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Närvarande
Ingela Valfridsson
Elisabeth Raddock
Elsa Reimersson
Erik Pettersson (p.1–4, 6]
Eva Knekta (p. 1–4, 6)
Fredrik Andersson
Gunilla Näsström
Frånvarande
Catarina (Nina) Rudälv
Adam Lundberg
Ann-Terese Klippmark
Henrik Brudsten
Jonatan Svanlund

Språkstudier (ordf)
Idé- och samhälsstudier
Statsvetenskap
Midgårdsskolan, rektor (extern repr)
Naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Lärarhögskolans kansli, Utbildningsledare (adj.)
Pedagogik

Matematik och matematisk statistik
Ämneslärarprg Gy (stud repr)
Ämneslärarprg Gy (stud repr)
Ämneslärarprg Gy (stud repr, suppleant)
Ekonomisk historia

Ärende

Anmärkning

1. Fastställande av dagordning

P. 6 Bedömningsunderlag behandlas före p. 4

2. Utseende av justerare

Elisabeth Raddock utsågs till justerare

3. Föregående minnesanteckningar

Läggs ut på Canvas.

4. Meddelanden

• Söksiffror ht21
o ÄLP se förra mötet
Behörighetsgranskning av KPU
KPU50%: 198 sökande (prio 1–12)
57 behöriga, 23 med villkor, 78 ej behöriga, 40 ej
prövade
prio 1: Bild/Matematik/musik (5 vardera)
Planeringstal: 45
o KPU100%: 283 sökande (prio 1–12)
80 behöriga, 52 med villkor, 90 ej behöriga, 61 ej
prövade
prio 1: Bild (18), Hkk (18), Slöjd Tx (24), Musik
(11), Matematik (11)
Planeringstal: 65
• Träffar inför studentvärderingar
o ÄLP: tisdag 25 maj (10 närvarande; mer program/ämnesindelning i UVK-kurser; mer om HUR; mer
presentationsteknik (tala inför en grupp, röst,
kroppsspråk)
o Ny KPU 50% efter två terminer: torsdag 27 maj
o KPU 50%: tisdag 1 juni
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• VFU1 (Att vara lärare – ämneslärare) genomförs
digitalt, ej skolförlagt också ht21
• Möte om specialpedagogikkursen 15 juni
• FBM-beslut
o Hanteringsordning vid underkännande av student i
kurser gällande verksamhetsförlagd utbildning och
praktik
• Rådsordförandeträff 10 maj
o ”Programanalys” –> VB och VP
(verksamhetsberättelse och verksamhetsplan),
reviderade föreskrifter, senarelagd deadline: 30
november
o Ändrad kursplanehantering
o Reviderad arbetsordning, bl.a. smärre ändringar
programråd
o Skrivande (se nedan)
• Arbetsgrupp seminarier inom VFU-kurser
o Karolina Broman (NMD), Torbjörn Lindmark
(pedagogiska), Niclas Lindström (idé- och
samhällsstudier), Frida Marklund (estetiska)
• Möte med kontaktpersoner för ämnen 6 maj
o VFU-översyn
o examensmålsmatriser för alla ämnen
o efter kartläggning?
• Annat på gång
o Programsajter i Canvas
o ”Vägar till ämneslärarexamen”: ÄLP, KPU, VAL
(vidareutbildning av lärare), ULV (utländska
lärares vidareutbildning) och diverse äldre
examina; i dag olika UVK- och VFU-kurser; olika
förordningar
o Språkstöd/skrivande (se särskild presentation)
o Synliggöra ämne + KPU för estetiska ämnen och
hem- och konsumentkunskap
o Översyn av strukturen för NV/Nk inom ÄLP.
Träffar med medverkande institutioner innan
semestern. Troligen ett utredningsuppdrag för en
arbetsgrupp under ht21.
o Remiss: Inrättande av pedagogisk yrkesverksamhet
som huvudområde på grundnivå? Kom 26 maj,
svar senast 11 juni.
• UKÄ: Kartläggning av hur lärarutbildningarna
förbereder studenterna för arbete i den kommunala
vuxenutbildningen.
”Vi föreslår därför:
o En bred översyn behöver göras av
lärarutbildningen i syfte att utreda möjligheterna
att skapa ett system med en grundutbildning till
lärare, möjliga påbyggnadsutbildningar för olika
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skolformer och ämneskombinationer samt fortoch vidareutbildning som blir en självklar
kompletterande del av en lärares yrkesutövning.
En sådan modell kräver att hänsyn tas till de krav
som ställs på lärare inom ramen för skolans
regelverk samt till kvaliteten på
lärarutbildningarna.
Eftersom en sådan översyn kan ta tid, lägger vi även
förslag som kan göras i närtid, inom nuvarande
regelverk
o En justering av examensmålen för yrkeslärar- och
ämneslärarutbildningarna behövs, i syfte att
tydliggöra att de studerande ska förberedas för
undervisning inom den kommunala
vuxenutbildningen
o Skolverket får uppdrag och resurser, för att beställa
kompletterande utbildning för lärare inom
komvux”
”Vi ger också följande rekommendationer till
lärosätena:
o Öka alla studenters kännedom om vilka
behörigheter de får i och med sin examen.
o Satsa på kompetensutveckling för lärarutbildare
om vuxnas lärande och arbetet som lärare i dagens
komvux.
o Verka aktivt för att erbjuda studenterna att
genomföra sin VFU inom vuxenutbildningen.
o Öka utbytet och samverkan med
vuxenutbildningen.
o Utse personer med erfarenhet av
vuxenutbildningen till programråd och andra
beslutande och rådgivande organ.
o Uppmuntra praktiknära forskning och
utvecklingsinsatser om vuxnas lärande.”
5. KPU för forskarstuderande

