Utbildnings- och examens kommitteen
Verksamhetsberättelse för 2011

Medlemmar i U & E: Lisbet Wikman, Ingrid Engström, Kristina Berglund,
Monica Haar, Leela Grethe Hansen.

Under 2011 har U&E kommittén:

 Under våren 2011 anordnade vi en Intro nivå 2 examen i Piteå.
Examen genomfördes i april 2011 på Yogahuset i Piteå. Pascal
Poell från Holland, Tove Lind från Danmark, Leela Hansen från
Sverige var examinatorer och Agnes Mineur (Holland) var
moderator.
 Vi har tagit fram ett dokument som delats ut till alla
nyutexaminerade lärare när de har tagit sin intro 2 examen.
 Angående elever som av någon anledning måste ta sin examen
utomlands, så ska U & E kommittén informeras. I vissa fall
behövs ett intyg/rekommendation från föreningen att man får
göra sin examen i annat land än Danmark om de begär detta.
Efter att man klarat examen meddelar man utbildningskommittén och styrelsen detta. Vi har tagit fram en mall som
eleven tar med sig, där moderator och examinator skriver på.
Detta intyg skickas sedan till U & E kommittén.
 Höstens arbete i kommitteen har först och främst varit att
planera och se till IYFSEs första Intermediate Junior 1 examen
kunde genomföras. Examen hölls i Umeå på Prana Friskvård den

18 februari 2012. Fem kandidater deltog. Richard Ward från
England var moderator och Agnes Mineur och Pascal Poell från
Holland var assessorer.
Frågor och uppgifter som skall tas upp och genomföras i samband med
en examen är bl.a.
- bestämma ett datum
- ta kontakt med människor som ev. kan vara examinatorerna
- lägga en budget och informera kandidaterna om pris och datum
- se till att examensavgifterna kommer in
- planera resa och beställa biljetter till examinatorerna
- göra ett tidschema för själva examensdagen
- se till att alla dokument som kandidaterna och examinatorerna
behöver i samband med examen är aktuella och relevanta
- se till att kopiera och skicka ut dokumenten på de datum som vi har
bestämt till kandidater och examinatorer
- hitta en lämplig lokal
- hitta lämpliga provelever
- hitta någon som ser till boende och mat för examinatorerna under
vistelsen i Sverige
- hitta någon som vill vara värd(inna) under examen
efterarbete/återkoppling

 Kommitteen har godkänt Monica Haars 14 kandidater för
yogalärarutbildningen i Stockholm, som startar i mars 2012.
 Kommittén har godkänt 17 deltagarna på Leela Hansens
yogalärarutbildning i Göteborg.
 Dessutom sätter vi ihop ”policies” och dokument för framtida
bruk i föreningen så att arbetet kan underlättas mer och mer för
de som så småningom kommer att ta över.

 Inför HT 2012 och VT 2013 håller vi på att förbereda nya examen
på Introduktions 1 nivå i Göteborg och Stockholm.

Vi tackar för förtroendet att få arbeta i Utbildnings- och examenskommittén.

Med vänliga hälsningar
Leela, Monica, Lisbet, Ingrid och Kristina

