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Ärende p: 48 

 

Ärende: Medel för utvecklingsarbete inom försöksverksamheten för övningsskolor och 
övningsförskolor 

 

Föredragande: Anna Lindqvist 

 

Bakgrund: Den 20 juni 2018 utlyste Lärarhögskolan medel för utvecklingsarbete inom 
försöksverksamheten för övningsskolor och övningsförskolor med sista ansökningsdag den 
19 september. Beviljat högsta belopp var 250 000 kr. Uppdragets syfte är att höja kvalitén i 
den verksamhetsförlagda utbildningen och att stimulera till olika pilotprojekt i samverkan 
mellan lärarutbildare och lärare/handledare på skolor och förskolor. Vidare är avsikten att 
gemensamma utvecklingsarbeten i förlängningen ska sprida sig till andra skolor och 
förskolor i regionen.  

Beredning: Ärendet har beretts av Anna Lindqvist, Leif Thylin, Petra Westling och Anna 
Nordström. Sammanlagt inkom åtta ansökningar. Se bilaga 48 B för kommentarer till 
beviljat belopp. 

Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beslutar om följande fördelning av medel för 
utvecklingsarbete inom försöksverksamheten för övningsskolor och övningsförskolor: 

 

Huvudsökande  Institution  Beviljade medel 

Gunnar Sjöberg  NMD  114 100 

Anders Råde  TUV  112 500 

Robert Holmgren  Ped  239 100 

Karolina Broman  NMD  250 000 

Malin Öberg  Språk  132 000 

Oleg Popov  NMD  230 000 

Helena Rosqvist  TUV  249 000 

Håkan Appelblad  Geografi/Ek hist 0 

 

Summa    1 326 640  
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Rektors beslutsmöte 

Beslut 

2018-10-03 

Dnr 2.1.6-1264-18 
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Motivering till beslut: I ansökningstexten står: 

Centralt för uppdraget är att uppdragstagaren är anställd vid Umeå universitet som 
universitetsadjunkt/universitetslektor, undervisar i lärarutbildningen, och är väl insatt i den 
verksamhetsförlagda utbildningen. Vidare, att ansökan ska innehålla beskrivning av mål och 
syfte med pilotprojektet, vilka aktiviteter som kommer att genomföras, och förväntat utfall. 
Utöver detta att utvecklingsarbetet ska ha sin utgångspunkt i målet med Lärarhögskolans 
försöksverksamhet och ett eller flera visionsmål. Avsikten är även att gemensamma 
utvecklingsarbeten ska sprida sig till andra förskolor och skolor i regionen.  

Endast aktiviteter med tydlig koppling till ökad kvalitet i den verksamhetsförlagda 
utbildningen och Lärarhögskolans försöksverksamhet kan tilldelas medel.  

Bilagor: Utvecklingsprojekt_översikt 

Projektkonto: 6000 11 318, vh 12 

Utbetalning av medel och uppföljning: Huvudsökandes institution internfakturerar 
Lärarhögskolan beviljat belopp, tidigast januari 2019. Om projektet av någon anledning inte 
kan genomföras ska detta kommuniceras med Lärarhögskolan och medel ska återbetalas. 
Skriftlig återrapportering och ekonomisk redovisning ska göras senast tre månader efter 
projektets slut enligt ansökan. Utvecklingsarbetet ska presenteras vid konferens för 
försöksverksamheten eller annat forum för verksamma lärare i förskolor och skolor samt 
universitetslärare.  

 

Expedieras (181004): Sökande, prefekter vid institutioner där sökande beviljats medel, 
registratur 

 

Kopia för kännedom till: Anna Lindqvist, Leif Thylin, Petra Westling, Strategiska 
styrgruppen för försöksverksamheten för övningsskolor/förskolor, Gudrun 
Svedberg TUV, Eva Leffler Ped, Anna Nordström, ekonomiansvariga vid 
institutioner där sökande beviljats medel 



Bilaga p 48 B

Institution Huvudsökande Ansökta medel Beviljade medel Kommentar

NMD Gunnar Sjöberg 114 100 114 100

TUV Anders Råde 250 000 112 500 lön 90 000, igem motsvarande 25 % 22 500

Pedagogik Robert Holmgren 248 540 239 100 Medsökande Torbjörn Lindmark Tagit bort lokalkostnader 9500

NMD Karolina Broman 250 000 250 000

Medsökande, Eva Mårell-Olsson och Maria Lindfors, medel beviljas under förutsättning att 

Dragonskolan fortsätter medverka i försöksverksamheten efter 2019-12-31

Geografi Håkan Appelblad 110 000 0

Bedömargruppen anser att ansökan först och främst handlar om universitetslärarnas 

kompetensutveckling och saknar en tydlig koppling till ökad kvalitet i den 

verksamhetsförlagda utbildningen utifrån Lärarhögskolans försöksverksamhet med 

övningsskolor och dess visionsmål. 

Språkstudier Malin Öberg 132 000 132 000

Motsvarar 140 tim adjunkt och 50 lektor. Beviljas under förutsättning att de får 

sammarbetspartners i försöksverksamheten.

