
 
Närvarande ledamöter: prorektor Hans Adolfsson (ordförande); prodekanus Ylva Engström, dekanus Astri 
Muren, dekanus Bengt Novén, processledare KSL Elisabeth Åsén Nordström, studeranderepresentant Mårten 
Michanek och studeranderepresentant Josefin Velander. 

Förhinder: professor Wiweka Warnling-Nerep och studeranderepresentant Anja Enerud. 

Föredragande: utredare Ulf Nyman (p 5), projektledare Cecilia Netje (p 6), rektorsråd B-O Molander (p 6), 
professor Inger Eriksson (p 7) 

Övriga närvarande: utbildningsledare Martin Bergqvist, utbildningssamordnare Kristina Öberg, informatör 
Nataliya Hulusjö och pressekreterare Gunilla Nordin. 

Huvudföredragande och protokollförare: Ulf Nyman 

 

ÄRENDE BESLUT/ÅTGÄRD 

1. Utseende av justeringsperson Till att jämte ordförande justera protokollet utsågs Elisabeth 
Åsén Nordström. 

2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes, med tillägg av två frågor under 
Övriga frågor. 

3. Föregående protokoll Föregående protokoll (150915) lades till handlingarna. 

4. Bidrag till Institutionen för språkdidaktik för 
koordinering av internationaliseringsarbete 

Beslutas att samordningsgruppen tilldelar 80 tkr kronor i 
löneersättning och 20 tkr som ersättning för utgifter till 
Institutionen för språkdidaktik för koordinering av 
internationaliseringsarbete under ht 2015. 

De arbetsuppgifter som Samordningsgruppen förväntar sig av 
koordinationsarbetet under resten av året är: 
- samordna internationaliseringsarbetet för universitetets alla 
lärarutbildningsinriktningar, 
- ansvara för att information på universitetets webbplats 
gällande internationaliseringsarbetet är aktuellt, och 
- återrapportera på Samordningsgruppens sammanträde 
16 december, gällande status för aktiviteter samt planerade 
samarbeten/utbyten. 

Uppdraget är tidsbegränsat under 2015, och någon centralt 
finansierad förlängning efter det är inte aktuellt. 

5. Utredning av den utbildningsvetenskapliga 
kärnan  

Utredningen och dess förslag diskuterades. Till det fortsatta 
utvecklingsarbetet på fakulteterna/områdena lyfte 
Samordningsgruppen särskilt fram tre punkter: 
1. Viktigt att kartlägga vad som redan gjorts/görs 
2. Pågående utvecklingsprocesser får inte stå i vägen för 
nödvändiga åtgärder som går att göra redan nu 
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3. Hur och var kommer huvudmannaperspektivet in i 
utvecklingsarbetet? 

6. Övningsskolor och VFU i framtiden Cecilia Netje informerade om övningsskoleprojektet och den 
stundande utvidgningen av detta projekt. 
(Cecilias PP-presentation bifogas protokollet) 

B-O Molander betonade vikten av att fundera på hur vi går 
vidare efter projektet. Hur tar vi tillvara erfarenheter från 
projektet att gälla för alla VFU-skolor så att det inte skapas ett 
A-lag och ett B-lag bland skolorna? 

7. KLOSS-akut (Kunskap och Lärande Om 
Strategisk Samverkan - akademisk utbildning) 

Inger Eriksson informerade om sitt nyligen inledda arbete, som 
delvis finansieras av Vinnova. 

En av de frågor som projektet ska arbeta med är hur man får 
lärares ”problem” att blir formulerade som forskningsbara 
frågor. 

8. Anmälan delegationsbeslut fattade 2015-10-06 
om kursplanerna UB03US och UB210Y 

Delegationsbesluten anmäldes utan synpunkter. 

9. Övriga informationsärenden Inga informationsärende togs upp. 

10. Mötesdatum för vt 2016 Beslutades att Samordningsgruppens sammanträder följande 
datum vårterminen 2016: 

- 17 februari kl 09.00-12.00 
- 6 april kl 09.00-12.00 
- 9 maj kl 09.00-12.00 
- 13 juni 09.00-12.00 

11. Övriga frågor a) B-O Molander väckte frågan om 
internationaliseringsgruppens framtid. Betyder det ökade 
ansvar som områdena tagit för lärarutbildningarna att gruppen i 
sin nuvarande form bör upphöra? Frågan återkommer till 
Samordningsgruppen när det diskuterats på områdesnivå. 

b) Elisabeth Åsén Nordström lyfte frågan om att en styrgrupp 
för den ämnesdidaktiska forskarskolan behöver utses snarast. 
Det konstaterades att frågan kan inte vänta till nästa 
samordningsgruppsmöte utan prorektor fattar beslut på 
delegation före dess. 

12. Nästa möte Nästa möte äger rum den 25 november 09.00-10.00. 

 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
 
Ulf Nyman   Hans Adolfsson, ordförande  Elisabeth Åsén Nordström 


