
 

 

Närvarande ledamöter: Prorektor Hans Adolfsson (ordförande); Prodekan Ylva Engström, Dekan Astri 
Muren, Dekan Bengt Novén, Studentrepresentant Josefin Velander 

Frånvarande ledamöter: Enhetschef Stockholms stad Katarina Arkehag, Studentrepresentant Anja Enerud, 
Studentrepresentant Mårten Michanek 

Föredragande: Utbildningsledare Martin Bergqvist (pp. 7 och 9), Utredare Anna-Karin Björling (p. 6), 
Utredare Hanna Sveen (p.10-12) 

Övriga närvarande: Rektorsråd B-O Molander, Pressekreterare Gunilla Nordin och Informatör Nicole 
Thorén 

Protokollförare: Utredare Hanna Sveen 

 
ÄRENDE                                                            BESLUT/ÅTGÄRD 

1. Utseende av justeringsperson Till att jämte ordförande justera protokollet utsågs Josefin 
Velander. 

2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes, med tillägg av en 
informationspunkt under punkt 13. 

3. Föregående protokoll (bilaga) Föregående protokoll (160217) lades till handlingarna. 

 

4. Anmälan av delegationsbeslut (bilaga) 

- Kursplan HVÄK0, Ämnesdidaktik, 
läroplansteori, betyg och bedömning I, 
Kompletterande Pedagogisk Utbildning 
(KPU) 

- Kursplan US10AK, Ämnesdidaktik, 
läroplansteori, betyg och bedömning 

- Kursplan NSNK03, Framträdande och 
retorik, revidering 

-  Ledamöter till styrgruppen för 
Ämnesdidaktiska Forskarskolan, och 
professor Inger Eriksson, ordförande 

- Godkännande av IT-avdelningens 
kostnadsförslag för att genomföra förstudie 
om planeringsverktyg för lärarutbild–
ningarna, samt uppdrag till IT-avdelningen 
att genomföra förstudien. Resultatet ska 
redovisas senast 2016-05-13. 

Delegationsbesluten lades till handlingarna, med tillägget 
att i IT-avdelningens förstudie om planeringsverktyg bör 
ett bredare perspektiv anläggas, och diskussion föras med 
flera institutioner, samt att arbetet ska delrapporteras på 
samordningsgruppens möte 9 maj.  
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5. Anmälan av beslut per capsulam om 
utbildningsplaner (bilaga) 

- LKHSY, Kompletterande pedagogisk 
utbildning för ämneslärarexamen – 
humaniora och samhällsvetenskap, 
revidering  

- LGFRY, Grundlärarprogrammet med 
inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp, 
revidering  

- LGF3Y, Grundlärarprogrammet med 
inriktning mot arbete i förskoleklass och 
grundskolans årskurs 1-3, 240 hp, revidering 

- Riktlinjer för ämnesspecifik behörighet 
relaterade till utbildningsplan för 
Kompletterande pedagogisk utbildning för 
ämneslärarexamen – humaniora och 
samhällsvetenskap (LKHSY)  

Per capsulambesluten lades till handlingarna. 

6. Ansvarsfördelning mellan samordnings–
gruppen och styrgruppen för övningsskole–
projektet avseende utredning av 
övningsskoleprojektet 

Beslutspunkt (bilaga). Samordningsgruppen beslutade 
enligt förslag. Föredragande: Anna-Karin Björling 

7. Röstvård för lärarstudenter Diskussionspunkt (bilaga). Föredragande: Martin 
Bergqvist. Beslut bör fattas på områdesnivå, men 
samordningsgruppen framhöll hur viktig röstvård är för 
blivande förskollärare och lärare. 

8. Samordningsgruppens strategiska medel  Hans Adolfsson informerade. Det poängterades att 
finansiering av strategiska satsningar bör beslutas av 
samordningsgruppen och att avstämning av 
medelsanvändning bör ske halvårsvis. Vidare bör 
ordförande för samordningsgruppen ha en särskilt avsatt 
del av medlen att förfoga över.  

9. Rapport från BULA och LUS Martin Bergqvist informerade. 

10. Alumnenkäten Hanna Sveen informerade. Presentationen följdes av 
diskussion. 

11. Intresseanmälan för att anordna KPU för 
personer med forskarexamen tillsammans 
med KTH  

Hanna Sveen informerade. 

12. Genomgång av materialet från 
utvecklingsarbetet ”vad är en bra 
lärarutbildning”  

Hanna Sveen informerade. 

13. Informationsärenden - Josefin Velander informerade om att ett centralt 
lärarstudentråd har bildats och haft sitt första möte 



 

 

 Rapporter från: 

- UKÄs upptaktsmöte om kommande utvärdering av 
andra lärosätens försöksverksamhet med 
övningsskolor/förskolor. Anna-Karin Björling och Hanna 
Sveen 

-Frukostmöte med rektorer i Stockholms stad. Hans 
Adolfsson 

- ”Storstadsmöte – utmaningar inom läraryrket och 
visioner om svensk skola”. Hans Adolfsson 

- ”Nationell samling för läraryrket”. Hans Adolfsson 

Kommande konferenser: 

- Skandinavisk lärarutbildningskonferens 31 maj i Oslo 

- Lärarutbildningskonventets konferens 13-14 juni 

14. Övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes. 

15. Nästa möte Nästa möte äger rum den 9 maj 09.00-12.00 i 
Kungstenen. 

 
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
 
Hanna Sveen   Hans Adolfsson, ordförande  Josefin Velander 