Rapport om pågående diskussioner:
• 26 platser; 125 % studietakt under 12 mån; under år
2022
• Förestående beslut av föreståndaren:
o Ämnen och urval: förslaget om parallell antagning
till tre grupper 1. fysik, kemi, teknik, matematik
70%, 2. språk (svenska som andraspråk, franska,
spanska, tyska, finska, samiska 20%, 3. Biologi 10%
har varit ute på remiss till berörda institutioner.
o Revidering av utbildningsplan
o Samma kurser som i ny KPU, men
Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund i stället
för examensarbete

Programrådet för ämneslärare och KPU

901 87 Umeå

www.umu.se

Kallelse/dagordning
Programråd Ämneslärare och KPU
Möte nr 4
Sammanträdesdatum 2021-05-27

Sid 4 (4)

o NMD kursansvar för VFU-kurser och
utvecklingsarbete
• Utlägg av kurser (se nedan)
• Revidering av behörighetskrav VFU1 och UVK3
6. Bedömningsunderlag

Alla närvarande var positiva till den nya strukturen där
kursens FSR sammanförts till teman liksom till sättet att
bedöma studenternas prestationer.
Påpekades vikten av att VFU-handledaren redan vid
kursstart har kontaktuppgifter till besökande
universitetslärare.

7. Riktlinjer för val av andraämne och
examensarbete samt byte av ämne

Fredrik redogör för de diskussioner som förs gällande
rutiner för val av andraämne samt byte av ingångsämne
inom ÄLP. I dagsläget är detta inte reglerat och inte heller
inskrivet i utbildningsplanen.

8. Halvdag för studenter

Rådet beslutade att inte genomföra någon halvdag under
höstterminen 2021 eftersom det inte är klart hur
höstterminen kan genomföras. Dessutom är vårterminen
generellt bättre eftersom det då inte finns några VFUkurser som kan försvåra studenternas deltagande.

9. Ansökan om medel för
distansundervisning 2022

En ny utlysning om medel för utveckling av
distansutbildning har kommit. Ansökan senast 19
augusti.
Dessa teman föreslogs för utveckling av KPU:
o Skrivande (jfr det generella arbetet med skrivande i
lärarutbildningar)
o Kollaborativa uppgifter i distansutbildningar.
Ytterligare förslag kan skickas till Nina och Ingela som
samordnar rådets ansökningar. Frågan kommer också att
spridas på annat sätt.

10.Höstens möten

Beslutades att höstens möten genomförs
o torsdag 16 september kl. 9-12
o torsdag 28 oktober kl. 9–16 (heldag)
o torsdag 9 december kl. 9–12

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor

Minnesantecknare

Justerare

Ingela Valfridsson

Elisabeth Raddock
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