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  Minnesanteckningar 

   Lärarutbildningskonventets möte 26 januari 2021 

   Videomöte 

 

Närvarande 

Lars Andersson  Lunds universitet 

Ann Cathrine Andersson Konstfack 

Andreas Alm Arvidsson Kungliga Tekniska högskolan 

Bodil Båvner  Sveriges Kommuner och Regioner 

Jessica Eriksson  Karlstads universitet 

Annika Falthin  Kungl. Musikhögskolan 

Katarina Florin  Högskolan i Gävle 

Somia Frej  Sveriges Kommuner och Regioner  

Philip Gerlee  Chalmers tekniska högskola 

Ulrika Göransson  Örebro universitet 

Anna Hagborg  Uppsala universitet 

Mathilda Hermansson Lärarförbundet 

Clas Hättestrand  Stockholms universitet 

Maria Jarl  Göteborgs universitet ordförande 

Amanda Johansson Utbildningsdepartementet 

Monica Johansson Göteborgs universitet 

Anita Kjellström  Högskolan i Borås 

Johanna Larsson  Högskolan Väst 

Lars-Erik Lauritz  Umeå universitet 

Susanne Liedberg  Linnéuniversitetet 

Jan Lif  Göteborgs universitet sekreterare 

Juvas Marianne Liljas Högskolan Dalarna 

Johan Linder  Lärarnas Riksförbund 

Anders Linde-Laursen Malmö universitet 

Håkan Löfgren  Linköpings universitet 

Lena Löfgren  Högskolan Kristianstad 

Catharina Magnusson Linköpings universitet 

Lena Manderstedt Luleå tekniska universitet 

Camilla Månsson-Waldehagen Mittuniversitetet 

Cathrine Norberg  Luleå tekniska universitet 

Jörgen Nissen  Linköpings universitet 

Stina O’Connell  Stockholms konstnärliga högskola 

Anders Olsson  Malmö universitet 

Hanna Palmér  Linnéuniversitetet 

Arnold Pears  Kungliga Tekniska högskolan 

Anders J Persson  Södertörns högskola vice ordförande 

Lena Sjöberg  Högskolan Väst 

Paul Sjöblom  Gymnastik- och idrottshögskolan 

Erika Stadler  Utbildningsdepartementet 

Hanna Sveen  Stockholms universitet 

Henrik Svensson  Högskolan Kristianstad 

Nina Thelander  Karlstads universitet 

Malin Tufvesson  Lärarförbundet 

Therese Welén   Mälardalens högskola 

Maria Zackariasson Södertörns högskola 

Marie Öhman  Jönköping University 
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1. Sammanträdets öppnande 

Ordföranden hälsar ledamöterna välkomna. 

2. Fastställande av föredragningslistan 

Ett övrigt ärende anmäls, se § 10. Föredragningslistan fastställs.  

3. Föregående minnesanteckningar 

Inga synpunkter framförs på minnesanteckningarna från föregående möte.  

4. Val av justeringsperson 

Anna Hagborg, Uppsala universitet, väljs att tillsammans med ordföranden justera mötets 

minnesanteckningar. 

5. Meddelanden 

5.1 Rapport SUHF:s expertgrupp för lärarutbildning 20/1 

Den tidigare arbetsgruppen för lärarutbildning är numera benämnd expertgrupp för lärarutbildning.  

Vid konventets möte i december informerades om att en gemensam skrivelse skulle tas fram av 

expertgruppen angående det föreslagna professionsprogrammet. Denna kommer att skickas till 

Lärarutbildningskonventet så fort den är färdigställd och inskickad till Utbildningsdepartementet. Se 

bilaga 1. 

Vid expertgruppens möte 20 januari diskuterades bland annat samarbetet med Skolverket. Nästa möte 

med SUHF:s och Skolverkets samverkansgrupp sker den 24 februari. Samma datum har också 

expertgruppen möte, till vilket statssekreterare kommer att bjudas in.   

5.2 Rapport möte med UHR om regeringsuppdraget rörande särskild behörighet 14/1 

UHR har i uppdrag att utreda förslag till särskild behörighet till ämneslärarutbildningen, vilket 

kommer att avrapporteras 15 februari. Vid mötet önskade UHR informera sig och resonera om hur 

man kan beskriva lärarutbildningens syfte och sammanhang, för att göra en bra inramning till de 

förslag som kommer att lämnas. Se bilaga 2. 

