
 

Protokoll fört vid sammanträde med Samordningsgruppen för lärarutbildningarna  

Tid och plats: onsdagen den 5 maj kl. 9.00-11.00, 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, Ida Eriksson och Amanda Magnusson Arntsen, studeranderepresentanter 

(studeranderepresentanterna deltog inte på punkt fyra).  

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 Bengt Novén utsågs till justeringsperson. 

2. Godkännande av dagordningen Godkändes med tillägg av övrig fråga angående utkast till 

förslag i Arbetsordning med regler för delegering vid 

Stockholms universitet 

3. Föregående protokoll Lades till handlingarna. 

4. Begäran om yttrande - Folkskoleseminariets 

minnesfond  

Beslutspunkt. Samordningsgruppen yttrade sitt stöd över 

ansökan och delegerade till prorektor att formulera yttrandet.  

5. Samverkan med regionen inom ramen för 

Vinnova- Kloss.  

Beslutspunkt. Beslutades i enlighet med förslaget. 

6. IT-samordning.  Beslutspunkt. Bengt Novén blev utsedd till 

Samordningsgruppens representant för de objekt/system som 

främst rör lärarutbildningarna  

7. Inrättande av beredning för lärarutbildning 

inom HS-området. 

Diskussionspunkt.  
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8. Konsekvenser angående Promemoria från 

Utbildningsdepartementet: En mer flexibel 

ämneslärarutbildning.  

Diskussionspunkt (bilaga).  

9. Återrapportering från 

Internationaliseringsgruppen.  

Diskussionspunkt (bilaga).  

10. Informationsärenden På myndighetsdialogen tog universitet upp det minskade 

takbeloppet men fick ingen förklaring.  

Nytt presidium för lärarutbildningskonventet: Maria Jarl GU 

ordf och Anders J Persson SH vice ordf.  

11. Övrig fråga angående utkast till förslag i 

Arbetsordning med regler för delegering vid 

Stockholms universitet. 

För att följa strukturen med övergripande områden 

presenterades följande förslag: ”Samordningsgruppen består av 

en ordförande som utses av rektor, två ledamöter från området 

för humaniora, juridik och samhällsvetenskap området för 

humaniora, juridik och samhällsvetenskap en ledamot från 

området för naturvetenskap, en representant för kommunerna i 

regionen samt två studeranderepresentanter.” 

 

12. Höstens mötestider.  15/9 9.00–12.00 

14/10 9.00–12.00 

25/11 Heldag.  

16/12 9.00–12.00.: 

 


