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Drøftingssak 1/13 

Mulig endring av navn på Studieretning for spesialpedagogisk arbeid i skolen innen Master i 

spesialpedagogikk 

 

I 2011 ble masterprogrammet delt i to studieretninger på grunn av endrede krav til sertifisering av 

Wechler-testene. Den ene studieretningen fikk da navnet Studieretning for spesialpedagogisk 

arbeid i skolen.  

 

Programrådet enes om anbefale ledelsen til å endre navn til   Studieretning for spesialpedagogisk 

utviklingsarbeid  
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Kvalitetssystemet ved ISP 

Kvalitetssystemet ved ISP skal revideres våren 2013.  

 

Oppgaven for teamene og fagutvalget er videre: 

 

1. å ta stilling til opplegget prinsipielt 

2. finne frem til de spørsmål som skal besvares i evalueringen vedrørende: 

    a) emne 

    b) program 

    c) egeninnsats 

    d) formuleringer som ber om mer kvalitative kommentarer i tekst samt en rubrikk som er 

beregnet til at hver emneansvarlig kan sette egne spørsmål inn. 

 

Alle spørsmål (a-c) må formuleres slik at de kan gjelde alle emner og programmer vi har. 

 

Forslag til tidsplan: 

Neste møte i Programrådet er den 12.3. Frist for forslag senest den 25.2, slik at vi kan vi lage et 

opplegg som sendes ut før møtet den 12.3 hvor vi tar en felles drøfting av opplegget. På bakgrunn 

av møtte lager vi et opplegg som sendes i teamene igjen og behandles.  

 

Evalueringsskjemaet kan da gjøres ferdig i samarbeid med emneansvarlige enkeltvis i april/mai og 

tas i bruk fra slutten av mai. 

 

Bruken i juni blir da en første utprøving hvor vi kan få erfaringer til drøfting. 

 

Forslag møtedatoer vår 2013: 

12.mars, saksdokumenter skal til team 26.februar, svarfrist 5.mars 

14. mai,  saksdokumenter skal til team 30. april,  svarfrist 7. mai 
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Jørgen Frost       Sigurd Hasle 

faglig studieleder      administrativ studieleder 


