
 

Protokoll fört vid sammanträde med Samordningsgruppen för lärarutbildningarna  

Tid och plats: onsdagen den 17 juni april kl. 9.00-12.00, Kungsstenen, Aula Magna. 

Huvudföredragande och sekreterare: Per Båvner 

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

universitet; Astri Muren, dekanus för Samhällsvetenskapliga fakulteten; Bengt Novén, dekanus för 

Humanistiska fakulteten och Björn Birgersson, Naturvetenskapliga fakulteten, Erik Blohmé och Ida 

Eriksson studeranderepresentanter.  

Förhinder: Ylva Engström, prodekanus Naturvetenskapliga fakulteten; Wiweka Warnling-Nerep, 

lärarutbildningsansvarig vid Juridisk fakultet, Elisabeth Nordström, processledare vid 

Kommunförbundet Stockholms Län,  

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

Bengt-Olov Molander, rektorsråd, Ulf Nyman, utredare på Planeringsavdelningen; Kristina Öberg, 

utbildningsledare vid Naturvetenskapliga fakultetskansliet, Gunilla Nordin, kommunikatör vid 

Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap, Linda Stridsberg, 

ledningssamordnare vid Ledningskansliet (punkt 14) och Helene Fröborg, VFU-koordinator.  

 

ÄRENDE          BESLUT/ÅTGÄRD 

1. Utseende av justeringsperson Astri Muren utsågs till justeringsperson. 

2. Godkännande av dagordningen Godkändes. 

3. Föregående protokoll Föreslås läggas till handlingarna (bilaga). 

4 Internationell koordinator för 

lärarutbildningarna 

Beslutspunkt. Beslutades att uppdra till 

planeringsavdelningen att tillsätta en utredning om vilka 

arbetsuppgifter som en internationell koordinator kan ha, 

organisatorisk placering samt vilken finansiering som 

krävs. Utredningen ska vara klar till 20 september för att 

finnas som underlag inför budgetinternatet. Utredningen 

ska bygga på det arbete som gjorts i 

internationaliseringsgruppen. Beslutet är omedelbart 

justerat. 

5. Valutbud för val inom Lärarprogrammet 

inför VT 2016.  

Beslutspunkt. Beslutades i enlighet med förslaget och är 

omedelbart justerat. Föredragande: Kristina Öberg 

6. Förslag om ändring i Arbetsordning med 

regler för delegering vid Stockholms 

universitet. 

Beslutspunkt. Beslutades att föreslå till 

universitetsstyrelsen att ändra skrivningen i 

Arbetsordningen till: 
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”Samordningsgruppen består av en ordförande som utses 

av rektor, två ledamöter från området för humaniora, 

juridik och samhällsvetenskap. en ledamot från området 

för naturvetenskap, en representant för kommunerna i 

regionen samt två studeranderepresentanter.” 

7. Utveckling av ett planeringsverktyg för 

lärarutbildningarna 

Beslutspunkt. Beslutades föreslå att förvaltningschefen 

rekommenderas att prioritera en förstudie för utveckling 

av ett planeringsverktyg för lärarutbildningarna under 

hösten 2015. 

 

8. Dimensioneringstal samt 

Ämneskombinationer för 

Ämneslärarprogrammet för arbete i 

gymnasieskolan eller vuxenutbildningen 

Beslutspunkt. Beslutas i enlighet med förslaget (bilaga). 

9. Revideringar av de förväntade 

studieresultaten i VFU-kurserna 

Beslutspunkt. Beslutades i enlighet med förslaget 

(bilagor). Föredragande Helene Fröborg.  

10. Reviderad budget för 

Övningsskoleprojektet 

Beslutspunkt. Beslutades i enlighet med förslaget med 

undantag av att resursen för BUV VT16 och HT16 ökas 

från 160 000 kr till 208 000 kr, och att motsvarande 

neddragning görs i förväntade återstående medel. Det ska 

också göras en konsekvensändring i brödtexten. (bilaga).  

11. Styrgrupp och utvärdering av den 

Ämnesdidaktiska forskarskolan. 

Beslutades att en styrgrupp inrättas bestående av två 

ledamöter från området för humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. en ledamot från området för 

naturvetenskap, två representanter för medverkande 

huvudmän samt en studeranderepresentant. Det 

delegerades till prorektor att utse en ordförande i 

styrgruppen.  

 

Det beslutades att uppdra åt styrgruppen att tillsätta en 

utvärdering av den Ämnesdidaktiska forskarskolan i 

samarbete med medverkande huvudmän.  

12. Utbud av valbara kurser inför antagning 

till vt 2016 inom Grundlärarprogrammet 

med inriktning mot årskurs 4-6 

Beslutspunkt. Föreslås beslutas i enlighet med förslaget 

(bilaga). Föredragande Kristina Öberg.  

13. Lärarutbildningsbudget 2016, första 

avstämningen 

Diskussionspunkt (bilaga).  

Medskick till budgetarbetet:  

 Det behöver utredas ifall utbyggnaden av 

lärarutbildningsvolymerna kräver en ökad 

samordningsresurs.  

 Återrapportering av hur VFU-portalen och VFU-

portföljen finansieras.  



 Inför budgetprocessen har MND meddelat att arbetet 

med ÄDFo kräver mindre pengar än nu tilldelade 

225 000 kr.  

 Punkt 8 angående internationalsarbetet behöver 

justeras när frågan är färdigberedd. 

14. Återrapportering från utredningen 

angående säkerställandet av ämnesinnehåll 

och ämnesdidaktik inom 

förskollärarprogrammet och 

grundlärarprogrammet med inriktning mot 

arbete i fritidshem. 

Diskussionspunkt. Frågan tas vidare av Linda Stridsberg 

och Ulf Nyman med medskick att utredningen även bör 

belysa säkerställandet av språkdidaktik och estetiska 

ämnen.  

15. Tidsplan HT 15 för arbete med 

utveckling av övergripande idé för 

lärarutbildningarna vid Stockholms 

universitet. 

Diskussionspunkt (bilaga).  

16. Användandet av 

professionsutvecklingsmatrisen inom 

lärarprogrammen på Stockholms universitet 

Diskussionspunkt (bilaga). Föredragande Helene Fröborg 

17. Informationsärenden Kommer skriftligt.  

18. Övriga frågor. Inga övriga frågor anmälda.  

19. Nästa möte. 15 september kl 9.00–12.00 

  

 

 


