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Minnesanteckningar för mötet i programrådet för 
ämneslärarutbildningen och kompletterande pedagogisk 
utbildning (KPU) 
 

Tid: Torsdag 24 maj 2018 kl. 10.00-11.30 
Plats: Stora konferensrummet, Inst för NMD  

 

Närvarande:   Karolina Broman, Inst för NMD, ordf  
 Torbjörn Lindmark, Pedagogiska inst  

  Ingela Valfridsson, Inst för språkstudier 
  Jacob Stridsman, Inst för idé- och samhällsstudier 
  Katarina Roos, Statsvetenskapliga inst  
  Fredrik Lindmark, rektor Midgårdsskolan (extern representant) 
  Charlotte Häggström, studeranderepresentant (ämneslärarstudent kull h16)   
   

 
Frånvarande:   Olof Johansson, Inst för Matematik och Matematisk statistik   
  Ellen Söderberg, studeranderepresentant (ämneslärarstudent 7-9 kull h14) 

 

 Ärende Kommentar 

1 Val av justeringsperson Torbjörn Lindmark står på tur 

2 Information från ordförande Information från LHs styrelse, Lärarutbildningsrådet och 
LHs kansli.  
- Auditrapporten diskuterades. Mycket viktigt innehåll där 
programrådens plats i organisationen diskuterades. En bra 
rapport att kunna återknyta till i den kommande 
programanalysen. 
- Programsajt för ämneslärarstudenter på Cambro visades, 
idag 524 ämneslärarstudenter inlagda. Viktig information 
från kansliet eller rådet kan skickas ut. Rådet ställde frågan 
om möjligheterna till läsrätt för rådsmedlemmar samt ev 
ämneskoordinatorer, en fråga som ordförande fick i uppdrag 
att lyfta till kansliet. 
- Remiss: Med undervisningsskicklighet i centrum – ett 
ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling. 
Remissen diskuterades med många intressanta och relevanta 
punkter. Rådet kommer att skicka in ett remissvar som lyfter 
kompetensutveckling, karriärmöjligheter mm. 
- Regeringen har den 17 maj beslutat om högre studiebidrag 
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till KPU-studenter från ht 2018: 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/hogre
-studiebidrag-till-kpu-studenter/  
- LHs styrelse har beslutat om en förlängning av 
övningsskoleprojektet till 2020 och rådets externa ledamot 
underströk vikten av att mer pengar betalas till deltagande 
skolor för att fler lärare ska kunna genomföra 
handledarutbildningen. 
 

3 Information från studenterna Inga frågor lyftes från studenterna. 

4 Ämneslärarprogrammet - UKÄ-utvärderingen inför hösten, se bilaga. Denna fråga 
kommer att bli viktig inför höstens arbete i rådet och vid 
augustimötet kommer detta att vara viktigt. 
- Programutvärdering gy-studenter: vi gick igenom den pdf 
som sammanfattar de 29 (av 57) studenternas svar på 
programutvärderingen. Det finns mycket relevant 
information att använda vidare i exempelvis 
programanalysen. Det är främst studenter som startade sin 
utbildning ht 2013, dvs sista kullen som läst den gamla UK1 
och UK2. Det är viktigt att fundera över hur utvärderingen 
ska sammanställas innan den sprids utanför rådets interna 
arbete (t ex genom att ta bort personliga kommentarer). 
Rådsordförande kommer att återkoppla till studenterna 
innan terminsslut via deras Cambrosajt. 
- Information till nya studentkullen, måndag 17 september kl 
9.00. 

5 KPU KPU-utredningen, vad händer från ht 2019? Anna-Karin 
Lidström Persson håller på att färdigställa ett förslag där de 
befintliga KPU-varianterna ska ändras till nya som dels 
liknar varandra, dels går att samköra. Frågan ska lyftas i LHs 
styrelse i juni och rådet återkommer till dessa diskussioner i 
augusti. Rådet vill dock understryka vikten av att göra 
genomtänkta förändringar. 

6 Övriga frågor Inga övriga frågor hanns med. 

7 Nästa möte  Bör genomföras i slutet av augusti med fokus på UKÄ-
utvärderingen och KPU-utredningen. Ordförande 
återkommer med Doodle innan sommaren. 

 
 
 
Mötets ordförande och protokollförare  Justeras av 
 
 
Karolina Broman     Torbjörn Lindmark 


