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Programråd för ämneslärarutbildning

Närvarande ledamöter:
Sinikka Neuhaus
Fabian Beijer
Ingrid Bosseldal
Malin Dahlgren

Urban Eriksson
Jonas Granfeldt
David Gudmundsson fr.o.m. $ 6
Anders Marklund
Anna-Maria Persson

Övriga:
Lina Andersson

Frånvarande ledamöter:
Mikael Ottosson
Ann-Kri stin Vy'allengren
Lena Eskilsson
Vakant
Vakant

g Ärende

1 Mötets öppnande

2 Mötessekreterare

3 Justeringsperson

Utbildningschef, ordflorande

Engelska
UVK/VFU
Extem ledamot, Rektor Hedda Andersson
Gymnasiet
Fysik
Moderna språk
Religionskunskap
Svenska
Matematik

Utbildningsadministratör, ALU

Historia
Prodekan grundutb ildning
S - fak/ S amhäll skunskap
Studentrepresentant
Studentrepresentant

Beslut

Ordftirande hälsar alla välkomna och forklarar
mötet öppnat.

Lina Andersson utses till sekreterare ftir mötet.

Till justeringsperson utses Jonas Granfeldt
att jämte ordforanden justera dagens protokoll.

Dagordningen fastställs med en ändring; $ 6 d
strykes då studentrepresentanterna är vakanta.

4 Fastställande av dagordning

5 Föregående mötes protokoll Protokollet läggs till handlingarna.

Postadress Lunds universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap, MNO-huset, Box 1 17, 221 00 Lund
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Information
6 Lägesrapporter

a) ämnena

b) uvk

c) VFU

dlsg*denær

e) etU:

Terminen har bög'at bra, många studenter på plats.
För de nya studenterna ftirsöker de flesta ha så

mycket campus-undervisning som möjligt, så att
de ska komma in i studierna och lära känna
varandra.
I övrigt är det mycket på distans. Många studenter
som planerat att studera ett år utomlands har ändrat
sina planer, endast 100 från hela LU är iväg ut nu i
höst.

Uvk6 har varit helt digital och även det mesta på
kpu:n. Dessa studenter är nu på VFU. Lärare från
gymnasierna som är inne på kurserna är mycket
uppskattat.

Det gick ut studenter på VFU i måndags, alla fick
plats.
Malin Dahlgren meddelar att de haft en turbulent
start i gymnasieskolan, men att det gått smidigare
än de hoppats. An finns det inga rapporterade
sjukdomsfall på de kommunala skolorna.

Sölcsffior: Registrerade: Ingång eng:. 47 reg pâ, 49
platser. Ingång fy: 5 reg på 7 platser. Ingång ma:
25 regpå 23 platser. Ingång SvA; 20 regpä 17

platser. Ingång sv:42 reg på 40 platser.
2:aämnu eng:5, fra;3, fy:9, hi: 22,Þin: l,mai7,
re: 17, spa: 10, sv: 1, sva; ll,ty:9.
Totalt 95 (varav c:a20 är Malmö-studenter + att vi
skickar c:a 15 till Malmö- och de ska läsa idrott
och hälsa respektive naturkunskap.

Budgetgrupp; fattat beslut om medel till Älu (bil
2).

Validering: har fått medel till validering for KPU.
Det har även delats ut pengar till övningsskolor
for2020:200 000 till musikhögskolan & 435 000
till Ämneslärarutbildningen.

UKÀ':sutv: möte imorgon 30/9

Utlysningar: Utbildningsledare VFU kommer att
utlysas. UL kommer att ha operativt och
kvalitativt ansvar ftir VFU, bl.a. kursplaner,
3-partssamtal, verksamhet, handledarkurser.
Bitr. utbildningschef I00%.
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| Övningsskolor (bilaga 3)

Diskussion
7 

^LUP.I-27 
augusti (bilaga 5)

Lednings- och samordningsfrågor.
Postdok Ola Strandler, tillträdesdatum diskuteras.
Bitr. univ.lektorat: slutskede, sakkunniga tittar på

dem nu. Forska minst 50 o/o + undervisning.
Fysik har också utlyst en tjänst: postdok i
Fysikdidaktik.

Samarbetskirare: gãr in under avtalsftirfarande.
Skolor säljer c:a 20o/o och de fakturerar summan.
Väl fiirankrat i skolan, många har visat intresse.

Praktilmaraforshting: Malin och Ingrid har ett
projekt ihop. Seminarieserie / workshops planeras,

1:a seminariet blir vären2I. Arbetsgrupp tillsatt.

Vi har fütt medel till detta bt2020 som är tänkta att
redovisas 2020.Detta innebär bråda dagar. Värt att
notera är att forsöksverksamheten med övnings-
skolor från politiska håll tycks intressant att
permanenta. Nu behöver bl.a. tilläggsavtal tecknas.

Sara Virkelyst foredragande på budgetgruppens
årsmöte, Lars Haikolas utredning diskuterades.

Styrdokumenten gällande ansvarsomtåden och
beslutsprocesser ftir lärarutbildningen behövs.
UKÄ:s kritik ser även detta.

Politiska sett satsar man på KPU just nu, många

tror att detta är lösningen på problemen med
lärarbristen. KPU hjälper bara de som har läst sina

ämnen. Olika former av KPU riskerar att
konkurrera med varandra snatare än leda till en

totalt sett större rekrytering. Positivt är att
ledningen ser lärarutbildningen och att man vill ha

en ökad volym.
Vi bör ha ett forum for samverkan, vi behöver
större kunskap om vad som händer i de andra
kurserna. Ingrid Bossseldal tar stafetþinnen ftirst
och kommer att göra detta fiir UVK:s räkning
under ht 20. En modell som diskuteras är ett

g) Lärarutbildningskonventet Den stora frågan gäller 10-årig grundskola.

SUHF:s arbetsgrupp ska bli permanent.

h) Riksrevisionens granskningsrapport Att styra utbildning till cimneskirare (bilaga 4)
Riksrevisionen rapport är intressant då den
komplexitet som kännetecknar ämneslärar-
utbildningen framgår tydligt.
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roterande värdskap där respektive ämne bjuder in
övriga for att berätta om upplägg etcetera.

"Utstående frågor i resursfordelningen 202I" (bilaga 6)
Det är glädjande att man ägnar sig ätlärar-
utbildningen. Jonas Sundin, ekonom på HT-
fakulteterna, oroad över ändrad modell, men man
går stegvis över från en modell med finansiering
utifrån myndighetskapital och ingen
återbetalningsskyldighet till en normal prestations-

baserad modell. Från och med202I ska en styr-
grupp med ansvar for ämneslärarutbildningens
strategiska utveckling inrättas och rektor ska

besluta om gruppens uppdrag och ledamöter. I
styrgruppen kan en person från universitets-
ledningen ingå. Det ska också fortsatt finnas ett
programråd som ansvarar for de verksamhetsnära
frågorna.

Förändring av ÄLU:s programstruktur - hur går vi vidare?
Ett internat planeras in i höst for att kunna

diskutera vad ny programstruktur skulle kunna
innebära. Doodle skickas ut.

9

10 Övrigt

Anders Marklund slutar i programrådet vid årsskiftet, ny på gång. Ordf. tackar for hans insats i
PR och önskar honom lycka till.

Kommande möten: Tisdag 27 I I0 kl. 15:00-17:00
Tisdag ll 12 kl. 15:00-17:00

11 Mötets avslutande Ordforande fiirklarar mötet avslutat.

Justeras

Granfeldt