NMD Oleg Popov 250 000 230 000

Medsökande Krister Ödmark. Dragit ner 20 000 kr av reskostnaderna, står ej för 

handledarnas resor till Umeå.

TUV Helena Rosqvist 249 000 249 000

Medsökande Agneta Malmedal TUV. Medel beviljas under förutsättning att de får 

samarbetande förskolor.

1 326 700
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Ärende p: 49 

Ärende: Omdisponering av medel inom forskningssatsningarna 2017-2020, IKT, Pedagogiska 

institutionen 

Föredragande: Anna Nordström 

Bakgrund: Pedagogiska institutionen och Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap 

ansökte hos Lärarhögskolan om en riktad satsning mot IKT, medier och lärande inom 

forskningssatsningen 2017-2020. Inom ramen för denna satsning fanns lönemedel för en 

postdoktorsanställning med inriktning Pedagogisk Digital Kompetens. Anställningen tillsattes med 

Fanny Pettersson. Under sin tid som postdoktor har hon sökt ett utlyst lektorat vid Pedagogiska 

institutionen. Vid samhällsvetenskapliga fakultetens anställningskommitté beslutades att hon 

kommer att erbjudas anställningen. 

 

Det finns 241 000 kronor kvar i oförbrukade lönemedel för postdoktorsanställningen och 

Pedagogiska institutionen ansöker om att få möjlighet att nyttja dessa medel i form av 

forskningstid inom ramen för hennes nya lektorsanställning. 

 

Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli och ledning 

 

Beslut: Föreståndaren beslutar att 

 de kvarvarande medlen får användas enligt ansökan om omdisponering. Medlen ska vara 
förbrukade inom ramen för den ursprungliga dispositionstiden. 

Motivering till beslut: Eftersom medlen kommer att användas enligt överenskommelsen i 

övrigt, både vad gäller innehåll och ekonomi, motiverar detta att bifalla ansökan. 

 
Bilagor: ”Begäran om omdisponering”, bilaga p 49 B 

Utbetalningssätt: Medlen är redan utfördelade till Pedagogiska institutionen. 

 
 

 

 

 

 

 

Expedieras (181022): Simon Wolming, Daniel Sandén, Carina Rönnqvist, Anna Nordström, 
Agnetha Simm, Johan Lithner, Maria Löfgren, Boa Drammeh 

Bilaga p 49 AFS 4.1.1-667-16



 

Beslut 

Äskande av medel för VAL II-projektet 

höstterminen 2018 

 

Föreståndarens beslutsmöte (BM) 

Lärarhögskolan 

FS 1.3.4-1902-18 
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Ärende p: 50 

Ärende: Äskande av medel för VAL II-projektet, redogörelse för genomförd verksamhet 

under hösten 2018 samt ersättning för samordning och validering för verksamhet 2019 

 

Föredragande: Anna-Karin Lidström Persson 

 
Bakgrund:  Enligt uppdrag (regeringsbeslut 2011-06-09, förordning SFS 2011:689, 
ändrad t o m 2013:831) ska Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Linköpings 
universitet, Umeå universitet, Stockholms universitet, Malmö universitet samt Högskolan 
Dalarna anordna kompletterande utbildning för erfarna lärare som saknar lärarexamen. 
Jönköping University erbjuds samma möjlighet. Umeå universitet ska samordna 
projektet och ska till regeringen redovisa utfall terminsvis senast 15 maj respektive  
4 november. Ersättningen per helårsstudent för 2018 uppgår till 85 520 kronor. 
 
 
Beredning: Underlaget för utbetalning av medel har bearbetats genom inhämtade av 
uppgifter av antal studenter och genomförda prestationer under ht 2018 vid respektive 
lärosäte.  
 

Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beslutar att godkänna äskande av medel för VAL 
II-projektet, redogörelse för genomförd verksamhet under hösten 2018 samt ersättning 
för samordning och validering för verksamhet 2019 enligt bilaga 50 B. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Expedieras (181105):  

Elisabeth Wallmark 

Axel Bennhage 

Boa Drammeh 

Eva Alenius 

Anna Nordström 

Anna-Karin Lidström Persson (vidarebefordrar äskandet till Utbildningsdepartementet samt 

kontakpersoner på övriga lärosäten som medverkar i VAL-projektet 181029) 

Registrator 



Bilaga p 50 B



Bilaga p 50 B



Bilaga p 50 B



Bilaga p 50 B



Bilaga p 50 B



Bilaga p 50 B
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Bslutsmöte (BM) 

Lärarhögskolan 

FS 2.1.12-491-14 
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Ärende p: 51 
 

Ärende: Omdisponering av medel för Fridhemsprojektet  

Föredragande: Carina Rönnqvist 

Bakgrund: Torulf Palm beviljades år 2014 medel för att genomföra ett FoU-projekt i 
samverkan med Fridhemsgymnasiet. Dispositionstiden sträcker sig till 20181231 och 
Palm har nu begärt en förlängning till 20191231. När en problematik med de sjuka hus 
upptäcktes blev en del lärare sjuka, och andra kunde inte vara i lokalerna. Sedan fick inte 
lärare vara i lokalerna utan behövde undervisa i olika baracker, på olika skolor och i 
korridorer. Detta gjorde att projektgruppen behövde modifiera sin planering genom att 
dels skjuta på arbetet under en del av en vårtermin och första delen av efterföljande 
hösttermin, dels under en ännu längre period ta hand om motivationsproblem när lärare 
upplevde att de inte hade bra förutsättningar för sin fortbildning. Projektgruppen behöver 
mer tid för att kunna slutföra påbörjat arbete och framför allt för att kunna skriva färdigt 
och publicera påbörjade artiklar. 

