
 

Protokoll fört vid sammanträde med Samordningsgruppen för lärarutbildningarna  

Tid och plats: tisdagen den 15 september kl. 9.00-12.00, Kungsstenen, Aula Magna. 

Huvudföredragande och sekreterare: Per Båvner 

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

universitet, Asti Muren, dekanus för Samhällsvetenskapliga fakulteten, Bengt Novén, dekanus för 

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

Arkehag, Stockholms stad, Sofie Melander, Mårten Michanek och Anja Enerud 

studeranderepresentanter.  

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

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

Bengt-Olov Molander, rektorsråd, Anna-Karin Björling och Ulf Nyman, planeringsavdelningen, 

Kristina Öberg, utbildningsledare vid naturvetenskapliga fakultetskansliet, Mårten Bergqvist 

utbildningsledare vid områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap, Nicole Thorén, 

Nataliya Hulusjö och Gunilla Nordin, kommunikatörer vid områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap, Annika Ullman, ordf i BULA och Björn Birgersson, ordf i LUS.  

ÄRENDE          BESLUT/ÅTGÄRD 

1. Utseende av justeringsperson Ylva Engström utsågs till justeringsperson. 

2. Godkännande av dagordningen Godkändes  

3. Föregående protokoll Meningen ”Till protokollet tas att 

utvecklingsarbetet ska leda till att reviderade 

lärarprogram startar HT17” tas bort. 

4. Medel för 

internationaliseringskoordinator för 

lärarprogrammen. 

Samordningsgruppen diskuterade förslaget angående 

medel för internationaliseringskoordinator men beslutade 

att inte gå vidare med ett sådant äskande i nuläget. Det 

underlag som tagits fram kring behov av stöd på olika 

nivåer för internationalisering av lärarutbildningarna 

lämnas till förvaltningen för vidare utredning av 

internationaliseringsstöd för SUs utbildningar generellt 

och för lärarutbildningen specifikt. 

5. Lärarutbildningsbudget 2016 Under punkten om samordningsresurs ska 

samordningsinstitutionernas ansvar för studentinflytande 

nämnas.  

Samordningsgruppen godkände principerna i budgeten 

men ville ha en ytterligare kvalitetssäkring av siffrorna.  
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Samordningsgruppen ställde sig bakom 

”Diskussionsunderlag till Områdesövergripande rådets 

internat”.  

Budgethandlingarna blir underlag för 

områdesövergripande rådets budgetdiskussioner.  

6. Idrott och hälsa som valbar termin i 

grundlärarprogrammet med inriktning mot 

arbete i fritidshem. 

Samordningsgruppen rekommenderar att takbelopp 

avsätts för ytterligare en grupp på grundlärarprogrammet 

med inriktning mot arbete i fritidshem. 

7. Antagningssiffror för HT16. I presentationen framgick att såväl ansökningar som 

antagna till KPU ökat. Eftersom det är en så stor brist på 

NV-lärare så bereds alla behöriga sökande plats för de 

ämneskombinationerna på ämneslärarprogrammet. Men 

det gäller inte KPU där det finns ett trettiotal behöriga 

reserver. Inför antagning HT16 bör det, enligt 

diskussionen, undersökas om det inte går att utöka KPU 

inom särskilt NV med tanke på det ökande antal sökande.   

8. Rollfördelning mellan 

Samordningsgruppen 

och lärarutbildningsberedningarna 

BULA och LUS. 

Områdesnämnderna, med sina respektive 

lärarutbildningsberedningar LUS och BULA, ämnar ta en 

mer aktiv roll i lärarutbildningarnas styrning och 

utveckling. Detta kan på sikt betyda att 

samordningsgruppens roll och ansvar minskar utom för 

de frågor som rör båda områdena och där man inte nått 

koncensus, samt för att initiera och diskutera frågor av 

strategisk betydelse. I dagsläget fyller 

samordningsgruppen också en viktig funktion som 

diskussionsplattform med avnämarna. Detta skulle kunna 

tillgodoses framöver genom att avnämarrepresentanter 

ingår i BULA och LUS.  

9. Ändringar av regleringsbrev. Hans Adolfsson meddelade att de extra resurser som 

tilldelas universitetet under 2015 kommer att delas ut i 

form av sökbara kvalitetsmedel.  

10. Samverkansberedningen 150610 Protokollet från mötet kommer att finnas tillgängligt.  

11. BP2016 BP presenteras 21 september men det som presenterades 

inom ramen för skolsatsningar i början av september 

diskuterades.  

12. Anmälan delegationsbeslut UB16UU anmäldes. 

16. Informationsärenden Hans Adolfsson informerade om initiativet från bl.a. 

Uppsala universitet att föreslå samverkan mellan skolor 

och lärosäten inom ramen för ett så kallat ALF-avtal.  



17. Övriga frågor. UVK-utredningen ska upp till diskussionen på mötet 14 

oktober.  

Samordningsgruppen beslutade 150408 att den 

långsiktiga finansieringen av estetverksamheten bör ses 

över i samband med översynen av CeHums organisation. 

Bengt Novén tog upp att detta behöver följas upp.  

18. Nästa möte. 14/10 kl 9.00–12.00. 

 

 

 

 

 

 


