
 

Protokoll fört vid sammanträde med Samordningsgruppen för lärarutbildningarna  

Tid och plats: onsdagen den 8 april kl. 10.00-12.00, 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, 

Naturvetenskapliga fakulteten, Elisabeth Nordström, processledare vid Kommunförbundet 

Stockholms Län, Katarina Arkehag, Stockholms stad, Erik Blohmé studeranderepresentant.  

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

Magnusson Arntsen studeranderepresentant. 

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

Bengt-Olov Molander, rektorsråd, Kristina Öberg, utbildningsledare vid Naturvetenskapliga 

fakultetskansliet, Charlotta Fowler, Nicole Thorén och Gunilla Nordin, kommunikatörer vid 

Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap.  

 

ÄRENDE          BESLUT/ÅTGÄRD 

1. Utseende av justeringsperson Annika Ullman utsågs till justeringsperson. 

2. Godkännande av dagordningen Godkändes med tillägg av ny punkt 8 Ansvarsfördelning 

och gränsdragningar mellan MND och BUV.  

3. Föregående protokoll Lades till handlingarna. 

4. Kostnadstäckning för verksamhet 

avseende estetiska lärprocesser vid CeHum. 

Beslutades i enlighet med förslaget med tillägget att den 

långsiktiga finansieringen av estetverksamheten bör ses 

över i samband med översynen av CeHums organisation 

och att det bör göras en konsekvensanalys av vad 

enhetshyra betyder för denna.  

5. Finansiering av den Ämnesdidaktiska 

forskarskolan (ÄDFo) 

Beslutades i enlighet med förslaget. Samordningsgruppen 

önskade en rapport från forskarskolan om vad 

finansieringen används till.  

6. Utvidgning av Övningsskoleprojektet. Samordningsgruppen beslutade:  

att intentionen på sikt är att utvidga antalet övningsskolor 

så att merparten av lärarstudenterna på grundlärar- och 

ämneslärarprogrammen genomför VFU på en 
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övningsskola. 

att även hitta former för att involvera 

yrkeslärarprogrammet på övningsskolor.  

att även utöka antalet övningsförskolor.  

att utvidgningen baseras på de erfarenheter som finns 

inom pilotprojektet.  

att tillsätta en styrgruppen för projektet bestående av 

prorektor, rektorsrådet för lärarutbildningarna, en 

representant från KSL och en studeranderepresentant.  

att utvidgningen av övningsskolorna sker i samordning 

med den pågående utvecklingen av lärarprogrammen.  

att styrgruppen för projektet med särskilt utvalda VFU-

skolor får i uppdrag att till Samordningsgruppens möte 20 

maj redovisa en tidplan för hur utvidgningen ska ske 

under 2015-16 samt ett förslag på finansiering inom 

projektets ram. 

7. Rekommendation angående medel för 

utveckling av lärarutbildning för dövas och 

hörselskadades behov. 

Beslutades i enlighet med förslaget. 

8. Ansvarsfördelning och gränsdragningar 

mellan MND och BUV.  

Beslutades att planeringsavdelningen får i uppdrag att 

göra en utredning angående säkerställandet av 

ämnesinnehåll och ämnesdidaktik inom 

förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med 

inriktning mot arbete i fritidshem.  

9. Utveckling av lärarutbildningsprogram 

vid Stockholms universitet mars 2015. 

Diskussionspunkt.  

10. Promemoria från 

Utbildningsdepartementet. En mer flexibel 

ämneslärarutbildning.  

Diskussionspunkt. Områden har anmodats att inkomma 

med underlag. Detta underlag kommer att ligga till grund 

för diskussion på ÄLSA som tillsammans med 

planeringsavdelningen tar fram ett utkast till remissvar.  

11. Återrapportering från 

Internationaliseringsgruppen. 

Diskussionspunkt. Bordlades.  

15. Anmälan delegationsbeslut Kursplanerna UB06VU och UB603Y har fastställts 
på delegation av prorektor. 

16. Informationsärenden Myndighetsdialogen blir av den 27 april, 

utbildningsdepartementet har avisterat att frågor om 



dimensionering av lärarutbildningarna och validering 

kommer att tas upp.  

Stockholms universitet har på ett frukostmöte med 

rektorer och skolförvaltning i Stockholms stad presenterat 

de statliga uppdragen för behörighet samt utvecklingen av 

KPU för disputerade.  

17. Övriga frågor. Inga övriga frågor anmälda.  

18. Nästa möte. 20 maj kl 9.00–11.00. Observera att det är ny tid. 

Dessutom ändrades mötestiden 17 juni till kl 9-12. Inför 

mötet 20 maj tas förslag på höstens mötestider fram.  

 


