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Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
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Fastställande av föredragningslista

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2009-09-13
Wallenbergsalen, Göteborg

Margaretha Grahn, Linköpings universitet
Johan Ingri, Luleå tekniska universitet
Camilla Kempe, Luleå tekniska universitet
Johan Elmfeldt, Malmö högskola (ej § 7)
Anders Olsson, Malmö högskola
Karl Göran Karlsson
Karin Orving, Mittuniversitet
Malin Rohlin, Stockholms universitet
Ulla Hammarstrand, Stockholms universitet
Björn Sandahl, Södertörns högskola
Thord Österberg, Uppsala universitet
Per Gerrevall, Växjö universitet
Thorbjörn Nilsson, Växjö universitet
Owe Lindberg, Örebro universitet
Krister Persson, Örebro universitet
Malin Tufvesson, Lärarförbundet
Anna Jändel-Holst, Lärarnas Riksförbund
Marcus Friberg, Förenade Pedagogstudenter
Johanna Grimås, Förenade Pedagogstudenter
Klara Frohm, Förenade Pedagogstudenter
Övriga närvarande:
Maria Smeds Engström, Malmö högskola
Bengt Johansson, Göteborgs universitet
Anna Danielsson, Uppsala universitet,
sekreterare

Ett ärende uppkommet under konferensen anmäls, Underlag inför diskussion med
SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund.
Ett övrigt ärende anmäls, Hantering av den gemensamma websidan
www.lararutbildning.nu
Beslut
Föredragningslistan fastställ.
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Föregående mötes protokoll

Beslut
Protokoll från konventets sammanträde den 2008-12-10 samt 2009-01-13 läggs till
handlingarna.
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Val av justeringsperson
Beslut
Kenneth Nordgren väljs till justeringsperson.
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Information samarbete med KK-stiftelsen om IT inom lärarutbildningen
Föredragande: Caroline Liberg
Styrelsen för samarbetet med KK-stiftelsen om IT i lärarutbildningen sammanträdde
den 12 maj. Alla lärosäten med lärarutbildning har möjlighet att utse en representant,
ordförande eller vice ordförande ur fakultetsnämnd eller särskilt organ, till styrelsen. I
rapporten från styrelsens diskussioner konstaterades att styrelsen behöver besluta om
vilka prioriteringar som ska göras inom ramen för satsningen.
Beslut
Representanter från styrelsen återkommer med rapport vid konventsmötet i
september.
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Rapporter och meddelanden
Caroline Liberg meddelar att initiativet till nordiskt nätverk för lärarutbildning
resluterat i ett första sammanträde som genomfördes i mars. Vid mötet diskuterades
möjliga samarbetsarenor och gemensamma frågor. Nästa möte hålls i Oslo i september.
Margareta Havung informerar om nordisk konferens om lärarutbildning i Hjørring,
Danmark, 5-8 maj 2010. Inbjudan till företrädare för svensk lärarutbildning att delta
kommer att gå ut till bl.a. konventet.
Björn Åstrand rapporterar från möte med arbetsgrupp angående sex- och samlevnadsundervisning i skola och lärarutbildning. Diskussionen rörde hur de svenska
lärarutbildningarna kan bidra till att öka kunskapen om dessa frågor bland ungdomar
och unga vuxna.
Caroline Liberg rapporterar från möte med utbildningsutskottet om frågor som
aktualiserats genom lärarutbildningsutredningens förslag och i lärosätenas remissvar.
Thord Österberg informerar om processen kring Förskolelyftet, regeringens uppdrag
till Skolverket samt handläggningen av ärendet relativt universitet och högskola.
Karin Orving informerar om högskoleverksrapporten Man ska bli lärare som
behandlar rekrytering av män till lärarutbildning. Förutom en översikt av nuläget och
en genomgång av vidtagna satsningar vid olika lärosäten innehåller rapporten
rekommendationer till lärosätena om möjliga åtgärder. I diskussionen vid
sammanträdet framhålls rapporten som ett möjligt tema för en kommande diskussion
inom konventet.

