audiopedagogikk skal settes i gang som et 
deltidsstudium fra og med studieåret 2011 – 2012. Administrasjonen foreslår at studiet 
organiseres på samme måte som Synspedagogikk deltid. Dette innebærer med 
ukessamlinger og 10 studiepoengsemne det første semesteret,  30 studiepoengsemne samt 
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Rådgivning de neste tre semestrene, og følges av normale undervisningen de to siste 
semestrene /SPED4010 og SPEd4090).  
 
Vedtak: 
Programrådet slutter seg til det foreslåtte organiseringen av Audiopedagogikk som 
deltidsstudie 
 
 
Drøftingssak  
- Tilsynssensor  
Tilsynssenoren for programmene bachelor og master i spesialpedagogikk har sittet i en 
periode på 3 år, og har opplyst at han ikke er villig til å bli gjenoppnevnt.  
Vi trenger å foreslå for fakultet en ny tilsynssenor for programmene Bachelor i 
spesialpedagogikk , master i spesialpedagogikk og SNE.   
 
Saken bringes videre til teamene med oppfordring om å komme med forslag.  
 
 
- Studiekvalitetsrapport for 2009 
Rapporten ble gjennomgått og kommentert. Medlemmene i Programrådet fikk mulighet til å 
komme med kommentarer før den ble oversendt Fakultetet.  
   
  
Eventuelt: 
 
Som eventueltsak ble det tatt opp opptakskravene til masterprogrammet i spesialpedagogikk 
for høsten 2010. Det ble uttrykt ønske om klarer opplysninger om hva som godtas som 
opptaksgrunnlag på nettet.  
 
Dette er det som nå står på websidene: 

Hva er "tilsvarende" i opptakskravet "Lærevansker og særskilte behov i et system- og 
individperspektiv - Påbygningsenhet" 60 studiepoeng eller tilsvarende"? 
 
Tilsvarende må være 60 studiepoeng spesialpedagogikk og det må kunne 
dokumenteres at tilbudet er likeverdig på faglig nivå og i omfang. Dette kan være:  
- en tidligere fordypning i spesialpedagogikk (2.avd under Cand.Paed. Spec eller 
1.avd under Cand. Ed.-graden)  
- tredjeåret i utdanningen i bachelor i spesialpedagogikk ved andre institusjoner, som 
ved Universitetet i Agder  
- for opptaket i 2010 og 2011 vil 60 sp tatt av UVLAV/"Lærerpakka" 
(SPED1000/1010/3010/3020) godkjennes  
- lærerskole + SPED102 (andre del av gamle grunnfaget spesialpedagogikk) + 
SPPMTL (Mellomfagstilegget i spesialpedagogikk), altså 60 studiepoeng 
spesialpedagogikk i tilegg til lærer/førskolelærerutdanning  
- lærerskole og Spesialpedagogikk Påbygningsenhet, evt deler av denne sammen med 
annen spesialpedagogikk (f.eks andre del av gamle grunnfaget spesialpedagogikk og 
30 studiepoeng fra Påbygningsenheten) 
- Andre spesialpedagogiske utdanninger må vurderes individuelt. 

 


