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	Namn på program  Name of study programme: Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU
	Programme code: KPUIH
	Instance code: 202KO
	Credits: 90
	Start semester: HT2020
	Svarsfrekvens programvärdering  Response rate programme evaluation: 60%
	Termin  Semester 1: 
	Termin  Semester 1_2: 36 
	Termin  Semester 3: 31
	Termin  Semester 2: 32
	Termin  Semester 6: 
	Termin  Semester 8: 
	Termin  Semester 10: 
	within the study programme: * Skrifktiga och muntliga utvärderingar av delkurser har genomförts av delkursansvariga

* Kursvärderingar har genomförts av kursansvariga 

* Representation i UFN
	Programmets starka sidor  The programmes strengths: * Lärarna: I flera delkurser vittnar studenterna om kunniga och engagerade lärare.

* Studenterna: En stor andel av studenterna är engagerade, klarar av kurserna och fullföljer utbildningen. De har tidgare studier bakom sig och har gjort ett aktivt val att komplettera med en lärartubildning.

* Populärt program med många sökande, vilket ger studentgrupper där sannolikheten är hög att de flesta klarar av högskolestudier på ett bra sätt. 

*  En utbildning som ligger rätt när det gäller regeringens satsningar på att utbilda fler lärare. 

* Trots att hela utbildningen genomförts under Corona-pnademin, med allt vad det inneburit med distansundervisning och vissa problem vid genmförande av VFU, är flertalet  studenter nöjda eller mycket nöjda med utbildningen.

* De som inte är helt nöjda saknar fler praktiska moment men då har de missat vilken utildnng de har sökt till. Ämnekunskaper ska de ju ha med sig.




 
	the programme: * En  student som är i behov av särskilt söd är missnöjd med hur hen har blvit bemött av vissa lärare och annan personal. Känner sig nonchalant och respektlöst bemött av dessa. Måste bli bättre!

* Schemalägg studenter under VFU:n (grupper om 3-4) att ses på zoom en timme i veckan och prata om hur de har det och utbyta tips.

* Hantera oengagerade lärare: I vissa delkurse har det uttryckts missnöje med engagemanget från vissa lärare.

* Se över antagningen så att den särskilda behörigheten omfattar idrott och hälsa eller motsvarande. Inte idrottsvetenskap.


 
	implementation and results of the study programme: * På det hela taget genomförs programmet på ett bra sätt. 

* Studenterna är lite äldre, engagerade, klarar av kurserna, tar examen och är i huvudsak nöjda.

* Flertalet lärare är kompetenta och engagerade - men alla skulle behöva vara det. 

* Innehållet i utbildningen är relativt väl genomarbetat, uppdaterat och relevant - men kan och ska ses över och utvecklas. Dock är UVKoch VFU innehållsmässigt kraftigt styrt genom Högskoleförordningen. 

* Har varit brist på lektorer inom UVK och VFU men nyrekteringar har gjorts och är på gång.

*  Pandemin har hanterats på ett föhållandevis gott sätt - men såväl lärare som studenter har periodvis varit slitna och trötta på hemarbete.

 * Problemtiskt att alla inte har nödvändiga ämneskunskaper med sig. Behöver antagningen ses över? Den särskilda behörigehten är ju 90 eller 120 hp idrott och hälsa eller motsvarande. Har motsvarande kommit att inrymme idrottsvetenskap?
 




 

	attainment of the programme outcomes: * Måluppfyllelsen får anses vara god i relation till examensmålen.

*Progressionen inom UVK innebär framförallt breddning då delkurserna tar upp det innehåll som måste ingå i lärarutbildningar. Inom VFU:n sker dock en märkbar fördjupning mellan de tre kurserna där studenten går från att askultera till att självständigt genomföra lektionsserier. 
	available for the study programme rooms digital tools administration etc: * Programmet har relativt goda förutsättningar och resurser. Programmet behöver dock  ytterliggare personella resurser i form av lektorer.  

* Pandemin har självklart inneburit utmaningar och problem. Samtliga av dem har dock hanterats på ett, under förutsättningarna, bra sätt. Pandemin har också tvingat fram en utveckling som vi kan tillvarata och bygga vidare på framöver. Inte minst gäller detta hur vi använder olika typer av IT-verktyg i utbildningen. Förhoppningsvis kan vi framöver tänka mindre att campus- respektive distansundervisning är ett motsatspar - och mer att de kan kombineras för att skapa en bättre utbildning. 

* Omorganisationen på GIH har inneburit vissa problem  under övergångsperioden, samt svårigheter att hitta relevant och korrekt information. Studieadministratörer på institutionsnivå är en positiv utveckling. IT-systemen har periodvis fungerat dåligt. Detta gäller framförallt studenternas tillgång till Canvas. Dessa problem ska enligt IT-avdelningen vara åtgärdade och fungerar förhoppningsvis bättre framöver.

* Ökad andel av studenter i behov av särskilt stöd kräver mer personella resurser (lärare, studievägledare, studieadministratörer, skriv-  och lässtöd)


	programmes links with the world of work: * Får betraktas som mycket god med tanke på att en tredjedel av programmet utgörs av verksamhetsförlag utbildning.
	the content as well as the implementation of the study programme: * Det internationella personutbytet har av pandemiskäl varit minimalt. Ett gott initiv är ett lektionsutbyte via Zoom på delkursen "Utvecklingsarbete i skolan"  med en grupp studenter i vid Kölns idrottshögskola. Detta uppskattades mycket av studenterna.  

* Internationalisering är dock något som behöver stärkas såväl inom KPU som inom Ämneslärarprogrammet. Då KPU-studenterna troligtvis inte eftersöker ett längre internationellt utbyte under en så kort utbildning behöver vi tänka i andra spår som i fallet ovan. 

	and social welfare perspectives on development: * Hållbart ledarskap och socioekonomiska aspekter finns med i UVK kurser. Särskilt betonas det i delkurserna "Läraren och ledarskapet" och "Utbildning och demokrati" men finns även som strimmor i andra delkurser. 
	promote gender equality and prevent discrimination: *Lärare behöver mer information om och utbildning i undervisning av studenter som behöver pedagiosikst stöd. Se ovan. 
"Förslag till förbättringar"

* Då antalet studenter med behov av särskilt stöd ökat i den höga takt som det har gjort de senaste åren har vi har haft svårt att anpassa oss till utveklingen. Vi behöver göra det genom att hitta en bättre organisation och stöd för lärare. GIH har ju anställt en studievägledare till som kan vara behjälplig.  
	analysis: * Denn analys är den första som har gjorts inom den nya organisationen. 
	Förslag till åtgärder inom programmet som helhet  Suggestions for measures: * Forsätta rekryteringen av lektorer.

* Se över antagningen.

* Förbättra det pedagogiska stödet.
 
	Övriga kommentarer  Additional comments: 
	Programanalys sammanställd av  Programme analysis written by: Pia Lundquist wanneberg
	Datum2_af_date: 2022-02-21


