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1. Sammanträdets öppnande
Ordföranden och vice ordföranden hälsar ledamöterna välkomna.
2. Fastställande av föredragningslistan
Ordföranden meddelat att § 6 utgår till följd av hög arbetsbelastning på Utbildningsdepartementet.
Två övriga ärenden anmäls, se § 11. Föredragningslistan fastställs.
3. Föregående minnesanteckningar
Inga synpunkter framförs på minnesanteckningarna från föregående möte.
4. Val av justeringsperson
Ulrika Göransson, Örebro universitet, väljs att tillsammans med ordföranden justera mötets
minnesanteckningar.
5. Meddelanden
5.1 Rapport från Samling för fler lärare, 21-03-10
I fokus för mötet låg forskningspropositionen och promemorian Ökad kvalitet i lärarutbildningen och
fler lärare i skolan. Flertalet deltagare var positiva till förslagen i propositionen, medan det rådde
delade meningar om promemorians förslag och då särskilt förslaget gällande förkortad KPU.
5.2 Rapport från möte med Utredningen om underlag för förstatligande av skolan, 21-03-10
Utredningen redovisar sina resultat i maj 2022. Inga författningsförslag kommer att läggas utan syftet
är att ta fram ett underlag som visar vad ett förstatligande skulle kunna innebära, och även att redovisa
möjliga konsekvenser av ett statligt huvudmannaskap.
5.3 Rapport från SUHF:s expertgrupp för lärarutbildning, 21-02-24 och 21-03-19
Expertgruppen har vid samtliga möten diskuterat promemorian Ökad kvalitet i lärarutbildningen och
fler lärare i skolan (U2021/00301).
Vid mötet 24/2 informerade minister Anna Ekströms statssekreterare Erik Nilsson om att ett
kommande förslag om professionsprogrammet för lärare väntas inom kort. I förslaget ingår inrättandet
av ett professionsråd med Skolverket som huvudinstans. Rådet förväntas vara på plats 1 juli 2022.
Vid mötet 19/3 diskuterades kombinationsanställningar, utifrån en sammanställning som gjorts av den
nationella samordningsgruppen för ULF.
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SUHF avser att skriva ett remissvar på jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam
angelägenhet

(SOU 2020:46). Det

noteras

att

betänkandet innehåller förslag avseende

lärarutbildningen.
5.4 Rapport från möte med utredningen om skolbibliotek och läromedel, 21-03-17
Utredningen som leds av Gustav Fridolin har lämnat ett delbetänkande rörande skolbibliotek och
arbetar nu med frågor om läromedel. Det har noterats att i lärarutbildningarnas examensbeskrivningar
är enbart digitala läromedel omskrivna. Lärarutbildningskonventets arbetsutskott framförde
synpunkten att det inte är önskvärt med mer innehållsrika examensbeskrivningar.
5.5 Återkoppling från UKÄ om Projekt lärarutbildning
UKÄ har skrivit en slutrapport från projektet vilken kommer att skickas till ledamöterna.
5.6 Återkoppling från UHR om Lärarutbildningsguiden
Se: https://www.studera.nu/att-valja-utbildning/lararutbildningar/lararutbildningsguiden/
6. Aktuellt från Utbildningsdepartementet
Punkten utgår.
7. Promemorian Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan (U2021/00301)
Lärarutbildningskonventet diskuterar promemorian. Antecknas. Det konstateras att förslagen som
läggs kommer att få stor påverkan på lärarutbildningen i Sverige. Lärarutbildningskonventet föreslås
skicka in ett yttrande som fokuserar på principiellt viktiga frågor såsom förslaget om förkortad KPU
och en ny förordning för lärarutbildningen. Ett utkast kommer att delges ledamöterna för diskussion
och ställningstagande vid nästkommande möte 13 april.
8. Alumnenkät 2021
Anna Hagborg från Uppsala universitet informerar. Lärarutbildningskonventet skickar vartannat år ut
en alumnenkät, vilken genomförs av SCB. En förfrågan om intresseanmälan kommer att skickas ut till
lärosätena inom kort. Malmö universitet har föreslagit en mindre ändring i enkäten, vilket redovisas.
Lärarutbildningskonventet tillstyrker förslaget.
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9. Planering av Lärarutbildningskonventets vårkonferens 27-28 maj
Sinikka Neuhaus från Lunds universitet informerar. Årets konferens kommer att ske digitalt.
Konferensen inleds 27 maj kl. 13:00 och avslutas 28 maj kl. 12:00, och följs av ett ordinarie
konvensmöte kl. 13:00 – 14:00. Mer information följer.
10. Unescokonferensen Utbildning om hållbar utveckling 17-19 maj
Lärarutbildningskonventet har fått en inbjudan från Svenska Unescorådet på Utbildningsdepartementet
om att föreslå en person som kan ingå i den svenska delegationen på Unescokonferensen Utbildning
för hållbar utveckling den 17-19 maj.
Lärarutbildningskonventet föreslår att Ingrid Pramling Samuelsson från Göteborgs universitet ingår i
delegationen och att återkoppling från konferensen sker vid tillfälle.
11. Övriga ärenden
11.1 Angående lärarstudenters behörigheter till skolhuvudmännens system och lärplattformar
Ann-Cathrine Andersson från Konstfack informerar om att deras lärarstudenter haft problem med att
kunna delta i verksamhetsförlagd utbildning på distans, till följd av att de inte medges behörigheter i
skolhuvudmännens system och lärplattformar. Frågan ställs om detta även är ett problem vid andra
lärosäten. Flera andra lärosäten i Stockholmsregionen har erfarit liknande svårigheter, men i övrigt
rapporterar inga lärosäten sådana problem.
11.2 Webbinarium om hållbarhet i skolan
Ordföranden informerar om det kommande webbinariet Hållbarhet i framtiden skola - fallstudier i
ekologisk och social hållbarhet i läroplanen och lärarutbildningen som sker 19 april 2021. Arrangör
är Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.
Länk till anmälan: https://www.lyyti.fi/reg/hallbarhet_i_skolan#
12. Sammanträdets avslutande
Ordföranden tackar ledamöterna för bra diskussioner och avslutar mötet.

Minnesanteckningar förda av Jan Lif (Göteborgs universitet)
Justerade av Maria Jarl (ordförande) och Ulrika Göransson (Örebro universitet)

