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	Namn på program  Name of study programme: Hälsopedagogprogrammet Health Education Programme,
	Programme code: XGIVH
	Instance code: 
	Credits: 180 hp
	Start semester: Ht2019
	Svarsfrekvens programvärdering  Response rate programme evaluation: 11
	Termin  Semester 1: 34
	Termin  Semester 1_2: 
	Termin  Semester 3: 30
	Termin  Semester 2: 
	Termin  Semester 6: 35
	Termin  Semester 8: 
	Termin  Semester 10: 
	within the study programme: Vi har bra kontakt med studenterna på programmet och de är alltid välkomna att kontakta mig eller någon av lärarna om det uppstår frågor.Från och med 2021 sker kursutvärderingar via enkät efter varje 30 hp kurs. Dessutom utvärderas hela programmet med en programutvärderingsenkät under utbildningens sista delkurs. I år besvarade elva studenter programutvärderingsenkäten. Utöver det träffar jag studentrepresentanterna (två studenter per årskurs) för studeranderåd varje termin och vi har med två studentrepresentanter i det nybildade utbildningsrådet som träffas tre gånger per termin. 
	Programmets starka sidor  The programmes strengths: Genomgående är studenternas svar positiva i programutvärderingen. På frågan hur nöjd är du med programmet som helhet svarar alla studenter nöjd, eller mycket nöjd.Studenterna är överlag nöjda och tycker att programmet förberett dem väl för det kommande arbetslivet trots att de haft sen stor del av utbildningen på distans under Pandemin.I fritextsvar ger studenterna förslag som ligger i linje med det utvecklingsarbete som pågår på programmet. 
	the programme: Under hösten 2021 fick programmet en ny utbildningsplan och bytte namn till Hälsopromotionsprogrammet. Programmet är därför under revidering och kommer successivt att förändras och förbättras. Till höstterminen 2022 kommer de nya studenterna att mötas av ett helt nytt och omarbetat program.
	implementation and results of the study programme: Med tanke på att en stor del av programmet genomfördes på distans p.g.a Corona och att studenterna genomgående är nöjda med utbildningen är bedömningen att programmet har genomförts väl med ett gott resultat.Även kursansvarigas kursanalyser visar att studenterna är nöjda och att undervisningen haft hög kvalitet.
	attainment of the programme outcomes: Förra året skrev jag att progressionen är något som vi behöver förbättra på programmet. Det nämndes då i utvärderingen att innehållet inte alltid varit helt avstämt mellan oss lärare. I arbetet med nya utbildningsplanen har vi inrättat ett utbildningsråd för att bland annat se till att progressionen är tydligt framskriven i styrdokumenten och att det finns en pågående dialog mellan oss lärare för att undvika att lärandemål upprepas eller i värsta fall missas.
	available for the study programme rooms digital tools administration etc: Resurserna har minskat och det är en utmaning att få ihop undervisningen. Administrativt behöver rutiner för schemaläggningen förbättras eftersom det ställer till stora problem för både lärare och studenter när detta strular.
	programmes links with the world of work: En av målsättningarna med nya programmet är att stärka arbetsmarknadsanknytningen genom att erbjuda mer VFU men också genom att på tydligare sätt rikta undervisningen mot den kommande professionen. Vi tonar ned de moment från undervisningen som inte är relevanta för den kommande professionen även om det är moment där stor kompetens finns vid GIH.
	the content as well as the implementation of the study programme: Genom att inför att "mobility window " under termin fem främjas internationalisering. Dessutom kommer hela terminen att läsas på engelska. Det gör det lättare för oss att ta emot studenter från andra universitet och högskolor. Det har även avsatts tid för en lärare på institutionen som jobbar med internationalisering.
	and social welfare perspectives on development: Programmets syfte är utbilda studenterna för att arbeta promotivt och preventivt med hälsa. Med tanke på att både den fysiska och psykiska ohälsan ökar i Sverige och dessutom kryper ned i åldrarna är det en viktig utbildning som ligger rätt i tiden. Ekologiskt tex i kurser där arbetspendling på cykel och ekologiskt hållbara livsmedelsval diskuteras. Ekonomiskt genom att intentionen med promotivt och preventivt hälsoarbete är att ge förbättrad fysisk- och psykisk hälsa, minska sjukskrivningar samt avlasta vården. 
	promote gender equality and prevent discrimination: Viktig fråga som vi tar med oss i arbetet med programutvecklingen. Studenterna är nöjda och på frågan om de blivit behandlade lika oavsett bakgrund och tillhörighet svarar åtta av elva att de instämmer helt, en instämmer i hög grad och två svarar inte aktuellt vilket är ett bra resultat.
	analysis: Utbildningsplanen har reviderats sen föregående analys och nu revideras successivt alla kursplaner. Fyra nya kursplaner har beslutats. 
	Förslag till åtgärder inom programmet som helhet  Suggestions for measures: Inga utöver det pågående förändringsarbetet.
	Övriga kommentarer  Additional comments: Inga övriga kommentarer.
	Programanalys sammanställd av  Programme analysis written by: Maria Fernström
	Datum2_af_date: 22.08.22


