
 

Protokoll fört vid för sammanträde med Samordningsgruppen för lärarutbildningarna  

Tid och plats: onsdagen den 27 januari kl. 13.00-15.00, Kungsstenen, Aula Magna. 

Huvudföredragande och sekreterare: Per Båvner 

Närvarande från Samordningsgruppen: Hans Adolfsson (ordförande), prorektor vid Stockholms 

universitet; Annika Ullman, vicedekanus för Samhällsvetenskapliga fakulteten; Bengt Novén, dekanus 

för Humanistiska fakulteten och Ylva Engström, prodekanus för Naturvetenskapliga fakulteten, 

Elisabeth Nordström, processledare vid Kommunförbundet Stockholms Län, Erik Blohmé 

studeranderepresentant.  

Förhinder: Wiweka Warnling-Nerep, lärarutbildningsansvarig vid Juridisk fakultet samt Amanda 

Magnusson Arntsen, studeranderepresentant.  

Övriga närvarande: Per Båvner lärarutbildningskoordinator (och föredragande om inte annat anges), 

Bengt-Olov Molander, rektorsråd, Karin Orving, utbildningsledare vid Samhällsvetenskapliga 

fakultetskansliet, Kristina Öberg, utbildningsledare vid Naturvetenskapliga fakultetskansliet, Anna-

Karin Björling, utredare vid Planeringsavdelningen, Nicole Thorén och Charlotte Fowler, 

kommunikatörer vid Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap, Helene 

Fröborg, sammankallande i VFU-ansvariggruppen.  

 

ÄRENDE          BESLUT/ÅTGÄRD 

1. Utseende av justeringsperson Elisabeth Nordström utsågs till justeringsperson. 

2. Godkännande av dagordningen Godkändes. 

3. Föregående protokoll Lades till handlingarna. 

4. Valutbud för val inom Lärarprogrammet 

inför HT 2015 

Beslutspunkt. Beslutades i enlighet med förslaget med 

undantag av att kurserna Grundkurs i handelsrätt, juridisk 

översiktkurs GN HA11FF och Grundkurs i handelsrätt, 

juridisk översiktkurs GN HA11FF utgår. Föredragande 

Kristin Öberg.  

5. Studentärenderapporten. Diskussionspunkt. Föredragande: Erik Blohmé.  

Föredragande berättade att det är färre fall angående VFU 

men att det i rapporten framgår att rutiner angående risk 

för underkännande vid VFU behöver skärpas upp så att 

handeledare alltid med och att en åtgärdsplan tas fram. 

I diskussionen framhölls  
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 att det kanske inte alltid är bra att kalla 

handledare.  

 att i de nya VFU-rapporterna från 2011-års 

lärarutbildning redan motsvarar önskemålen om 

bättre rutiner.  

 att de två första VFU-tillfällena bör vara mer 

tillåtande än det tredje.  

 att det är viktigt med tidig återkoppling om 

lämplighet även om de första VFU-tillfällena är 

mer tillåtande. 

6. Universitetskanslersämbetets uppföljning 

av den verksamhetsförlagda delen av 

lärarutbildningen 

Diskussionspunkt. Föredragande: Anna-Karin Björling. 

PPT bifogas till protokollet. 

7. Återrapportering av 

kommunikationsinsatser 2014 

Diskussionspunkt. Föredragande: Nicole Thorén.  

8. Kartläggning av hur studenter, VFU-

handledare och VFU-kurslärare använder 

professionsutvecklingsmatrisen. 

Diskussionspunkt, beslut utifrån kartläggning tas på nästa 

möte. Föredragande: Heléne Fröborg.  

I diskussionen framhölls  

att om matrisen ska ses över bör det göras inom ramen av 

förväntade studieresultat.   

att det är svårt för VFU-handledarna att vara med i 

referensgruppen, eftersom det är en arbetsuppgift som 

inte ingår i VFU-avtalet.  

att matrisen även bör komma in i andra delar av 

lärarutbildningen. 

att studenterna beskriver det som att det är handledaren 

som gör att matrisen blir användbar. 

att behovet att revidera matrisen i först hand gäller 

förskollärare. 

9. Fördelning av extraplatser Diskussionspunkt.  

10 Strategier för Stockholms universitet 

2015-2018 

Bordlades. 

11. Utveckling av lärarutbildningar vid 

Stockholms universitet mot bakgrund av 

erfarenheter från studiebesök i Melbourne 

Diskussionspunkt.  

UVK-utredningen blir ett viktigt underlag för 

utvecklingsprocessen.  

Som första del av utvecklingsprocessen blir det en 



seminarie-/föreläsningsserie. Det behöver dock klargöras 

vilka som föreläsningarna är till för. 

Det är viktigt att få med ämnesinstitutionerna och 

kommunerna i processen. 

John Loughrans bok Developing a Pedagogy of Teacher 

Education kan köpas in till de som deltar i processen, 

institutionerna och förvaltningsenheterna kan äska medel 

för detta av Samordningsgruppens medel.  

12. Anmälan delegationsbeslut Bordlades 

13. Informationsärenden  

14. Övriga frågor. Inga övriga frågor anmälda 

15. Nästa möte. 11 mars kl 9.00–11.00.  

 


