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Ärende: P 54 

Utdelning av medel ur Umeå folkskoleseminariums minnesfond 2018 

 

Beslut 

Föreståndaren beslutar att Lärarhögskolan ska dela ut 10 stipendier á 7 000 kr till nedanstående 

studenter: 

 

Adrian Johansson 

Didar Simola 

Elin Höglund 

Elsa Wärnsäter 

Fanny Lundberg 

Henrik Frank 

Kajsa Nordlander 

Mimmi Rönnqvist 

Olga Egorova 

Sally Tjärnström 

 

Beslut samt betalningsuppgifter lämnas till Ekonomienheten för utbetalning. 

 

Bakgrund och beredning 

Lärarhögskolan ansvarar för utlysning och utdelning av medel ur stiftelsen Umeå 

folkskoleseminariums minnesfond. Fonden är en avkastningsstiftelse som är skattebefriad om 

minst 80 procent av avkastningen delas ut inom en femårsperiod. Ingen utdelning gjordes under 

2017. Enligt årsredovisningen för 2017 får 76 410 kr fördelas ut under 2018. Föreståndaren för 

Lärarhögskolan beslutade om en utlysning 2018-09-03 (10 stipendier á 7 000 kronor) och 

beslutade även att en beredningsgrupp skulle tillsättas. Beredningsgruppen bestod av 

universitetslektor Karyn Sandström, kanslichef Boa Drammeh och studeranderepresentant Kristel 

Torgrimsson. Studeranderepresentanten fick dock förhinder och kunde inte delta vid 

sammanträdet. 

 

20 ansökningar kom in, av vilka 12 bedömdes uppfylla grundförutsättningarna. Ytterligare två 

ansökningar sållades bort då de ansågs vara allt för oklara/otydliga.  

 

Föredragande 

Boa Drammeh 

 

Expedieras till 

De sökande, Pia Lundin Ekonomienheten, Anna Nordström Lärarhögskolan 

 

Kopia för kännedom 

Karyn Sandström Institutionen för språkstudier, Kristel Torgrimsson UmPe 
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Ärende p: 55 
 
Ärendemening: Revidering av riktlinjer för ersättning av kostnader i samband med VFU-
besök utanför universitetets avtalsområde 
 
Föredragande: Anna-Karin Lidström Persson 
 
Bakgrund: Riktlinjerna som togs fram inför 20171 syftade till att klargöra vilka kostnader 
Lärarhögskolan ersätter i samband med VFU-besök hos studenter som genomför VFU 
utanför Umeå universitets avtalsområde, samt rutiner för resebokningar och upprättande av 
reseräkningar relaterade till VFU-besöket. Riktlinjerna behöver revideras eftersom ersättning 
kommer att fortsätta kunna lämnas till berörda institutioner. Beslut om detta är taget i och 
med fastställande av budget för Lärarhögskolan för 20192. 
 
I de reviderade riktlinjerna föreslås en text läggas till om att möjligheten till ersättning för 
VFU-besök gäller alla lärar- och förskollärarprogram om VFU-placering av olika skäl sker 
utanför avtalsområdet. Ytterligare en förändring som föreslås är att besök som genomförs 
inom studie- och yrkesvägledarprogrammet inte längre ersätts. Anledningen är att besöken 
betecknas praktikbesök och att intäkterna via ordinarie prislapp till institutionen bedöms 
vara tillräcklig för att täcka kostnader som uppstår. 
 
 
Beslut:  
-Lärarhögskolan fastställer riktlinjerna i enlighet med de föreslagna förändringarna, 
 
-Riktlinjerna i den föreslagna utformningen gäller till och med 2019-12-31,  
 
-Riktlinjerna med information om praktiskt tillvägagångssätt görs tillgänglig på 
Lärarhögskolans hemsida För dig som arbetar med Lärarhögskolan under Planering och 
uppföljning https://www.aurora.umu.se/enheter/lh/planering-och-uppfoljning/, 
 
- Lärarhögskolan utreder huruvida Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp, 100 % 
studietakt (distans) ska omfattas av dessa riktlinjer fr o m 2020. 
  
 
Motivering till beslut:  
Det är viktigt för fortsatt kvalitetssäkring av Lärarhögskolans lärar- och 
förskollärarutbildningar att tydliga riktlinjer för ersättning av kostnader som uppstår vid 
VFU-besök är uppdaterade, tillgängliga och kända för medverkande i utbildningarna.  
 
 
 
  

                                                      
1 Nuvarande riktlinjer  
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/lh/planering-och-uppfoljning/riktlinjer-for-
ersattning-av-kostnader-i-samband-med-vfu_till-webben-170131.pdf 
 
2 Budget 2019, 2.1.4 https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/lh/budget-och-
ekonomi/budget-2019.pdf 
 

https://www.aurora.umu.se/enheter/lh/planering-och-uppfoljning/
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/lh/planering-och-uppfoljning/riktlinjer-for-ersattning-av-kostnader-i-samband-med-vfu_till-webben-170131.pdf
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/lh/planering-och-uppfoljning/riktlinjer-for-ersattning-av-kostnader-i-samband-med-vfu_till-webben-170131.pdf
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/lh/budget-och-ekonomi/budget-2019.pdf
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/lh/budget-och-ekonomi/budget-2019.pdf
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Beredning: 
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli. 
 
