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Protokoll: Sirkulasjonssak i Programråd i spesialpedagogikk 
 

To sirkulasjonssaker var sendt ut til alle Programrådets medlemmer den 28.11. 2012 med svarfrist 

7.desember.  Det var presisert at dersom noen ikke svarer, anses det som en tilslutning til forslaget 

til vedtak. 

Det kom tre kommentarer til sakene.  Hanne Marie Høybråten Sigstad støtter programplanen SNE 

samt sak 10/12 Audiopedagogikk, men går imot at SNE4130 - Social and Cultural Perspectives on 

Special Needs Education endrer navn. Liv Lassen støtter forslagene med en kommentar om at å ta 

helt vekk audiopedagogikk i navnet svekker det spesialpedagogiske fokuset.  Fagutvalget stiller seg 

bak beslutningen på navneendringen av SNE4130, men føler at det blir feil å endre navnet på 

Audiopedagogikk uten å se helhetlig på alle fordypningene og sørge for at de til sammen gir et best 

mulig bilde av dem. Fagutvalget mener at det er viktig med en diskusjon i programrådet om 

navnevalg på fordypningene. Derfor støtter Fagutvalget ikke saken om navneendring av 

fordypningen Audiopedagogikk, selv om Fagutvalget  i utgangspunktet er positive til den foreslåtte 

endringen.  

 

Programledelsen ønsker på basis av diskusjonen i Programrådet ikke på nåværende tidspunkt å 

fremme sak om total navneendring.  Derfor ble det foreslått en justering som både tilgodeser ønsket 

om å bevare navnet Audiopedagogikk og dessuten tilføyer en utdypende forklaring vedrørende 

fordypningens overordnede innhold. 

Programledelsen støtter Fagutvalgets ønske (og enkelte av de øvrige medlemmers) om en 

gjennomgang av navnevalg på fordypninger. 

 

Sak 9/2012 Endringer av programplan Special Needs Education etter 

Kvalifikasjonsrammeverket og endring av navn på emnet SNE4130  

 

Sak utsatt fra møtet den 6.11. 2012. Forslag til ny programplan var vedlagt og på nettsiden 

http://www.uv.uio.no/isp/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/kvalitetssikring/kvalifikasjonsrammeverk/  
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Det foreligger to forslag på navn til emnet SNE4130. Dagens navn er SNE4130 - Social and 

Cultural Perspectives on Special Needs Education.  Det er et forslag å endre navnet på emnet til 

SNE4130 Historical and Sociocultural Perspectives on Learning and Development.   

 

Vedtak:  

Programrådet godkjenner forslag til programplan for Master in Philosophy in Special 

Needs Education. Programrådet godkjenner endring av navn på emnet SNE4130 til 

Historical  and Sociocultural Perspectives on Learning and Development og anbefaler at 

saken fremmes for STUV med tanke på å innføre endringen fra høsten 2013. 

 

Sak 11/2012 Endre navn på fordypningen Audiopedagogikk til Audiopedagogikk/Hørsel, 

språk og kommunikasjon. 

Dette kom som en eventueltsak på Programrådsmøtet den 6.11.2012 fra den påtroppende 

emneansvarlig for audiopedagogikk, Ona Bø Wie. Hun ønsker å forandre navnet på fordypningen 

«Audiopedagogikk» til «Hørsel, språk og kommunikasjon».  

Vedtak:  

Programrådet godkjenner justering av navn på fordypningen Audiopedagogikk til 

Audiopedagogikk/Hørsel, språk og kommunikasjon og anbefaler at saken fremmes som 

orienteringssak for STUV med tanke på å innføre endringen fra høsten 2013 

 

 

 

Med hilsen 

 

Jørgen Frost 

Faglig studieleder      Sigurd Hasle  
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