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ÄRENDE BESLUT/ÅTGÄRD 

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

Engström. 

2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes. 

3. Föregående protokoll (bilaga) Föregående protokoll (160613) lades till handlingarna. 

4. Anmälan om delegationsbeslut (bilaga) 

-beslut om utredare till projektet med 

särskilt utvalda VFU-skolor (även kallat 

övningsskoleprojektet) 

Delegationsbeslutet lades till handlingarna. 

5. Budgetförslag för lärarutbildningarna Samordningsgruppen beslutade enligt förslag, men 

noterar att ett omtag kommer att behövas med budgeten 

inför nästa gång för att motsvara den nya organisationen 

av lärarutbildningarna. Punkten förklarades omedelbart 

justerad.  

6. Valutbud för grundlärarprogrammet med 

inriktning mot årskurs 4-6 inför antagning 

till vt 2017 

Samordningsgruppen beslutade enligt förslag. 

7. Nästa steg i arbetet med 

planeringsverktyg för lärarutbildningarna 

Samordningsgruppen beslutade att delegera till 

ordförande att fatta beslut om att sätta igång arbetet så 

snart som möjligt, samt att fatta beslut om budget för 

projektet.  

8. Kommunikationsstrategier för 

lärarutbildningarna 
Helena Färnsten informerade, och hennes presentation 

följdes av diskussion. 



 

 

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

 

Hanna Sveen   Clas Hättestrand, ordförande  Ylva Engström 

9. Rapport från BULA och LUS Martin Bergqvist och Kristina Öberg informerade. 

10. Rapport från Samverkansberedningen 

och om samverkansavtalet 
Clas Hättestrand och Hanna Sveen informerade. 

11. Informationsärenden, bland annat om 

- introduktionsdag och terminsstart och 

antalet nya studenter 

- KPU för personer med forskarexamen 

- skrivelse om förslag till förändring i HF 

angående minoritetsspråk 

- remissyttrande om försöksverksamhet med 

betyg från årskurs 4  

- remissyttrande om hur mänskliga 

rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld 

mot barn beaktas i högre utbildning 

- en arbetsgrupp med representanter från 

BULA och LUS för att sammanställa 

dagordningen till SOL  

Rapporter från 

- Lärarutbildningskonventets konferens 13-

14/6 

- Nationellt symposium för en stärkt 

lärarutbildning 22/8 

Clas Hättestrand, Hanna Sveen och Kristina Öberg 

informerade.  

 

 

12. Övriga frågor 

- precisering av uppdraget för ÄdFos 

styrgrupp 

 

Samordningsgruppen beslutade att bordlägga ärendet.  

13. Nästa möte Nästa möte äger rum den 28 september 09.00-12.00 i 

Kungstenen. 


