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

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

Föredragande: utbildningsledare Martin Bergqvist (p. 4) 

Övriga närvarande: rektorsråd B-O Molander, utbildningssamordnare Kristina Öberg och pressekreterare 
Gunilla Nordin. 

Huvudföredragande och protokollförare: Ulf Nyman 

 

ÄRENDE BESLUT/ÅTGÄRD 

1. Utseende av justeringsperson Till att jämte ordförande justera protokollet utsågs Bengt 
Novén. 

2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes med tre tillägg: 
- Punkt 6a övergår från ett informationsärende till ett 
beslutsärende. 
- Beslut om sammansättning av beredningsgrupp avseende 
medelsfördelning för utveckling av lärarutbildning för dövas 
och hörselskadades behov, under Övriga frågor 
- Fråga om sparade strategiska medel, under Övriga frågor. 

3. Föregående protokoll Föregående protokoll (151014) lades till handlingarna. 

4. Beslut om fastställande av planerings- och 
dimensioneringstal samt ämneskombinationer 
inom ämneslärarprogrammet inför ht2016. 

Samordningsgruppen beslutar enligt förslag. 

I anknytning till punkten gavs för kännedom också information 
om ämnesfördelning inom det naturvetenskapliga området. 

5. Anmälan delegationsbeslut, fr.o.m. punkt 1 
t.o.m. punkt 4 (bilaga) 

Ingen åtgärd 

6. Informationsärenden 

a) Utvidgning övningsskoleprojektet 
 
 
 
 
 
b) Planeringsverktyg för lärarutbildningarna 
 
 
 

 

Samordningsgruppen beslutar rekommendera rektor en 
utvidgning av övningsskoleprojektet med 12 skolor/förskolor, 
(se bilaga), och att teckna avtal med skolhuvudmännen för 
dessa skolor. 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 
Bengt Novén informerade om status i ärendet. 
Ulf Nyman på Planeringavdelningen ansvarar för att i samråd 
med områdena ge IT-avdelningen i uppdrag att ta fram ett 
kostnadsförslag för en förstudie till Samordningsgruppens möte 
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c) Visionsarbetet ”Vad är en bra lärarutbildning”  
 
d) Styrgrupp Ämnesdidaktiska forskarskolan 

16 december. 
 
Punkten ströks pga tidsbrist 
 
Förslag på ledamöter från områdena har inkommit. Prorektor 
kommer att fatta beslut om dem på delegation. 
Huvudmännen uppmanas skicka in förslag på ledamöter, två 
ordinarie och en ersättare, så snart det är möjligt. 

7. Övriga frågor 
a) Beslut om sammansättning av 
beredningsgrupp avseende medelsfördelning för 
utveckling av lärarutbildning för dövas och 
hörselskadades behov 
 
 
 
b) Fråga om sparade strategiska medel 

 
Samordningsgruppen beslutar att Specialpedagogiska 
institutionen, Institutionen för lingvistik och MND utser varsin 
representant till beredningsgruppen. Till arbetet ska även 
professor emerita Brita Bergman inbjudas. 
Gruppen ska till Samordningsgruppens möte 17 februari 2016 
inkomma med ett gemensamt förslag om medelsfördelning. 
 
Vad händer med Samordningsgruppens strategiska medel om 
det finns pengar kvar vid årets slut? Förs de över till nästa år, 
eller fördelas de ut i verksamheten? 
Frågan tas upp på Samordningsgruppens möte 16 december. 

8. Nästa möte Nästa möte äger rum den 16 december 09.00-12.00. 
Lokal meddelas senare. 

 
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
 
Ulf Nyman   Hans Adolfsson, ordförande  Bengt Novén 


