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ÄRENDE BESLUT/ÅTGÄRD 

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

2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes. 

3. Föregående protokoll (bilaga) Föregående protokoll (160509) lades till handlingarna. 

4. Anmälan om delegationsbeslut (bilaga) 

- kursplaner HVÄP01, HVÄP02; YP11LÄ, 
UCG01K, UCG11K; UQ003K, UQ002K 

- yttrande om  stipendium från 
folkskoleseminariets minnesfond 

Delegationsbesluten lades till handlingarna. 

5. Revidering av utbildningsplanen för 
Yrkeslärarprogrammet, LSYVY, 90 hp 

Samordningsgruppen beslutade enligt förslag. 

6. Dimensionering och 
ämneskombinationer, 
Ämneslärarprogrammet 

Samordningsgruppen beslutade enligt förslag. 

7. Utredare av försöksverksamhet med 
särskilt utvalda VFU-skolor 

Ordförande informerade om att det ännu inte finns något 
slutgiltigt förslag att fatta beslut om, men att samtal pågår 
med en person som ställt sig försiktigt positiv till 
uppdraget. Ordförande fortsätter dessa samtal. 

För det fall personen tackar ja till uppdraget uppdrar 
Samordningsgruppen till ordförande att fatta beslut om 
det på delegation. 



 

 

8. Uppdrag till Samverkansberedningen om 
uppföljning av projekten STLS och Stöd till 
forskningsbaserad skolutveckling 

Samordningsgruppen beslutade enligt förslag. 

Som medskick till Samverkansberedningen vill 
Samordningsgruppen betona att de begreppsdefinitioner 
som behöver göras, samt den kommunikationsstrategi 
som behöver tas fram, inte bara är frågor för Stockholms 
universitet utan bör göras tillsammans med 
skolhuvudmännen. 

9. Inrättande av en operativ 
samverkansgrupp för den Ämnesdidaktiska 
forskarskolan 

Samordningsgruppen gör bedömningen att beslut om 
samverkanskollegium för forskarskolan inte bör fattas av 
Samordningsgruppen, utan av forskarskolans styrgrupp. 

10. IT-avdelningens förstudie om 
planeringsverktyg för lärarutbildningarna, 
slutrapport 

Monika Almgren och Ulf Färjare, IT-avdelningen, 
informerade, och ärendet diskuterades. 

Samordningsgruppen var enig om att kommunikation 
med IT-avdelningen om hur man ska gå vidare behöver 
fortsätta föras. Samordningsgruppen efterfrågar förslag 
som kan fattas beslut om under hösten. 

11. Budgetförslag för lärarutbildningarna 
(tillställs rektor 9/9 inför budgetdiskussioner 
i områdesövergripande rådet) 

Svante Fjelkner informerade och ärendet diskuterades 
inför beslut på sammanträdet i augusti. 

12. Rapport från samverkansberedningen Hans Adolfsson informerade. 

13. Rapport från BULA och LUS Hans Adolfsson informerade. 

14. Dialogmöte om utvärdering av 
lärarutbildningar på UKÄ 9 juni 

Pär Brännström och Hans Adolfsson informerade. 

15. Rapport från diskussionsmöte om 
utformningen av ämneslärarexamen  

Hans Adolfsson informerade. 

16.  Ett exempel på samverkan: Lärare 
3.0/Framtidens lärare för hela skolan 

Föredragande: Nicole Thorén informerade och 
filmtrailern som sammanfattar projektet visades. 

17. Informationsärenden, bland annat om 

- Mötestider HT 2016: 31/8, 28/9, 2/11, 
14/12 

- KPU för personer med forskarexamen 

- Förslag om förändring av HF gällande 
svenska som andraspråk i grundlärarexamen 

- Remissyttrande om försöksverksamhet 
med betyg från årskurs 4, senast 30/8 2016  

Hans Adolfsson informerade. 

 

18. Övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes. 



 

 

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

19. Nästa möte Nästa möte äger rum den 31 augusti 09.00-12.00 i 
Kungstenen. 


