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KONVENTET 
 
 
 
 

 
 

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2005-04-21

  
Tid:  Torsdagen den 21 april 2005 kl 10.00 – 16.00 
Lokal:  Radisson SAS Arlandia Hotell, Stockholm 
 
Närvarande: 
Stina Jeffner  Högskolan Dalarna 
Laila Mattsson  ” 
Sten Lindstam  Mälardalens högskola 
Ann-Chr Juhlin Svensson ” 
Carolin Nygren Högskolan Gotland 
Maj-Lis Sjöbeck Göteborgs univ 
Ulla Runesson  ” 
Carin Röjdalen Högskolan Gävle 
Bengt Schüllerqvist  ” 
Gunilla Lundkvist Högskolan Halmstad 
Anders Olsson  Mittuniversitetet 
Karin Orving  ” 
Anders Bergman Högskolan Jönköping 
Inger Edfors-Lilja Högskolan Kalmar 
Stellan Ranebo ”           tom p 8 
Anders Arnqvist Karlstad universitet 
Inga-Lill Fjällsby ” 
Andreas Redfors Högsk Kristianstad 
Claes-Göran Wenestam ” 
Kennert Orlenius Högskolan Skövde 
Jan-Erik Sahlberg Kungl Musikhögskolan 
 

 
Mona Sundkvist Linköpings universitet 
Marianne Niemi Luleå Tekniska Univ 
Maj-Lis Hörnqvist ” 
Göran Levin  Malmö Högskola 
Ingrid Carlgren Lärarhögskolan Stockholm
Birgitta Sjögrund ” 
Jane Meckbach Idrottshögskolan, Sthlm 
Anders Nordström Stockholms univ 
Git Claesson Pipping Södertörns högskola 
Rolf Hedquist  Umeå universitet (ordf) 
Jan Sandgren  ” 
Mats Thelander Uppsala universitet 
Monica Hansen Orvehag Högsk Trollh-Uddev 
Stefan Höjelid  Växjö universitet 
Lars Wennerström ” 
Owe Lindberg  Örebro universitet 
Anna-Lena Lundberg Lärarförbundet 
Stefan Quas  Lärarnas Riksförbund 
Liselotte Nyström Studeranderepresentant 
Tyge Sjöstrand Studeranderepresentant 
 

 
Ärende: Beslut eller annan åtgärd: 

 
1 Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de 

närvarande välkomna och förklarar mötet 
öppnat. 
 

2 Fastställande av föredragningslistan 
  

Den utsända föredragningslistan fastställs efter 
tillägg av punkterna 18—20. 
 

3. Utseende av justeringsperson   Bengt Schüllerqvist utses att jämte ordföranden 
justera protokollet. 
 

4. Dimensioneringskonferens i Kalmar 25-
 26 oktober 2005. 

Ordföranden informerar att man vill vidga 
konferensens inriktning till att handla om dimen-
sionerings- och kvalitetsfrågor. Man anser det 
viktigt att få till stånd en dialog med både 
Högskoleverket och departementet. Statistik-
gruppen  vill också förändra insamlingsarbetet 
till att också omfatta examina. 



 
Det kan noteras att det enligt uppgift från 
statistikgruppen är en minskning med 17 % av 
antagningar till lärarutbildning våren 2005. Man 
menar att en anledning till detta är att antagning 
via Säl skett i mycket liten skala. 
 
Konventet beslutar i enlighet med ovanstående 
och uppdrar åt arbetsutskottet att tillsammans 
med tidigare utsedda personer att delta i 
planeringen av konferensen. 
 

5 HSV:s utvärdering  De olika högskolorna skall lämna synpunkter på 
högskoleverkets utvärdering och konventet 
diskuterar olika frågeställningar som lärosätena 
kan kommentera 
 
- Reformen förutsätter att ett flerfaldigande av 
medel inom lärarutbildningen när det gäller 
forskningsresurser sker. Vad har hänt på de olika 
lärosätena? 
 
Uppdras åt sekreteraren att göra en inventering 
av vilka medel de olika högskolornas 
lärarutbildningar har till sitt förfogande. 
 
- Relationen mellan HSV:s utvärdering och det 
pressmeddelande som sändes ut stämmer inte 
överens. Det finns goda exempel men detta kom 
inte fram 
 
- Ämneskunskaper 
 
- Allmänna utbildningsområdet. Ändringar inför 
hösten är omöjligt att genomföra om ett beslut 
kommer i maj månad. 
 
Anders Arnqvist föreslår att konventet genomför 
en konferens om kravnivåer och examination till 
hösten vilket konventet ansluter sig till. 
 
 
 

6 Skolverkets kommentarer till 
 högskoleverkets utvärdering av 
 lärarutbildningen 

Skolverkets kommentarer utdelas 
 
 
 

7 Ev förändring av allmänna utbildnings-
 området från hösten 2005 

Konventet uppdrar åt Rolf Hedquist att kontakta 
departementet och framföra synpunkter om 
lärarutbildningarnas stora svårigheterna att 
genomföra dylika förändringar redan hösten 
2005. 
 



