
Protokoll från sammanträde med Samordningsgruppen för lärarutbildningarna (SOL) 

Tid och plats: tisdagen den 6 februari kl. 9.00-12.00 Bloms hus, rum 211 

Närvarande ledamöter: Prorektor Clas Hättestrand (ordförande); Prodekan Ylva Engström, 
Dekan/Vicerektor Astri Muren, f.d. Dekan Bengt Novén, Processledare Karin Soffiantini-Yildiz 
(Storsthlm), Studentrepresentant Nils Bergman, Avdelningschef Astrid Gadman (Stockholms Stad, 
suppleant) 
 
Övriga närvarande: Pressekreterare Gunilla Nordin, Utbildningsledare Anna-Maria Rimm, Kommunikatör 
Maria Stoetzer, Utbildningssamordnare Kristina Öberg 
 
Sekreterare: Utbildningsledare Hanna Sveen 
 

 

ÄRENDE  ÅTGÄRD 

 

 
 
 
 
Protokoll  
2018-02-06 

 

1. Utseende av justeringsperson Ylva Engström utsågs att jämte ordföranden justera 
protokollet.  

2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes. 

3. Föregående protokoll (bilaga) Föregående protokoll lades till handlingarna med följande 
ändring under punkt 4: ”Områdena har ett gemensamt mål 
om att starta en ny ämneslärarutbildning mot åk 7-9 med två 
ämnen om 90 hp respektive 60 hp fr o m HT 18” ändras till 
”Områdena har ett gemensamt mål om att starta en ny 
ämneslärarutbildning mot åk 7-9 med två ämnen om 90 hp 
respektive 60 hp. På HV-området startar den HT 18”. 

4. Slutrapport från VFU-
utformningsgruppen med förslag om hur vi 
går vidare (bilaga).   

Bengt Novén inledde och frågan diskuterades.  

Samordningsgruppen står bakom VFU-utformningsgruppens 
förslag på en ny enhetlig form för VFU vid SU. En del 
frågor återstår dock att lösa, inte minst gällande en 
ändamålsenlig organisation.  

Samordningsgruppen beslutade… 

…att tillsätta en implementeringsgrupp enligt förslag 
(bifogas).  

…att tillsätta en styrgrupp som implementeringsgruppen 



 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
 
 
Clas Hättestrand   Ylva Engström    Hanna Sveen 
 
 

rapporterar till, enligt förslag (bifogas).  

5.  Lärarutbildningens ledning och styrning 
(bilaga) 

 

Frågan diskuterades och två saker identifierades som viktiga 
i nästa steg: 

1) att tydliggöra lärarutbildningens hela struktur och 
organisation och att kommunicera den 

2) att föra frågan om ett samverkansforum vidare 
genom diskussion med Storstockholm 

6. Övrig information 

 

- Rapport från möte om Praktiknära forskning i skolan (Clas 
Hättestrand och Hanna Sveen) 

- Information om rapporten ”Övningsskolor i sex 
Stockholmskommuner – uppföljning av verksamheterna ur 
ett kommunperspektiv”. Rapporten bilägges protokollet. 

7. Övriga frågor Inga övriga frågor.  


