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Närvarande  

Catarina Rudälv 
Ingela Valfridsson 
Elisabeth Raddock 
Eva Knekta 
Gunilla Näsström 
Jonatan Svanlund 

Matematik och matematisk statistik 
Språkstudier 
Idé- och samhällsstudier 
NMD 
Pedagogik 
Ekonomisk historia 

Frånvarande 
Adam Lundberg 
Ann-Terese Klippmark 
Elsa Reimersson 
Erik Pettersson 

 
Ämneslärarprg Gy (stud repr) 
Ämneslärarprg Gy (stud repr) 
Statsvetenskap 
Midgårdsskolan (extern repr) 

 

Ärende Beslut/Åtgärd 

1.  Fastställande av dagordning  Dagordningen fastställdes 

2.  Utseende av justerare Gunilla Näsström utsågs till justerare 

3.  Föregående minnesanteckningar Kommer att läggas ut på Aurora och Canvas. 

4.  Meddelanden Genomförda möten/aktiviteter sedan förra 
rådsmötet: 

• Möte med inst kring VFU-problema-
tiken 28 sept 

• Möte med kontaktpersoner inom ÄLP 
o KPU 28 sep 

• Möten angående tillgodoräknande 5 
okt (inst+LH) och 11 okt 
(inst+LH+Elin, Stina och Marie från 
Studentcentrum) 

• Möte med inst om internfakturering 
inom KPU 

• Lärarhögskolans dag 20 oktober 
• Workshop om examensmålsmatriser 

26 oktober (repr. för 14 ämnen + 1 
UVK) 

Möten/aktiviteter på gång: 
• Kunskapsveckan 2-3 nov, 1300 

anmälda 
https://www.umu.se/kunskapsveckan  

• Träff med KPU-studenter om Canvas 
3 nov kl 15.30 

• Träff med KPU ht21 i samband med 
den fysiska träffen 29 nov 

• Dialog med LH:s ledning 6 december 
kl 8.30 

• Utvärderingar med studenter: 
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o Programutvärdering KPU100: 
11 januari kl 17.00 

o Programutvärdering ÄLP: 
inväntar schema för UK3 

• Mittutvärdering ÄLP: 12 jan kl 11.45 
 

Övriga meddelanden: 
• Nya rutin för kursplanehantering 
• Styrelseärenden (21 okt) bl.a.  

o nya programråd (4 år) 
o 30 kkr för t.ex. fika  
o 60 kkr för t.ex. utv projekt för 

ÄLP o KPU 
o reviderad VP 2022 

• Ny utbildningsledare Jesper Lindqvist 
(1 jan men delvis föräldraledig) 

• Bedömningsunderlag 
o tematiskt underlag-pilot ht21  
o kravspec för digitalt underlag 

• skrivandeprojekt LH  
• “Bred översyn av svenskämnena”  
• Ansökan om medel för "skrivande 

inom KPU"=beviljad. Utfall: 
o Hum fak ca 1 128 tkr 
o Sam fak, ca 1 059 tkr 
o Teknat fak,  880 tkr 
o Med fak ca 1 966 tkr 
o Lärarhögskolan 230 tkr 

5.  Kompletterande pedagogisk 
utbildning – lägesrapporter 

Lägesrapport KPU100 och KPU50: 
• Diskussion om träffar vt22 

Lägesrapport KPU forsk: 
• Möte med inst den 19 oktober 
• Diskussion om träffar vt22 den 9 nov 
• Nationellt möte 8 nov, fördela platser 

mellan lärosäten 
• Öppet för sen anmälan: 32 behöriga, 

10-tal ännu inte bedömda 

6.  Kursplan för VFU1 inom KPU Nytt upplägg med 2 moduler (3 hp + 12 hp). 
Krav kan då ställas på viss prestation för att 
kunna registreras på VFU2. Vissa lärandemål 
har justerats och ett obligatoriskt seminarium 
har lagts till som examinationsform. 
Kursplanen för KPU Fo kommer att utgå från 
denna, men förkunskapskravet är lägre pga 
strukturen. Rådet diskuterar förslaget. Ingela 
och Nina får i uppdrag att ta med sig rådets 
synpunkter till kursansvarig institution 
(estetiska).  
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7.  Basdata för ramkursplan för 
examensarbete inom ÄLP 

Arbetsgrupp: Ingela, Åsa Jeansson (estet), 
Jacob Stridsman (idésam), Håkan Appelblad 
(geografi), Mathias Norqvist (NMD), Gunilla 
Näsström (ped), Peter Ström (språk), Camilla 
Sandström (stats)  
Förslag: Examensarbete för ämneslärar-
examen – ”X”, inget huvudområde, eng 
övers: Degree Project in X for the Degree of 
Master of Arts in Secondary Education 
Förkunskapskrav: 52,5 hp från utbildnings-
vetenskaplig kärna (UVK), 7,5 hp verksam-
hetsförlagd utbildning (VFU) samt minst 150 
hp i de två undervisnings-ämnen som ska 
ingå i examen varav minst 75 hp i X eller 
motsvarande.  

8.  Formulär för 
programutvärdering 

Universitet har ett nytt system för 
utvärderingar: Survey&Report. Kansliet har 
lagt in den gamla mallen i det nya systemet. 
Rådet diskuterar vilka frågor som ska 
behållas helt eller delvis och vilka nya frågor 
ska läggas till.  
Nina och Ingela får i uppdrag att revidera 
utifrån inkomna synpunkter. Ett nytt förslag 
presenteras vid nästa möte i december.  

9.  Uppföljnings- och åtgärdsplan 
2021 

Genomgång av vad som är avslutat, vad som 
är på gång och vad som inte påbörjats alls.  

10.  VB 2021/VP 2022 Underlag (med nyckeltal) har skickats ut 
v. 37. Årets VB/VP ska vara kortare, mer 
fokuserade texter med utgångspunkt i 
genomförande utvärderingar, de sex 
perspektiven, analys utifrån underlag samt 
förslag till åtgärder. Inlämning senast 30 
november.  
Rådet diskuterar framför allt vilka aktiviteter 
som ska lyftas fram i VP 2022. Nina och 
Ingela kommer att utarbeta en VB och VP för 
vart och ett av programmen som rådet ges 
möjlighet att tycka till om innan den skickas 
in till kansliet.  

11.  Strukturen för sista året på ÄLP Rådet diskuterar olika alternativ för 
uppdelning av VFU3 och examensarbetet 
samt var de olika delarna inkl UVK3 skulle 
förläggas under det sista året.   

12.  Höstens möten Torsdag 9 december kl. 9–12, Stora 
konferensrummet på MaMS 
https://link.mazemap.com/qQDmNFwn 
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På dagordningen bl.a. överlämning till nästa 
programråd samt vårens möten 

13.  Övriga frågor Inga övriga frågor 
 

Justeras Minnesantecknare 

 
 
 
 
Gunilla Näsström 

 
 
 
 
Catarina Rudälv 

 


