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Ordföranden och vice ordföranden hälsar ledamöterna välkomna. 

2. Fastställande av föredragningslistan

Punkt (10) avseende Internationella utbildningssamarbeten - möjligheter för lärarutbildning utgår till 

följd av förhinder och återkommer vid annat möte. Punkten ersätts med två andra ärenden: Angående 

kommunikation och kommunikatörsnätverk (Camilla Hansen) och Rapport från rundabordssamtal 

2019-02-04 angående nationell handlingsplan för digitalisering av sko/väsendet (Anders J Persson). 

Tre övriga ärenden anmäls: (1) Antagningsläget våren 2019 (Mats Tegmark), (2) Mötestider hösten 

2019 (Maria Jarl) och (3) Information om Fler vägar in i läraryrket (Maria Löfgren). 

Föredragningslistan fastställs. 

3. Föregående minnesanteckningar

Minnesanteckningarna från mötet 2018-12-04 läggs till handlingarna utan synpunkter. 

4. Val av justeringsperson

Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson, Högskolan i Halmstad, väljs att tillsammans med ordföranden justera 

mötets minnesanteckningar. 

5. Meddelanden

5.1 Rapport från SUHF:s arbetsgrupp för lärarutbildning 

SUHF har gett arbetsgruppen för lärarutbildning uppdrag för ytterligare en mandatperiod 2019-2020. 

Arbetsgruppens uppdrag och frågor som i nuläget bedöms vara av särskild vikt att bevaka framgår av 

presidiebeslutet, se bilaga I. 

Vid arbetsgruppens uppstartsmöte 23 januari diskuterades bland annat frågor som väckts med 

anledning av regeringsbildningen. Vid mötet deltog även Riksrevisionen som planerar att granska 

lärosätenas lärarutbildningar. 

Arbetsgruppen sammanträder i samband med Lärarutbildningskonventets vårkonferens (se punkt 8 

nedan), och ordförande Kerstin Tham har inbjudits till konventets ordinarie sammanträde 11 juni. 

5.2 Inför Skandinaviska lärarutbildningskonferensen 27-28 maj 2019 

Temat för den skandinaviska lärarutbildningskonferensen i Lysebu, Oslo 2019 är forskningssamarbete 

och forskarutbildning för lärarutbildare i Skandinavien/Norden. 

Information om konferensen: https ://www.uhr.no/strategiske-enheter/fagstrategiske-enheter/uhr

larerutdanning/moter-og-konferanser/konferanser/skandinavisk-larerutdanningskonferanse/ 

1. Sammanträdets öppnande
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Inbjudan kommer att skickas ut till ledamöterna i Lärarutbildningskonventet inom kort. 

5.3 Alumnenkäten 2019 

Mats Tegmark informerar. Alumnenkäten 2019 är den femte i ordningen sedan 2011. Lärosäten som 

ännu inte lämnat besked om de önskar medverka detta år ombeds att meddela detta snarast. 

6. Aktuellt från Utbildningsdepartementet

Erika Stadier informerar. Januariöverenskommelsen har för närvarande högsta prioritet för regeringen. 

Punkt 56 (Reformera lärarutbildningen) står i fokus för Utbildningsdepartementet, och arbete pågår 

med att finna vägar och förslag som politiken kan arbeta vidare med. Lärarförsörjningsfrågan med 

anledning av lärarbristen är fortsatt högt prioriterad. 

Synpunkten framförs att åtgärder för att hantera bristen på ämneslärare emellanåt överskuggar brister 

inom andra lärarkategorier, exempelvis grundskollärare. Utbildningsdepartementet meddelar att alla 

kategorier avses hanteras. 

7. Ny regering: implikationer för lärarutbildningen och Lärarutbildningskonventet?

Ledamöterna diskuterar frågor i relation till regeringsbildningen och januariöverenskommelsen. 

Områden som lyfts är bland annat professionsprogram för förskollärare och lärare, regionaliserade 

skolmyndigheter, ekonomiska förutsättningar för kvalitativ lärarutbildning, arbetsintegrerad 

lärarutbildning, validering av reell kompetens, höjning av antagningskrav, samt Styr- och 

resursutredningen. Antecknas. 

8. Lärarutbildningskonventets vårkonferens 10-11 juni 2019

Temat för Lärarutbildningskonventets vårkonferens 2019 är Framtidens lärarutbildning. 

Konferensen inleds vid lunch 10 juni och avslutas vid lunch 11 juni, och följs av ett ordinarie 

konventsmöte samt ett möte för utbildningsledarnätverket. Inbjudan och program skickas ut under 

mars. Hotellbokningar kommer att kunna göras i samband med anmälan. 