 
 

8. Lärarutbildningskonventets ställning i 
 universitetsorganisationen 

Rolf Hedquist var föregående vecka inbjuden till 
SUHF för att diskutera Lärarutbildnings-
konventets ställning. Från SUHF ville man gärna 
ha information/protokoll mm från konventets 
möten .SUHF:s ordförande var mycket störd 
över lärarutbildarnas annons i Dagens Nyheter. 
  

9. Budgetuppföljning Sekreteraren informerar om inkomster och 
utgifter per 20 april 2005. Uppdrogs åt Umeå 
universitet att skicka ut faktura för år 2005 för 
konventets gemensamma kostnader (15.000 
kronor per lärosäte).  Överföring från Umeå 
universitet till det lärosäte som kommer att ha 
ansvaret för administrationen efter 2005-07-01 
görs efter detta datum. 
 

10 Faktura från Dagens Nyheter Annonseringen diskuteras och ledamöterna är 
överens om att detta var en extraordinär händelse 
som gjorde åtgärden befogad. Annonseringen tas 
från den budget som konventet har till sitt för-
fogande. 
 

11 Särskilda organets roll på olika lärosäten Högskolan i Kristianstad har aktualiserat frågan 
om det särskilda organets roll på olika lärosäten. 
Information. 
 

12 Bologna och lärarutbildningen Ingrid Carlgren och Maria Sundquist informerar. 
De studerande framför önskemål om att få delta i 
diskussionerna.  
 
Arbetsgruppen, utökad med studeranderepresen-
tanten Liselott Nyström, får i uppdrag att arbeta 
vidare och att ge konventet ytterligare 
information så fort som möjligt. 
 

13 Lägesrapport från arbetsgrupp Profil av vuxnas lärande i lärarutbildningen. 
Anders Bergman informerar och ett 
idédokument utdelas för kännedom. Ledamöter 
som är intresserade att delta i nätverket kan 
anmäla sig till antingen Anders Bergman eller 
sekreteraren. 
 
Lars Wennerström informerar att 
arbetsgrupperna inom nätprojektet har påbörjat 
arbetet och en avstämning görs under april 
månad. 
  

14 Fridtjuv Bergpriset Sekreteraren informerar att fem nomineringar 
inkommit. Handlingar skickas ut till tidigare 
utsedd arbetsgrupp. Rolf Hedquist kontaktar 
gruppen för att utse pristagare. 



 
 
 
 

15 Konferens i Gävle ang Kommunernas 
roll  i lärarutbildningen 9-10 juni 

Inbjudan utdelas. 
 
Kommunernas representanter betalar själva 
deltagandet i konferensen. 
 

16 Validering av lärare i yrkesinriktade 
ämnen 

Rolf Hedquist informerar om skrivelse från CV, 
Centrum för Vägledning och Validering  i 
Skellefteå  till konventet där man ber om stöd för 
utveckling av nationellt centrum för validering. 
Information lämnas om att Karlstads universitet, 
Luleå Tekniska universitet och Umeå universitet 
använder sig av CV:s tjänster när det gäller 
validering av blivande lärare inom 
yrkesinriktade ämnen. Mittuniversitetet 
informerar att de också har för avsikt att använda 
sig av denna möjlighet. 
 
Konventet konstaterar att universiteten inte får 
någon ersättning för kostnad för validering.  
 
Konventet uppdrar åt Rolf Hedquist att kontakta 
departementet för att diskutera ersättningsfrågan.
 
 

17 Val av ny ordförande Lärarutbildningskonventet utser Anders 
Arnqvist, Karlstad till ordförande. Anders 
Arnqvist tillträder 2005-07-01 och utses för en 
tid av två år. 
 
Till ny ledamot i arbetsutskottet utses Jan 
Anward, Linköpings universitet.  
Arbetsutskottet består därefter av 
 
Anders Arnqvist, ordförande 
Jan Anward 
Andreas Redfors och 
Karin Orving. 
 
 

18 Nästa möte Konventet beslutar 
 
att nästa sammanträde blir Tisdagen den 20 
september 2005 och 
 
att en konferens om Examenation och kravnivåer 
anordnas 30 november och 1 december. 
Mälardalens högskola får i uppdrag att 
genomföra denna konferens. 
 



 
19 Inriktning mot yngre åldrar Ärendet utgår p g a tidsbrist. 

 
 
 
 

20 Betyg, bedömning och utvärdering Owe Lindberg informerar om en genomgång av 
skrivningar i SOU 1999:63 ang betyg, 
bedömning och utvärdering. 
 

 Vid protokollet 
 
 
Britt-Marie Holmström 

Justeras: 
 
 
Rolf Hedquist 
 
 
 
Bengt Schüllerqvist 
 

 

 


