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Referat fra programrådsmøte – 05.05.2020. Tid: 14:00 – 16:00. 

Sted: Videomøte på Zoom 

 
 
Tilstede:  

Leder av programråd: Melanie Kirmess   

Representanter for bachelorprogrammet: Imac Maria Zambrana, Riikka-Maja Mononen  

Representanter for masterprogrammet: Geir Nyborg, Åste Mjelve Hagen  

Koordinator bachelor, master, metode og rådgivning: Christian Brandmo.  

Studentrepresentanter: Tuva Fjærtoft Lønne, Maja Gundersen 

Administrasjonen: Siri Høgseth (ref.) 

Referat fra møte 17.3.2020 er godkjent på epost. 

 

Orienteringssaker 

PR-SP 22/20 Saker godkjent av STUV/dekan 

Mange av sakene er nå vedtatt av dekanen, men vi venter fremdeles på vedtak på revidering av 

de siste emnene. Det ble etterlyst oppfølging av revidering av SPED4002 høsten 2019. Det følges 

opp. 

 

PR-SP 23/20 Status på undervisning og eksamen våren 2020 - Runde rundt bordet 

Master: Overgang til digital undervisning har gått ganske bra, god variasjon i 

undervisningstilbud. SPED4002: Utfordringer med WISC - må være kreative vedr tilpasninger, 

men det ordner seg. Mange studenter som søker om utsettelser. Metode: mest utviklingsarbeid 

vedr MA-emnet, mest BA-arbeid nå: Utfordring med endring av eksamen. Noen utfordringer ift 

teknisk support ved avvikling av seminarer. Går ellers fint, mye gode tilbakemeldinger fra 

studenter. 

Fra studentene: studentene gir tilbakemelding på overgangen har gått bra.  Ikke fanget opp noe 

negativt. 
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Faglig studieleder orienterte om status for høsten 2020: I utgangspunktet har vi fått 

beskjed om at vi forbereder digitalt semester. Men det kan se ut til å bli en mer hybridløsning. 

Noe vil være helt /mest digitalt - særlig store kull, samtidig som det er ønskelig med å finne 

muligheter for fysisk oppmøte (event i mindre gruper). UV har satt ned en digital 

undervisningsarbeidsgruppe, der Melanie og Øistein sitter fra ISP.  Her tas opp spørsmål rundt 

faglig organisering, inkludert praksis. Vi kan forvente at det kan bli flere runder med 

"omplanlegging”. Ved prioritering av hvilke studenter som kan møte på Campus, vil de nye 

kullene prioriteres først. 

Studentrepresentant: Der det planlegges for tilstedeværelse for studentene bør man i tillegg til 

det faglige, også legge til rette for sosialt innhold. 

 

PR-SP 24/20 Status sensorveiledning for masteroppgaver 

Faglig studieleder orienterte om at arbeidet med ferdigstillelse er forsinket og ikke aktuelt å 

innføre i dette semesteret. Man planlegger for at den nye sensorveiledningen skal være klart til 

bruk for studenter som skal starte på masteroppgave h2020 – med levering v2021. Ingen 

kommentarer i møtet. 

 

Diskusjonssaker:  

PR-SP 25/20 Opptakstall for 2020 

Opptakstallene for alle studiene ble presentert. Noe nedgang, også på bachelor. Det er en generell 

nasjonal nedgang i pedagogiske fag. Programrådet ble spurt om innspill på rekrutteringsbehov: 

Det ble stilt spørsmål vedr rekrutteringsgrunnlaget - etter at 5-årig lærerutdanning ble etablert. 

Og at vi bør se på hva som skjer i markedet for spesialpedagoger.  Dette ligger inne i bestillingen 

til evalueringspanelet for ekstern evaluering som foregår nå. Det er gjort noe arbeid i forkant av 

evalueringen, blant annet samtale med representanter fra arbeidsmarkedet.  

Man bør se på rekrutteringen av ansatte også, ift  å holde høy kvalitet på undervisningen.  

Målrettet markedsføring. Viktig at studentene vet hva de søker på: Nettsidene kunne vært mye 

mer “selgende” og også mer informative enn de er i dag. Instituttet bør tydeliggjøre hvilke veier 

man kan gå etter studiet. For eksempel årsenheten, studentene bruker det som mulighet til å få 

adjunkt med opprykk. Mens det virker som instituttet tenker at de skal videre på master. Være 

obs på at studenters egne (dårlige) erfaringer gir dårlig reklame for studiet – og også være til 

hinder for at interne studenter ikke søker master. 

Behov for å tenke grundig gjennom dette her, trenger en større runde. Også se på etter- og 

videreutdanningstilbud. Spesialpedagoger har stadig behov for påfyll.  

Høstmøte: Presentere poenggrense for årets opptak. Evnt ny runde vedr rekruttering? 
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PR-SP 26/20 Studiekvalitetsrapport for 2019 

Presentasjon av spørsmålene. Utkast til rapport ble presentert i møtet. Det ble etterlyst mer tekst 

om bachelor. Mest fokus på master siden det har vært/gjennomføres ekstern evaluering nå. Det 

planlegges for at ekstern evaluering på BA-programmet bør starte opp i 2021. Programmet har 

nå gått i tre år. 

Utkast blir også sendt ut sammen med referatet slik at programrådet kan komme med innspill i 

etterkant. Svarfrist innen fredag 15.5. Innleveringsfrist til fakultetet er 22.5. 

 

Orienteringssak 

PR-SP 27/20 ISPs nettsider om utdanningskvalitet 

Kort orientering om status. Må rydde opp i prosessbeskrivelsenes, særlig skille bedre mellom 

underveisevaluering og periodisk evaluering av emner.  

Evalueringer av emner denne våren, bør også samle opp tilbakemeldinger på overgangen til 

digital undervisning. 

 

PR-SP 28/20 Møtedatoer høsten 2020 

Samme tidspunkt som tidligere, sender ut forslag til møtedatoer i Doodle. 

 

PR-SP 29/20 Eventuelt 

Ingen saker til evnt. 

 
PR-SP 30/20 EKSTRASAK PÅ SIRKULASJON ETTER MØTET (beslutningssak) - 
endring av SPED4002 
Saken ble sendt på sirkulasjon til programrådet 12.5.20. I opprinnelig beslutning fra møtet 
22.10.19 sak 21/19 ble det bestemt å redusere arbeidskrav fra tre til to. Nå er det kommet opp et 
behov for å legge inn et nytt arbeidskrav vedr kartlegging, for i større grad å sikre kvaliteten på 
den delen som angår testing. Endringen ble besluttet, og sendes til fakultetet for vedtak. Ved en 
feil ble ikke saken fra møtet 22.10.19 sendt fakultetet, så alle endringene blir nå sendt samlet. 
 
 
 
Melanie Kirmess 
Faglig studieleder 

Siri Høgseth 
Administrativ studieleder 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.  
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Saksbehandler: Siri Høgseth  
+4722858303, siri.hogseth@isp.uio.no  
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