
Tids- och aktivitetsplan för utveckling av Socionomprogrammet 
 

Aktiviteter 
Samverkande partners 

 Träff med VFU-samordnare och andra personer (VT15) 

 Diskussion om projektplan SUD-au och SUD-råd (HT15. VT16) 

 Återrapportering av arbete till SUD-au och SUD-råd (HT15, VT16, HT16) 

 SUD-råd utser en referensgrupp (HT15) 

 Möten med referensgrupp (VT15, HT15, VT16) 

Andra lärosäten 
 Analys om hur andra lärosäten bedriver sina program (HT15) 

 Medverkan i Samarbetskommitténs möten (HT15, VT16, HT16)  

Studenter 
 Möten med den nystartade Socionomstudentföreningen (ligger under Studentkåren) (HT15, 

VT16) 

 Utskick av enkät till gamla studenter som är ute i verksamheten (VT16) 

Högskolans interna arbete 
 En ämnesövergripande arbetsgrupp träffas regelbundet (VT15, HT15, VT16; HT16) 

 Omvärldsbevakning av andra lärosäten och socionomprogram (VT15 och HT15) 

 Analys av enkät utskickade till gamla studenter (VT16) 

 Huvudlinjerna i den nya utbildningsplanen tas fram och diskuteras med berörda parter (VT16) 

 Fastställande av ny utbildningsplan (HT16) 

 Godkännanden av ny utbildningsplan (HT16) 

o Områdesnämnd HDa 

 Skriva nya kursplaner (HT16, VT17) 

 Antagning till nya programmet (HT17) antagning öppnar i mars 2017. 

 

Tidsplan 
 

VT 15 

 

 Inledande diskussioner HDa 

 Diskussion i SUD-råd 

 Möte med referensgrupp (bas i VFU-samordnare) 

 HDa´s interna arbetsgruppens har möten 

 Programmöten 

 

 

HT15 

 

 Diskussion SUD-au och SUD-råd: utse en referensgrupp 

 Skapa ram för utbildningsplan 

 HDa´s interna arbetsgrupp har möten 

 Skapande av enkät till fd studenter 

 Programmöten 

 

VT16 



 

 Två möten med referensgrupp 

 Återrapportering till SUD-au och SUD-råd 

 Utskick av enkät till fd studenter 

 Medverkan i Samarbetskommitténs möten 

 HDa´s interna arbetsgruppens har möten 

 Programmöten 

 

HT16 

 

 Möte med referensgrupp 

 HDa´s interna arbetsgruppens har möten 

 Skriva en ny utbildningsplan (HT16) 

 Godkännanden av ny utbildningsplan (HT16) 

o Områdesnämnd HDa (nov) 

 Skriva nya kursplaner (HT16, VT17) 

 

 

Referensgrupp från kommun och landsting 
 

Namn Kommun 

Margot 

Herrdin 

Borlänge 

Agneta 

Runberg 

Mora, Orsa 

Älvdalen 

Camilla 

Sömsk 

Smedjebacken 

Anna Eklund Gagnef 

? Nicklas 

Hermansson 

tar fram namn 

 

 