5.3 Rapport nationella samordningsgruppen för ULF med anledning av forskningspropositionen 

I forskningspropositionen anges att regeringen bedömer att försöksverksamheten motsvarar 

förväntningarna, med god potential att utvecklas. Ytterligare medel kommer därför att tillföras 2021-

2024 och fler skolhuvudmän kan komma att ingå i verksamheten. Den nationella samordningsgruppen 

tolkar detta som att inga ytterligare politiska beslut kan förväntas, utan att försöksverksamheten nu 
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permanentas. Efter att försöksverksamheten avslutats och avrapporterats kommer förslag till en 

nationell modell att presenteras, med strategier för att nå denna. Lärarutbildningskonventet 

återkommer i ärendet. 

6. Aktuellt från Utbildningsdepartementet 

Erika Stadler och Amanda Johansson informerar om den forskningspolitiska propositionen, allmänna 

höjningar av anslagen till lärosätena, permanentning av satsningen på övningsskolor, satsningen på 

masterutbildning för yrkeslärare, utbyggnad av yrkeslärarprogrammet, samt promemorian Ökad 

kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan (se punkt 8 nedan).  

Frågan ställs hur lärosäten som kommer att ingå i försöksverksamheten med förkortad KPU kommer 

att utses. Dessa processer har ännu inte inletts, men lärosäten som är intresserade kan uttrycka detta i 

sina remissvar. 

7. Terminsstart VT 2021  

Varje lärosäte redovisar kortfattat hur stor andel av undervisningen inom lärarutbildningarna som 

planeras att genomföras på campus respektive distans VT 21, samt om det finns något i 

antagningsläget som sticker ut från den allmänna bilden.  

Med mycket få undantag sker all undervisning på distans. Vid de lärosäten där antagning sker till 

våren är söktrycket förhållandevis gott.  

8. Promemorian Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan (U2021/00301) 

Ledamöterna diskuterar promemorian. Antecknas. Lärarutbildningskonventet konstaterar att vissa 

förslag i promemorian kan få negativa konsekvenser, och att sektorn bör agera gemensamt inför att 

remissen besvaras.  

9. Val av ordförande och vice ordförande för perioden 2021-07-01 – 2023-06-30 

Valberedning inför val av ordförande och vice ordförande för Lärarutbildningskonventet avseende 

perioden 2021-07-01 – 2023-06-30 utgörs av Jörgen Nissen (Linköpings universitet) och Lena 

Löfgren (Högskolan Kristianstad). I valberedningen ingick även Cathrine Norberg (Luleå tekniska 

universitet) som lämnade uppdraget i ett tidigt skede.  

Till ordförande för Lärarutbildningskonventet föreslår valberedningen Anders Linde-Laursen (Malmö 

universitet), och till vice ordförande föreslås Cathrine Norberg (Luleå tekniska universitet).  

Anders Linde-Laursen och Cathrine Norberg lämnar mötet.  
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Efter diskussion beslutar ledamöterna enhälligt  

att välja Anders Linde-Laursen (Malmö universitet) till ordförande för Lärarutbildningskonventet 

perioden 2021-07-01 – 2023-06-30, och  

att välja Cathrine Norberg (Luleå tekniska universitet) till vice ordförande för 

Lärarutbildningskonventet perioden 2021-07-01 – 2023-06-30. 

10. Övriga ärenden 

10.1 Angående verksamhetsförlagd utbildning och GDPR 

Lars-Erik Lauritz från Umeå universitet väcker frågan huruvida godkännande från vårdnadshavare 

krävs för streaming vid verksamhetsförlagd utbildning. Lärarutbildningskonventet konstaterar att 

rättsläget är oklart. 

14. Sammanträdets avslutande 

Ordföranden tackar ledamöterna för bra diskussioner och avslutar mötet.  

 

 

Minnesanteckningar förda av Jan Lif (Göteborgs universitet)  

Justerade av Maria Jarl (ordförande) och Anna Hagborg (Uppsala universitet) 