Owe Lindberg informerar om den kommande Dimensioneringskonferensen den 20-21
oktober 2009 i Örebro. Eftersom propositionen om ny lärarutbildning väntas komma
efter det att konferensen hållits diskuterar nu planeringsgruppen möjliga teman för
konferensen. Ett alternativ som övervägs är att skjuta på konferensen tills det att
propositionen kommit då reformen kan väntas ha mycket stor betydelse för
dimensioneringsarbetet.
Björn Åstrand informerar om samarbete med Internationella programkontoret om
diskussioner om internationalisering och lärarutbildning under Almedalsveckan.
Caroline Liberg meddelar att lärarutbildare inom svenska och matematik möts för
gemensamma diskussioner den 28 augusti. Övriga lärosäten uppmanas att informera
sina lärarutbildare inom fältet.
http://www.did.uu.se/carolineliberg/NationelltidigMaoSv.htm)
Caroline Liberg meddelar att konventets sammanträden 22 september och 2 december
på konferensanläggningen i Sky City, Arlanda.
Thord Österberg meddelar att arbetsgruppen om områdesbehörigheter utvidgat sitt
arbete till att även omfatta diskussioner om validering av reell kompetens.
7

Val av ny ordförande och vice ordförande
Föredragande: Maj-Lis Sjöbeck
Valberedningen redogör för sitt arbete och presenterar sitt förslag till nytt presidium.
Till ny ordförande föreslås utses dekanus universitetslektor Johan Elmfeldt, Malmö
högskola och till vice ordförande föreslås omval av rektor universitetslektor Björn
Åstrand, Umeå School of Education, Umeå universitet.
Beslut
Konventet beslutar att utse Johan Elmfeldt till ordförande och Björn Åstrand till vice
ordförande från 1 juli 2009 till 30 juni 2011. Malmö högskola blir värdlärosäte för
lärarutbildningskonventet under den aktuella perioden.
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Kvalitet inom lärarutbildningen
Föredragande: Björn Åstrand
Björn Åstrand redogör för arbetsgruppens arbete och meddelar att underlag kommer
att presenteras inför konventets sammanträde den 22 september.
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Budget för konventet
Föredragande: Anna Danielsson
Budget för konventets verksamhet presenteras. Beräkningarna bygger på kostnaderna
för 2008. Fakturor för konventets medlemsavgift kommer att hanteras av det nya
värdlärosätet under hösten 2009.
Beslut
Konventet lägger budget för 2009 till handlingarna.

10 Norsk satsning för ökad rekrytering till lärarutbildningen
Föredragande: Caroline Liberg
Information om den norska satsningen för att öka rekryteringen till lärarutbildningen
har tidigare spritts på konventslistan. Genom en gemensam satsning där bl.a.
utbildningsdepartement, lärarutbildningarnas samarbetsorganisation och lärarfacket
har deltagit har marknadsföringssatsningar genomförts under det senaste året.
Söktrycket till lärarutbildningen har ökat med 34 procent. Även i England har en stor
satsning på rekrytering till lärarutbildningen genomförts. Förslag presenteras om att
konventet ska ta initiativ till en motsvarande gemensam satsning i Sverige.
Förslag framförs om att frågan ska tas upp under Dimensioneringskonferensen.
Beslut
Ärendet behandlas vid konventets septembermöte och Örebro universitet, som är värd
för Dimensioneringskonferensen, kommer att lyfta frågan som ett eventuellt tema vid
densamma.
11 Ärenden uppkomna under konferensen
Samarbete med SUHF om dialog med departement och utbildningsutskott
Föredragande: Caroline Liberg
Diskussioner har inlett med SUHF, Sveriges universitets och högskoleförbund, om ett
samarbete med anledning av den väntade lärarutbildningsreformen för att gemensamt
föra fram frågor av praktisk och principiell karaktär i dialogen med departement och
utbildningsutskott. Huvudfrågan är vilka förutsättningar och vilka tidsramar
lärosätena ska ha för införandet av en ny lärarutbildning. Övriga synpunkter som bör
framföras till SUHF insändes till konventets sekretariat.
I diskussionen framkommer förslag om att förbereda ett skyndsamt införande av
reformen genom att till departementet bjuda in lärosätenas rektorer samt ordförande
för nämnd/särskilt organ för direkt kommunikation.
Beslut
Att underlag för diskussionen med SUHF inskickas till konventets sekretariat senast
den 15 maj.
12 Övriga ärenden
Arbete med www.lararutbildning.nu
Föredragande: Caroline Liberg
Under våren har inte de planerade uppdateringarna av den gemensamma hemsidan
med information om lärarutbildningens utformning, innehåll samt var olika
inriktningar kan läsas genomförts. För att säkra att sidan uppdateras inför de två
förväntade ansökningstillfällena till den nuvarande lärarutbildningen föreslås att
medel för uppdateringarna tas ur konventets driftskostnader. Växjö universitet
ansvarar för att samordna arbetet.

Beslut
Att ur konventet medel för driftskostnader avsätter medel för att uppdatera sidan
www.lararutbildning.nu inför 15 oktober 2009 samt 15 april 2010.
13 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat kl. 11.55.
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