
 

 

Närvarande ledamöter: prorektor Hans Adolfsson (ordförande); prodekanus Ylva Engström, dekanus Astri 

Muren, dekanus Bengt Novén, enhetschef Stockholms stad Katarina Arkehag, studeranderepresentant Anja 

Enerud och studeranderepresentant Mårten Michanek. 

Föredragande: utbildningsledare Martin Bergqvist (pp. 4 och 13), utbildningssamordnare Kristina Öberg 

(pp. 5 och 13), utredare Anna-Karin Björling (pp. 6 och 11), utredare Ulf Nyman (p. 7), controller Svante 

Fjelkner (p. 8), projektledare Cecilia Netje (p. 9) och rektorsråd B-O Molander (p. 10) 

Övriga närvarande: pressekreterare Gunilla Nordin, utredare Hanna Sveen och informatör Nicole Thorén. 

Protokollförare: Ulf Nyman 

 

ÄRENDE BESLUT/ÅTGÄRD 

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

Engström. 

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

Övriga frågor. 

3. Föregående protokoll Föregående protokoll (151216) lades till handlingarna. 

Det noterades att frågan om Samordningsgruppens strategiska 

medel bör bli en punkt på nästkommande sammanträde. 

4. Inrättande och fastställande av utbildningsplan 

LKHSY Kompletterande pedagogisk utbildning 

för ämneslärarexamen – humaniora och 

samhällsvetenskap 

Samordningsgruppen beslutar inrätta och fastställa 

utbildningsplanen enligt förslag, med ändring av den engelska 

översättningen till Bridging Teacher Education Programme for 

Secondary School and Upper Secondary School - Humanities 

and Social Sciences. 

5. Revidering av utbildningsplan LG46Y 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot 

årskurs 4-6 

Samordningsgruppen beslutar revidera utbildningsplanen enligt 

förslag. 

6. Behörighetskrav till Utländska lärares 

vidareutbildning (ULV) 

Samordningsgruppen beslutar enligt förslag. 

7. Utveckling av lärarutbildningen för dövas och 

hörselskadades behov 

Samordningsgruppen beslutar föreslå rektor fördelning av 

medel enligt nedan: 

727 100 kr till Institutionen för matematikämnets och de 

naturvetenskapliga ämnenas didaktik för "Utveckling av 

teckenspråkig NO- och matematikundervisning" 

110 000 kr till Institutionen för lingvistik för "Internationell 

worskshop avseende döva och hörselskadade barns språkliga 

utveckling" 

387 647 kr till Institutionen för lingvistik för utveckling av ny 

kurs inom lärarutbildningarna "Dövas och hörselskadades 

svenska" 

Punkten förklaras omedelbart justerad 
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8. Revidering av budget för övningsskole-

verksamheten 

Samordningsgruppen beslutar enligt förslag, med en ändring: 

Hälften av de 600 tkr som i förslaget är avsatta för 

"Punktinsatser" ska användas till utvärdering av projektet. 

Hans Adolfsson tar frågan om utvärdering av 

övningsskoleprojektet vidare. 

9. Framtiden för övningsskolorna Frågan diskuterades efter introduktion av Cecilia Netje. 

10. Ansvarsfördelning för frågor med 

anknytning till lärarutbildning 

Frågan diskuterades efter introduktion av B-O Molander. 

Det förtydligades att Avdelningen för planering och 

ledningsstöd har ansvar för att tematisera underlaget för 

förändringsarbetet. 

11. UKÄ:s tidsplan för utvärderingen av 

lärarutbildningarna 

Anna-Karin Björling informerade. 

12. Styrgruppen för VFU-avtalet Hans Adolfsson informerade. 

13. Rapport från BULA och LUS Martin Bergqvist och Kristina Öberg rapporterade om arbetet i 

respektive beredningsgrupp. 

14. Övriga informationsärenden 

  

Information om bland annat: 

- Hanna Sveen, ny utredare för lärarutbildningarna på 

Avdelningen för planering och ledningsstöd  

- ärendestatus planeringsverktyg för lärarutbildningarna 

- lärarutbildningskonventet den 3 februari  

- områdesövergripande rådet den 8 februari  

- behov av beslut per capsulam före 15 mars gällande ett par 

utbildningsplaner 

15. Övriga frågor Fråga från Bengt Novén om det finns möjlighet för 

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga 

ämnenas didaktik (HSD) att ge bild och/eller musik som valfritt 

ämne inom grundlärarutbildningens inriktning mot 4-6. I 

nuläget finns avtal med Konstfack och KMH, men kurserna blir 

aldrig av på grund av för få sökande. 

16. Nästa möte Nästa möte äger rum 6 april kl. 9-12. 

Lokal meddelas senare. 

 

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

 

Ulf Nyman   Hans Adolfsson, ordförande  Ylva Engström 