 
Bilagor: Riktlinjer, bilaga p 55 B 
 
 
Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras med 
 
Projektkonto: 6000 13 520 
 
 
Utbetalningssätt: Resa, logi och traktamente via upphandlad resebyrå samt PASS 
 
 
Expedieras till: 
Programrådsordförande, Lärarhögskolan 
Prefekter vid institutioner med kursansvar för VFU-kurser 
Lärarhögskolans kansli 
Registratur 
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Riktlinjer för ersättning av kostnader i samband med VFU-besök utanför 
universitetets avtalsområde 
 
Dessa riktlinjer är fastställda av lärarhögskolans föreståndare 18-11-26 och gäller från och 
med 190101 till och med 191231. 
 
Riktlinjerna syftar till att klargöra vilka kostnader Lärarhögskolan ersätter i samband med 
VFU-besök hos studenter som genomför VFU utanför Umeå universitets avtalsområde samt 
rutiner för resebokningar och upprättande av reseräkningar relaterade till VFU-besöket. 
 
Bakgrund  
För att säkerställa kvaliteten på programutbildningar som ges vid Lärarhögskolan ska alla 
studerande där VFU ingår få besök på skola eller förskola av en universitetslärare eller 
motsvarande. Oavsett om den studerande genomför sin VFU i egen skola eller om en VFU-
plats beställs via Lärarhögskolan ska den studerande få minst ett besök med trepartssamtal 
per 30 hp VFU.  
 
I huvudsak omfattas dessa program: 

 Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade (åk 7-9 och Gy), 90 hp, 
förhöjd studietakt 

 Kompletterande pedagogisk utbildning (åk 7-9 och Gy), 90 hp, 50 % studietakt 

 Kompletterande pedagogisk utbildning (åk 7-9 och Gy), 90 hp, förhöjd studietakt 

 Yrkeslärarprogrammet, 90 hp, 50 % studietakt 

 Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp, 100 % studietakt (distansvarianten) 
 
Studerande inom dessa program har möjlighet att genomföra VFU i närhet av sin hemort. I 
många fall betyder det utanför Umeå universitets avtalsområde område vilket omfattar 
Västerbottens län och vissa kommuner i angränsande län, se förteckning över Samverkande 
skolhuvudmän/kommuner http://www.lh.umu.se/student/vfu/samverkandeskolhuvudman/ 
 
Riktlinjerna omfattar även andra programutbildningar där studenter av olika skäl placeras 
utanför avtalsområdet. Särskild överenskommelse ska då ha skett mellan kursansvarig 
institution, Lärarhögskolans kansli och student.  
 
Kostnader som ersätts av Lärarhögskolan 
Ovanstående medför merkostnader för kursansvarig institution och Lärarhögskolan ersätter 
därför kostnad för resa, logi och traktamente för ett VFU-besök per student per 30 hp. 
 
I särskilda fall och efter överenskommelse med Lärarhögskolans kansli kan ytterligare ett 
VFU-besök bekostas av Lärarhögskolan. Tid för VFU-besök i universitetslärares 
bemanningsplan bekostas av kursansvarig institution enligt egna upprättade riktlinjer. 
Resorna ska koordineras på ett kostnadseffektivt sätt.  
 
I stället för att en lärare från Umeå universitet genomför VFU-besöket kan tjänsten köpas in 
av kursansvarig institution från ett annat lärosäte nära den studerandes VFU-placering. Då 
bekostas resor och traktamente av gällande VFU-prislapp av kursansvarig institution. 
Ett VFU-besök kan också ersättas med distansöverbryggande teknik som t ex direktlänkning, 
inspelade lektioner och telefonsamtal/videosamtal. 
 
 
  

http://www.lh.umu.se/student/vfu/samverkandeskolhuvudman/
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Rutiner för resebokningar och upprättande av reseräkning 
Vid bokning av resa och logi ska referensnummer 6000 anges (Lärarhögskolan).  
https://www.aurora.umu.se/stod-och-service/tjansteresor/ 
 
Vid upprättande av reseräkning i PASS för traktamente och eventuella utlägg i samband med 
resa ska referensnummer 6000 anges. Ladda även upp agenda/reseplanering med 
information om studentnamn, kurs och tid. 
 
Ange i möjliga fält vad resa och reseräkning avser, t ex kurskod, program, ort mm. Det 
underlättar bokföring vid kansliet. 