Exempel på föredrag och seminarier under konferensen är Tillgänglig och flexibel lärarutbildning, Fler 

vägar in i läraryrket, Rum för lärande, Forskarskolan GRADE, Erfarenheter från Active Learning 

Classrom. Även Universitetskanslersämbetets utvärderingar, kommunikationsfrågor och 

lärarutbildningens beröringspunkter med andra professionsutbildningar kommer att tas upp till 

diskussion. 

Ledamöter som önskar lämna ytterligare förslag till konferensen ombeds kontakta 

boa.drammeh@umu.se 

9. Val av ordförande och vice ordförande perioden 2019-07-01- 2021-06-30
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Valberedning inför val av ordförande och vice ordförande för Lärarutbildningskonventet avseende 

perioden 2019-07-01 - 2021-06-30 utgörs av Anders Olsson (Malmö universitet), Maria Löfgren 

(Umeå universitet), och John Hellström (Gymnastik- och idrottshögskolan). 

Till ordförande för Lärarutbildningskonventet föreslår valberedningen Maria Jarl (Göteborgs 

universitet), och till vice ordförande föreslår valberedningen Anders J Persson (Södertörns högskola). 

Maria Jarl och Anders J Persson lämnar lokalen. 

Efter diskussion beslutar ledamöterna enhälligt 

att välja Maria Jarl (Göteborgs universitet) till ordförande för Lärarutbildningskonventet perioden 

2019-07-01 - 2021-06-30, och 

att välja Anders J Persson (Södertörns högskola) till vice ordförande för Lärarutbildningskonventet 

perioden 2019-07-01 - 2021-06-30. 

10. Angående kommunikation och kommunikatörsnätverk

Camilla Hansen informerar, se bilaga 2. 

På uppdrag av nätverket för kommunikationschefer vid landets lärosäten kommer Högskolan i Borås 

bjuda in kommunikatörer från alla lärosäten med lärarutbildning till ett heldagsmöte 26 april, i syfte att 

diskutera hur man gemensamt kan samverka för att kommunicera information om lärarutbildningen 

och läraryrket. Nätverket önskar samarbeta med Lärarutbildningskonventet och ser gärna att 

representanter deltar vid mötet. Mer information följer. 

Ordföranden föreslår att Lärarutbildningskonventet tillsätter en arbetsgrupp som stöttar nätverket när 

ytterligare information inkommit. Ledamöterna tillstyrker förslaget. Camilla Hansen representerar 

LUK vid mötet den 26 april. 

11. Rapport från rundabordssamtal 2019-02-04 angående nationell handlingsplan för

digitalisering av skolväsendet 

2018 tecknade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en överenskommelse med regeringen att i 

samverkan med Skolverket och andra aktörer inom skolväsendet ta fram en handlingsplan som stöd 

för uppfyllelse av målen i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. 

Till den 4 februari 2019 bjöd SKL in till rundabordssamtal om det aktuella arbetet med den nationella 

handlingsplanen. Anders J Persson informerar om mötet, se bilaga 3. 

12. Erfarenhetsutbyte: revidering av VFU-avtal
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Helene Fröborg från Universitetskanslersämbetet informerar om den pågående utvärderingen av 

försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor. En målsättning är att nå tydligare 

bilder av hur och utifrån vilka förutsättningar lärosätena utvecklat försöksverksamhetema. 

Lärarutbildningskonventet diskuterar gällande och planerade VFU-avtal vid lärosätena avseende 

samverkan med skolhuvudmän, reglering av ersättningar, studentvolymer, samt förestående 

utmaningar med att fortsättningsvis bibehålla de strukturer som byggts upp vid lärosätena i och med 

försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor. Antecknas. 

Lärarutbildningskonventet konstaterar att dialoger behöver föras på nationell nivå. Maria Jarl och 

Anders J Persson uppdras att lyfta frågan i SUHF:s arbetsgrupp för lärarutbildning. Ärendet 

återkommer vid kommande möten. 

13. Övriga ärenden

13.1 Antagningsläget vårterminen 2019 

Lärosätena redovisar antagningsläget till utbildningarna som startat vårterminen 2019. Generellt fyller 

lärosätena sina utbildningsplatser. Flera lärosäten har noterat ett nedåtgående söktryck, vilket särskilt 

noteras inom förskollärarutbildningarna, men även ett ökat intresse för kompletterande pedagogisk 

utbildning. 

13.2 Mötestider hösten 2019 

Efter diskussion fastställer Lärarutbildningskonventet mötestiderna för hösten 2019 till 

• Onsdag 18 september

• Onsdag 4 december

13. 3 Angående Fler vägar in i läraryrket

Maria Löfgren (Umeå universitet) informerar om regeringsuppdraget: 

https://www.umu.se/lararhogskolan/utbildning/fler-vagar-in/ 

Sju lärosäten medverkar i olika noder. En handlingsplan har upprättats och en referensgrupp har 

bildats. 

15. Sammanträdets avslutande

Ordföranden och vice ordföranden tackar deltagarna för bra diskussioner och avslutar mötet. 
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