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Närvarande  

Catarina Rudälv 
Ingela Valfridsson 
Adam Lundberg 
Elisabeth Raddock 
Elsa Reimerson 
Eva Knekta 
Frida Marklund 
Gunilla Näsström 
Jonatan Svanlund 

Matematik och matematisk statistik 
Språkstudier 
Ämneslärarprg Gy (stud repr) 
Idé- och samhällsstudier 
Statsvetenskap 
NMD 
Estetiska ämnen (adjungerad) 
Pedagogik 
Ekonomisk historia 

Frånvarande 
Ann-Terese Klippmark 
Erik Pettersson 

 
Ämneslärarprg Gy (stud repr) 
Midgårdsskolan (extern repr) 

 

Ärende Beslut/Åtgärd 

1.  Fastställande av dagordning och 
adjungering av Frida Marklund  

Dagordningen fastställdes med tillägget 
”Examensarbetet - individuellt eller i par”. 
Frida Marklund, ny ledamot i rådet från 1 jan 
2022 adjungeras till mötet.  

2.  Utseende av justerare Elsa Reimerson utsågs till justerare 

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

4.  Meddelanden Genomförda möten/aktiviteter sedan förra 
rådsmötet: 

• rådsordförandeträff 23 november 
• träff med KPU-studenter (antagna 

ht21) 29 november 
• möte med kontaktpersoner 1 

december (bl.a. VP2022) 
• ett antal planeringsmöten om KPU 

Forsk 
Möten/aktiviteter på gång: 

• programutvärdering med ÄLP (10 
jan) och ny KPU (10 jan) 

• mittutvärdering med ÄLP (12 jan) 
• kick-off för medverkande i KPU inför 

vt22 (20 dec kl 15.15) 
Planerade möten/aktiviteter: 

• workshop gällande VFU den 8 
februari kl 12-16 inkl  lunch 

• informationsmöte angående val av 
andraämne för ÄLP (v 11?) 

• informationsmöte angående 
examensarbetet ht22 (v 12?) 

• träffar med kontaktpersoner:  
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o måndag 28 februari kl. 15.15-
16.45 

o måndag 9 maj kl. 15.15-16.45 
 
Övriga meddelanden: 

• Styrelsemöte 2021-12-08: utseende av 
extern ledamot: Andreas Westerberg, 
Skellefteå 

• Enkät om VFU-seminarier (ÄLP) 
o VFU3: svar från 22 studenter 

och seminarieledare 
o VFU2: ännu inte genomförd 

• Medel för fika etc.: 30 tkr, för 
utvecklingsprojekt: 60 tkr 

• Pedagogisk pristagare – nomineringar 
senast 26 januari 2022.  

5.  Kompletterande pedagogisk 
utbildning – lägesrapporter 

Lägesrapport KPU100 och KPU50: 
• de första blir klara i januari 2022. Av 

47 registrerades ht 20 är 39 
registrerade på VFU2 under ht 21 

• nyantagna ht 2021: 64 registrerade på 
100 %, 30 på 50 % + några som fått 
TG på hela eller delar av UVK1 och 
UVK2 

• träff med studenter om Canvas => 
o skillnader mellan upplägg 

(+/– i alla kurser) 
o utifrån de goda exemplen: råd 

om struktur etc. kommer 
Lägesrapport KPU forsk: 

• VT+HT22; 125 % studietakt; 
utbildningsbidrag 

• Tre urvalsgrupper  
o NTM (65 % 14 av 22 platser; 

naturvetenskapliga ämnen, 
teknik, matematik) 

o biologi (15 %; 3,5 av 22 
platser) och  

o språk (20 %; 4,5 av 22 platser; 
bara Umu; svenska som 
andraspråk, franska, spanska, 
tyska, finska, samiska) 

• Nationellt möte àAntal platser Umu 
(20), KaU (20), SU/KTH (30) 

• 55 behöriga sökande (varav 20 har 
Umu som prio 1):  
35 NTM, 20 biologi, 0 språk 
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6.  Ramkursplan för examensarbete 
inom ÄLP 

Uppdatering:  
• basdata + behörighet; klart: 

kursnamn (sv och eng), inget 
huvudområde; behörighetskrav  

• diskussion om FSR utifrån 
examensmål; Gunilla och Ingela har 
gjort förslag 

• nästa möte 9 december kl. 13.15 
Mål: kursplan klar 1 februari –> 
programrådet –> föreståndare 

7.  Formulär för mitt- och 
programutvärdering 

Rådet diskuterar utkasten till mitt- och 
programutvärdering i Survey and report. 
Ingela och Nina får i uppdrag att revidera 
utkasten utifrån inkomna synpunkter.  

8.  VB 2021/VP 2022 Ordföranden rapporterar från dialogen med 
LH:s ledning och kansli. Bland annat 
framkom följande: 

• förslag på uppföljning, avhoppsanalys 
etc. genomförs av kansliet om 
personalresurser finns 

• inga specifika kommentarer kring de 
förslag vi tillskrivit programrådet 

Kansliet kommer att sätta samman såväl 
minnesanteckningar från mötet som ett 
utkast till åtgärdsplan som rådet kommer att 
få ta ställlning till innan föreståndaren fattar 
beslut om denna.  

9.  Kurser som är lämpliga att 
genomföras utomalnds 

Vilka kurser är lämpliga att studera i 
utlandet? 

• ämnesstudier (via kursansvarig 
institution) 

• examensarbete? 
Särskilda krav för VFU i utlandet? 

• kan en hel VFU-period göras vid 
svensk skola i utlandet? 

• krav att det ska vara skolor med 
nationella/regionala styrdokument; 
möjlighet till undervisning (inte 
lärarassistent)? 

• max 4 veckor i andra skolor utanför 
Skandinavien?  

• minst en tredjedel (= 10 hp) i Sverige 
för den med VFU i egen tjänst i 
Skandinavien? 

• diskussioner pågår i den interna VFU-
gruppen. Troligen tillsätts en 
arbetsgrupp under vt22.  
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10.  ”Testamente”-till nästa 
programråd 

Bordläggs till nästa möte 

11.  Vårens möten Rådet diskuterar det alternativa förslag som 
skickats ut och beslutar att vårens 
programrådsmöten genomförs 10 februari, 
24 mars, 26 april och 24 maj. Samtliga möten 
kl 9.00-12.00. Preliminärt sker alla möten på 
plats på campus.  
 

12.  Examensarbetet - individuellt 
eller i par 

Rådet diskuterar svårigheterna med 
individuell bedömning vid parskrivning, men 
också de fördelar som finns. Eftersom rådet 
inte kan besluta om arbetena ska genomföras 
enskilt eller i par förordar det en formulering 
i kursplanen som möjliggör båda, till exempel 
”Examensarbetet genomförs enskilt eller i 
par.” Av studieguiden bör det framgå vad 
som gäller för aktuellt kurstillfälle. Där bör 
det också beskrivas hur indivividuell 
bedömning säkerställs i de fall pararbete 
tillåts.  

 

Justeras Minnesantecknare 

 
 
 
 
Elsa Reimerson 

 
 
 
 
Catarina Rudälv 

 