 

https://www.aurora.umu.se/stod-och-service/tjansteresor/
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Ärende p: 56 
 

Ärende: Omdisponering av medel för Kristina Ledman inom ramen för forskningssatsningen 

2016-2019; De samhällsorienterade ämnenas didaktik 

 

Föredragande: Anna Nordström 

 

Bakgrund: Ursprungligen beviljades medel för en postdoktorsanställning och Kristina Ledman 

anställdes på tjänsten. Medlen fördelades ut till Pedagogiska institutionen. En tid därefter fick 

Ledman ett lektorat på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) och enligt tidigare 

beslut om omdisponering, p66:2017, betalas medlen till TUV och används som forskningstid inom 

ramen för Ledmans lektorat. I samband med detta beslut fördes också outnyttjade medel över från 

Pedagogiska institutionen till TUV motsvarande 640 tkr.  

 

Kristina Ledman har från och med 190101 fått en lektorstjänst på Pedagogiska institutionen och 

forskningsledare Anna Larsson begär av den anledningen att de kvarvarande medlen flyttas till 

Pedagogiska institutionen. Enligt anhållan om omdisponering, daterad 181121 kommer medlen 

fortsätta användas i enlighet med den ursprungliga planen. 

 

Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli 

 

Beslut: Föreståndaren beslutar att bevilja ansökan. 

  

Motivering till beslut: Forskningssatsningen är institutionsövergripande och i och med att 

Kristina Ledman ska fortsätta forskningen enligt den ursprungliga planen är inte det avgörande på 

vilken institution medlen ligger.  

 

Projektkonto och utbetalningssätt: För att medlen ska kunna följas upp ska medlen fördelas 

till ett projektkonto på Pedagogiska institutionen där det tydligt framgår att medlen används till 

det de är ämnade för. 

 

Vid 2018-års utgång är alla medel utbetalade för denna del av satsningen så beslutet påverkar inte 

Lärarhögskolans utfördelningar. 

 

Bilagor: Anhållan om omdisponering av medel, bilaga p 56 B 

 

Expedieras till:  Anna Larsson, Kristina Ledman, Liselott Engström, Gunnar Schedin, Simon 

Wolming, Daniel Sandén, Carina Rönnqvist, Agnetha Simm, Anna Nordström, Boa Drammeh 

 



   Bilaga p 56 B 

    

Till Lärarhögskolan  

rektor Maria Löfgren        2018-11-21  

  

  

  

Anhållan om omdisponering av medel   

  

Arbetet pågår i enlighet med planeringen inom ramen för Lärarhögskolans forskningssatsning 

under 2016-2019 på området ”De samhällsorienterande ämnenas didaktik”. De olika 

tjänsterna inom satsningen är alla tillsatta och innehavarna är anställda på olika institutioner 

vid samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, där det har 

lämpat sig bäst utifrån ämneskoppling och innehavarens bakgrund. 

 

En av innehavarna är Kristina Ledman. Hon erhöll en postdoktorsbefattning i SO-didaktik 

med inriktning mot samhällskunskap, efter att hon placerats på första plats av de sju sökande 

av den externa sakkunnige. Efter att Ledman tillträtt denna tjänst vid pedagogiska 

institutionen (15/4 2017) fick hon en lektorstjänst vid TUV. I samband med det anhöll jag om 

att hon skulle få fortsätta med sin påbörjade forskning inom SO-ämnenas didaktik inom 

ramen för den nya tjänsten. Detta beviljades av Lärarhögskolans rektor 2017-11-20 och 

medlen omdisponerades till TUV.  

 

Nu har Ledman fått en ny lektorstjänst, denna gång vid pedagogiska institutionen. Därför 

anhåller jag om att medlen ännu en gång ska omdisponeras så att Ledman kan fortsätta sin 

påbörjade forskning sin pågående forskning inom SO-ämnenas didaktik inom ramen för den 

nya tjänsten inom ramen för den nya tjänsten. På detta sätt kan forskningen flyta på som 

planerat inom satsningen, vilket ur forskningsmiljöns synvinkel vore optimalt.  

 

Jag anhåller alltså om att medlen som idag går till TUV från denna forskningssatsning från 1 

januari 2019 omdisponeras till pedagogiska institutionen och, på samma sätt som i nuläget, 

används till forskningstid till Ledman inom ramen för hennes tjänst. Medel som redan betalats 

ut till TUV men som ännu inte förbrukats förs över till pedagogiska institutionen. Förslaget är 

förankrat hos prefekten på pedagogiska institutionen Simon Wolming, prefekten på TUV 

Gunnar Schedin och Ledman själv, och samtliga står bakom det.   

  

Detta innebär ingen budgetförändring för Lärarhögskolan utöver att resterande medel för 

postdoc med inriktning mot samhällskunskap ska betalas till pedagogiska institutionen istället 

för till TUV.  

  

  

  

Professor Anna Larsson  

Forskningsledare för UmSOD (Umeå forskningsmiljö  för 

de samhällsorienterande ämnenas didaktik)  
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