
STADGAR 

Riktlinjer för lärarutbildningskonventets verksamhet 

1. 

Lärarutbildningskonventet är en sammanslutning av ansvariga för lärarutbildning vid 

universitet och högskolor. 

Lärarutbildningskonventets syfte är att tillvarata de gemensamma intressen som finns mellan 

olika lärarutbildningar – av erfarenhetsutbyte, frågor rörande antagning och 

studeranderekrytering, utvecklingsinsatser när det gäller kvaliteten inom 

utbildningsprogrammen, frågor rörande forskning och forskarutbildning inom 

lärarutbildningens område. 

Lärarutbildningskonventet skall verka för att etablera och utveckla kontakterna mellan 

lärarutbildningarna och med departement och myndigheter. 

Lärarutbildningskonventet engagerar sig i de olika lärarutbildningarnas kvalitetsarbete och 

bidrar med seminarie- och konferensverksamhet för att befrämja de kvalitativa aspekterna av 

utbildningsverksamheten. 

Lärarutbildningskonventet främjar kontakter mellan lärarutbildning och fackliga 

organisationer och studerandeorganisationer. 

2. 

Lärarutbildningskonventet sammanträder minst en gång per termin. 

Lärarutbildningskonventet anordnar också konferenser i aktuella frågor. 

3. 

Lärarutbildningskonventet består av högst två representanter för varje universitet/högskola 

med rätt att utfärda lärarexamen. En av representanterna skall vara dekanus/ordförande för det 

organ som har ansvar för lärarutbildningen vid respektive universitet eller högskola. Den 

andre representanten skall vara huvudansvarig för lärarutbildningens administration vid 

respektive universitet/högskola. 

Förteckning över ledamöterna upprättas per 1 juli varje år av sekretariatet. 

4. 

Representanter för övriga universitet/högskolor som medverkar i lärarutbildningen samt för 

lärar- och studerandeorganisationer kan adjungeras till konventet. 

5. 

Lärarutbildningskonventet leds av en ordförande som väljs för en mandattid om två år. 

Konventet utser också ett arbetsutskott som vid sidan av ordföranden består av minst två 

övriga ledamöter. Mandatperioden i utskottet är två år. 

 

 



6. 

Lärarutbildningskonventet har en sekretariatsfunktion med nära anknytning till ordförandens 

arbetsplats. 

7. 

Kostnaderna för Lärarutbildningskonventets verksamhet bestrids av de representerade 

lärarutbildningarna. Kostnaderna utgörs i huvudsak av resekostnader i samband med 

konventets sammanträden. Kostnader för rådets möten delas solidariskt mellan de universitet 

och högskolor som är medlemmar av rådet. Ordföranden liksom ledamot i arbetsutskott utför 

uppdraget utan arvode. 

8. 

Lärarutbildningskonventets möten protokollförs och justeras av ordförande och utsedd 

ledamot. Originalhandlingar från konventets verksamhet förvaras hos sekretariatet.  

Dessa riktlinjer har fastställts vid konventets möte 2002-05-15 

 

 


