
Det utdanningsvitenskapelige fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 

 

Institutt for spesialpedagogikk 
Kontoradr.: Helga Engs hus, 4. etasje, Sem 
Sælands vei 7, 0371 Oslo 

Telefon: 22 85 80 59 
Telefaks: 22 85 80 21 
postmottak@uv.uio.no 
www.uv.uio.no/isp/ 

 

Til: Programrådet i spesialpedagogikk 

 

 

 

Dato: 04.12.2019 

 Saksnr..: 2019/4000 

Referat programrådsmøte – 03.12 2019. Tid: 14:00 – 16:00. Sted: HE rom 495 

 
 
Tilstede: Leder av programråd: Melanie Kirmess 

Representanter for bachelorprogrammet: Riikka-Maja Mononen Representanter for 

masterprogrammet: Geir Nyborg, Koordinator bachelor, master, metode og 

rådgivning: Christian Brandmo (via Skype). Studentrepresentanter: Tuva Fjærtoft, Maja 

Gundersen 

Administrasjon: Sigurd Hasle (referent) , Siri Høgseth 

Meldt frafall: Åste Mjelve Hagen, Imac Zambrana. Vikarer kunne ikke delta på kort varsel. 

 

Referat fra 22.10.19 ble godkjent på sirkulasjon. 

Orienteringssaker: 

PR-SP 20 Saker godkjent av STUV/dekan  
PR-SP 10/19 Endring av eksamensform i SPED2200 Den spesialpedagogiske tiltakskjeden 
Ikke vedtatt av UV ennå. Saken følges videre opp. 
 
PR-SP 12/19 Endring av eksamensform for vårsemesteret i emnet SPED3001 Lærevansker og 
særskilte behov i et individ- og systemperspektiv 
Er vedtatt 
 
PR-SP 17/19 Opptaksgrunnlag til nye SPED4002Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og 
utredningsarbeid, med testsertifisering 
Er vedtatt 
 

Drøftingssaker:  

PR-SP  13/19 Revidering av retningslinjer for masteroppgaver 

Videreføring fra møtet 13.09 2019.  

Dokumentet ble opprinnelig godkjent i forrige møte. Endringer mht at DUO-mal utgår ble 

informert om. Dette innebærer tillegg av rammer for oppsett og formatering. Det ble fra 
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forskningsadministrativ side etterlyst tydeligere beskrivelser rundt personvern og 

henvisningsskikk. . En setning om god henvisningsskikk, en setning om personvern og en link 

videre må settes inn. Det ble gjort mindre endringer i tekstflyten. 

 

PR-SP 21/19 Sensorveiledning for masteroppgave 

Saken ble gjennomgått i lys av dagens sensorveileding og Rubric master thesis. 

Programrådet mente Rubrick var et verdifullt bidrag både til sensorveiledningen og i 

veiledningsprosessen. Men de hadde en del bemerkninger om ting som burde endres; den 

må oversettes til norsk, punkt 8 Publications burde tas ut, den er tilpasset kvantitative 

artikler, men ikke så godt egnet for kvalitative tekster, generelt var kravene til A for 

strenge. Saken bearbeides videre, det åpnes for innspill fra flere hold og vil tas opp igjen 

på neste møte.   

 

PR-SP 22/19 Møtedatoer for våren 2020 

Programrådet møtes: 

11.02 kl 14-16 rom 487 

31.03 kl 14-16 rom 487 

05.05 kl 14-16 rom 487 

PR-SP 23/19 Eventuelt 

Status for programevalueringer: 

Masterprogram i spesialpedagogikk, grunnlagsdokumentet er ferdigstilt av intern 

arbeidsgruppe og levert ledelsen.  Oversending til ekstern panel forventes i slutten av denne uken. 

Rapporten ønskes  ferdigstilt i april 2020. Bachelorprogrammet er det neste programmet som 

må revideres 

 

 
 
Melanie Kirmess 
Faglig studieleder 

Sigurd Hasle 
Seniorkonsulent 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.  
 

 


