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Ärende      Beslut eller annan åtgärd 
 
1.  Mötets öppnande Rolf Hedquist hälsar de närvarande välkommna 

och förklarar mötet öppnat. 
 

2. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställs efter tillägg av 
punkterna 14 och 15. 
 

3. Utseende av justeringsperson Anders Olsson utses att jämte ordföranden 
justera protokollet. 
 

4. Forskningspolitisk plattform Den vid föregående möte utsedda arbetsgruppen 
bestående av Rolf Hedquist, Ingrid Carlgren, 
Stefan Höjelid, Bengt Schullerquist och Eva 
Lena Dahl redovisar sitt arbete.  En PM 
presenteras, bilaga p 4. 
 
Arbetsgruppen får konventets fortsatta uppdrag 
att arbeta vidare med texten. 
 
Ledamöterna var intresserade av att få en bild 
över vilken summa som hanteras av det särskilda 
organet när det gäller forskning. 
  

5. Hur ser andra professionsutbildningar i 
 landet ut 

Anna-Lena Lundberg, Karin Orving och Stefan 
Quas redovisar den genomgång av hur 
socionomutbildningen, läkarutbildningen samt 
utbildningar inom vård och omsorg ser ut. 
 
Konventet beslutar att vid nästa sammanträde ta 
upp frågan om kärnämnet i lärarutbildningen. 
 

6. Fridtjuvpriset Rolf Hedquist informerar om det Nationella 
pedagogiska pris ”Fridtjuv Bergpriset” som 
inrättats med anslag från Lärarförbundet i 
enlighet med bilagan. (bilaga p 6) 
 
 



 
Lärarutbildningskonventet beslutar  
 
att nominera två personer som skall ingå i juryn 
 
att utse Jan Anvard och Karin Orving till 
ledamöter i juryn. 
 

7. Inventering av det nationella utbudet av 
 ingångar, inriktningar och utgångar i den 
 förnyade Lärarutbildningen, 2002 

Karin Orving och Maj-Lis Sjöbeck redovisar den 
inventering som gjorts.  
 
Diskussion kommer vidare att ske vid en 
gemensam träff med examenshandläggarna. 
 
Materialet diskuteras. 
 

8. Ansvarsbibliotek för lärarutbildningen Rolf Hedquist informerar om ett kommande 
förslag att inrätta ett ansvarsbibliotek för 
lärarutbildningen. Enligt förslaget kommer 
ansvarsbiblioteket att förläggas till Umeå. 
 

9. Information om uppbyggnad av ett 
 Europeiskt nätverk för lärarutbildningen  

Rolf Hedquist informerar. 
 
 

10. Information från statistikgruppen Högskoleverket har formerat en arbetsgrupp där 
K G Sabel är ledamot. 
 
Den statistik som tagits fram av konventets 
statistikgrupp är ett mycket viktigt komplement 
av annan statistik. 
 
Högskoleverket kommer att göra en konsekvens-
analys av siffrorna. 
 

11. Bolognaprocessen Departementspromemorian Högre utbildning i 
utveckling, Bolognaprocessen i svensk belysning 
kommer på remiss till de olika 
utbildningsorterna. 
 
Lärarutbildningskonventet beslutar  
 
att utse en arbetsgrupp som gör en gemensam 
beredning av förslaget 
 
att till denna arbetsgrupp utse Rolf Hedquist, Jan 
Anvard, Inger Edfors Lilja och Göran Levin. 
 

12. Tillträdesutredningen Tillträdesutredningens betänkande Tre vägar till 
den öppna högskolan avges denna dag. 
 
Konventet beslutar tillsätta en arbetsgrupp 
bestående av Ulf Rosén, Olof Ernestam och 
Torvald Wictorsson att göra en gemensam 



beredning av förslaget. 
 

13. Nästa sammanträde Fredag 14 maj 2004. 
 

14. Högskoleverkets självvärdering Information om det pågående arbetet. 
 

15. Remissen: Mäns våld mot kvinnor Information 
 

 Vid protokollet 
 
 
Britt-Marie Holmström 

Justeras: 
 
 
Rolf Hedquist 
 
 
Anders Olsson 

 

 
 
 
 
 


