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Minnesanteckningar
Lärarutbildningskonventets möte 28 maj 2021
Videomöte
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1. Sammanträdets öppnande
Ordföranden och vice ordföranden hälsar ledamöterna välkomna.
2. Fastställande av föredragningslistan
Två övriga ärenden anmäls, se § 11. Föredragningslistan fastställs.
3. Föregående minnesanteckningar
Inga synpunkter framförs på minnesanteckningarna från föregående möte.
4. Val av justeringsperson
Madeleine Michaëlsson, Högskolan Dalarna, väljs att tillsammans med ordföranden justera mötets
minnesanteckningar.
5. Meddelanden
5.1 Rapport från SUHF:s expertgrupp för lärarutbildning
Expertgruppen har följt upp frågor från ULF-projektet om kombinationsanställningar (förenade
anställningar) med diverse parter. Ett inspel till Utbildningsdepartementet förbereds, där det kommer
att föreslås att Universitetskanslersämbetet ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för förenade
anställningar.
Vidare planeras för ett rundabordssamtal i oktober med lärosätesledningar, nationella organisationer
och myndigheter om praktiknära forskning.
Expertgruppen har fört diskussion med Skolverket om det särskilda statsbidrag som skolhuvudmän
kan söka för att medge lektorer tid för praktiknära forskning i sina tjänster. Ny information om villkor
ska finnas på Skolverkets hemsida.
Enligt uppgift ska en remisspromemoria om förslaget till professionsprogram för lärare och
förskollärare komma innan sommaren.
5.2 Rapport från möte med Skolverket angående myndighetens sektorsansvar för skolans digitalisering
med fokus på kompetensförsörjning, 20/5
Skolverkets sektorsansvar för skolans digitalisering innebär att operationalisera den nationella
digitaliseringsstrategin för svensk skola. Skolverket ska ”tillskapa forum” för att driva på frågor som
bland annat handlar om lärarstudenters och nyutexaminerade lärares digitala kompetens.
Lärarutbildningskonventet får återkomma i frågan när mer information finns att tillgå.
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5.3 Rapport från möte med Svenska Unescorådet angående utbildning för hållbar utbildning i
lärarutbildningen, 20/5
Svenska Unescorådet genomför under våren en kartläggning över utbildning för hållbar utveckling,
och önskade orientera sig hur det ser ut inom lärarutbildningen. Generell information gavs.
Lärarutbildningskonventet föreslås bjuda in Ingrid Pramling Samuelsson från Göteborgs universitet
som ingick i den svenska delegationen som företrädare för Lärarutbildningskonventet på
Unescokonferensen Utbildning för hållbar utveckling den 17-19 maj 2021.
5.4 Rapport från SFS Panelsamtal om lärarutbildningarna och utredningen Ökad kvalitet i
lärarutbildningen och fler lärare i skolan, 12/5
Anders J Persson informerar. Panelsamtalet genererade inga nyheter. Politiska åsiktsskillnader med
tvetydiga påståenden noterades.
6. Summering av lärarutbildningskonferensen 27-28 maj
Lärarutbildningskonventet tackar Lunds universitet för en synnerligen intressant och välorganiserad
vårkonferens. Som möjligt tema för vårkonferensen 2022 diskuterar Lärarutbildningskonventet
behovet av forskning kring lärarutbildning. Värdskap för kommande vårkonferens kommer att
diskuteras under hösten.
7. Ekonomiärenden
Utfall läsåret 2020/2021
Jan Lif redovisar. Lärarutbildningskonventets utgifter har under perioden 2020-07-01 –2021-06-30
begränsats till lönekostnader för ordförande, vice ordförande och sekreterare. Totalt har utgifterna
inklusive overheadkostnader (20 %) uppgått till 422 102 kr.
Göteborgs universitet överlämnar ett överskott till Malmö universitet på 182 926 kr.
Budget läsåret 2021/2022
Anders Linde-Laursen redovisar. Antecknas. Malmö universitet föreslår att medlemsavgiften kvarstår
på 18 000 kr. Lärarutbildningskonventet beslutar i enlighet med förslaget.
Tillträdande ordförande önskar vid senare tillfälle diskutera omfattningen av ordförandens och vice
ordförandens uppdrag i Lärarutbildningskonventet (för närvarande 10 % per person).
8. Mötestider för höstterminen 2021
Anders Linde-Laursen redovisar. Mötestider för hösten 2021 och våren 2022 förslås till:
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Hösten 2021
•

1 september, kl. 13-16 (videomöte)

•

4 oktobers, kl. 13-16 (videomöte)

•

17 november, kl. 13-16 (videomöte)

•

8 december, kl. 10-16 (Stockholm prel.)

Våren 2022
•

2 februari, kl. 13-16 (videomöte)

•

9 mars, kl. 13-16 (videomöte)

•

20 april, kl. 13-16 (videomöte)

Lärarutbildningskonventet fastställer mötestiderna. Tidpunkt för vårkonferens fastställs senare.
9. Utseende av arbetsutskott för perioden 2021-07-01 – 2023-06-30
Anders Linde-Laursen redovisar. Utöver ordförande och vice ordförande föreslås följande ledamöter
ingå i Lärarutbildningskonventets arbetsutskott 2021-07-01 – 2023-06-30:
•

Sinikka Neuhaus (Lunds universitet)

•

Anders J. Persson (Södertörns högskola)

•

Per-Henrik Holgersson (Kungl. Musikhögskolan)

Lärarutbildningskonventet beslutar i enlighet med förslaget.
10. Överlämning till konventets nya ledning
Avgående ordförande och vice ordförande lämnar tryggt över ledarskapet till Malmö universitet.
Ordförande, vice ordförande, konventets arbetsutskott och sekretariat tackas för sina insatser 20152021.
11. Övriga ärenden
11.1 Lärarutbildningskonventets alumnenkät 2021
Anna Hagborg (Uppsala universitet) informerar. Lärarutbildningskonventets alumnenkät kommer att
skickas ut under oktober. 22 lärosäten deltar. Två alternativ föreligger: antingen (1) skickas enkäten ut
som webbenkät till en kostnad av 37 tkr per lärosäte, eller (2) skickas enkäten ut som webbenkät med
mobilanpassad form till en kostnad av 38,5 tkr per lärosäte. Lärarutbildningskonventet förordnar
alternativ (2) då det eventuellt kan medföra högre svarsfrekvens.
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11.2 Förfrågan från ViS om medverkan i webbinarium
Organisationen Vuxenutbildning i Samverkan (ViS) genomför en webbinarieserie under namnet ViS
Live. Vid dessa tillfällen lyfts frågor av intresse för svensk vuxenutbildning. Den 18 juni kl 11.00 –
12.00 genomförs ett webbinarium med fokus på UKÄ:s rapport om hur lärarutbildningarna förbereder
för arbete i komvux, och organisationen vill gärna se en medverkan från Lärarutbildningskonventet.
Lärarutbildningskonventet utser Håkan Löfgren (Linköpings universitet) att medverka i webbinariet.
12. Sammanträdets avslutande
Ordföranden tackar ledamöterna och avslutar mötet.

Minnesanteckningar förda av Jan Lif (Göteborgs universitet)
Justerade av Maria Jarl (ordförande) och Madeleine Michaëlsson (Högskolan Dalarna)