Beredning: Lärarhögskolans kansli har berett ärendet. 

Beslut: Föreståndaren beslutar att bevilja omdisponering av medel för 
Fridhemsprojektet till och med den 31 mars 2019. 

Motivering av beslut: Med tanke på de yttre omständigheter som fördröjt 
genomförandet av Fridhemsprojektet är det rimligt att förlänga dispositionstiden i tre 
månader. 
 

Bilagor: Omdisponeringsansökan, Torulf Palm, bilaga p 51 B 
 
 
Utbetalning och eventuell återbetalning:  
Sista utbetalningen till institutionen för detta projekt gjordes i december 2017. 
Observera att ej förbrukade medel ska återbetalas till Lärarhögskolan direkt efter 

dispositionstidens slut. 
 
 
 
 
Expedieras (181106): 
Torulf Palm, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik 
Carina Rönnqvist, Lärarhögskolan 
Anna Nordström, Lärarhögskolan 
Agnetha Simm, Lärarhögskolan 
Helena Näs, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik 
Glenn Sundström, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik 
Registrator 
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Rektors beslutsmöte (RBM) 

Lärarhögskolan 

FS 2.1.6-522-18 
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Ärende p: 52 
 

Ärende: Omdisponering av beviljade medel för besöksresa för Lotta Lundstedt och Nina 
Mattsson till Gakugei University, Tokyo i Japan. [utlysningen av internationalisering av 
grundutbildningen, andra utlysningen 2018] 

Föredragande: Carina Rönnqvist 

Bakgrund: I beslutet för utlysningen av internationalisering av grundutbildningen, 
andra utlysningen 2018, beviljades Lotta Lundstedt och Nina Mattsson på Institutionen 
för estetiska ämnen medel för en besöksresa till partneruniversitetet Gakugei University, 
Tokyo i Japan.  De vill nu flytta aktiviteten till vårterminen 2019 av följande anledningar: 

 Det är svårt att ändra i bemanningen för ht 2018 för att få utrymme för 
besöksresan. 

 En resa under innevarande termin skulle innebära extra kostnader för 
institutionen då det skulle krävas vikarier i undervisningen. 

 Det är bättre ur en strategisk synpunkt att inte alla fyra som fått medel för detta 
ändamål åker samtidigt, utan att besöksresorna sprids ut. 

Om Lärarhögskolan inte kan bevilja att medlen flyttas till nästa termin begär de sökande 
möjlighet att kunna boka och betala resor och boende innevarande termin för att kunna 
genomföra och slutrapportera aktiviteten nästa år.  

Beredning: Lärarhögskolans kansli har berett ärendet. 

Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beslutar att ej bevilja inkommen ansökan. 
Sökande uppmanas däremot att skicka in en ansökan i motsvarande utlysning för 2019 
(Sökbar från vecka 44). Beviljade medel återförs till Lärarhögskolans kansli.  

Motivering till beslut: För att beviljas omdisponering av medel i denna utlysning krävs 
synnerliga skäl för framflyttande av beviljad aktivitet. Hit  räknas exempelvis sjukdom 
eller yttre, ej tidigare kända, omständigheter vid mottagande lärosäte som omöjliggör att 
aktiviteten kan genomföras under planerad period. De skäl sökande angett för 
framflyttande av medel är goda men inte tillräckligt starka för ett beviljande utifrån 
gängse praxis. 

Bilagor: Ansökan, bilaga 52 B 

 
 

 

 

Expedieras (181106):  

Carina Rönnqvist, Anna Nordström, Lärarhögskolan 

Lotta Lundstedt, Nina Matsson, Anna Widén, Björn Oplaat, Institutionen för estetiska ämnen 

Registrator 



 

Beslut 

Lärarhögskolan/Rektorsbeslutsmöte 

 

FS 1.6.2-2145-17 
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Ärende p: 53 
 

Ärende: Förändrat utbildningsutbud hösten 2019 avseende kompletterande pedagogisk 

utbildning, KPU.  

 

Föredragande: Anna Nordström 

 

Bakgrund: En utredning med förslag till ny struktur för KPU vid Umeå universitet genomfördes 

våren 2018 vid Lärarhögskolans kansli. Mot bakgrund av utredningen fattade Lärarhögskolans 

styrelse, 180706, beslut om att en ny flexibel KPU med dels 50- och dels 100 procent studietakt 

skulle starta hösten 2019 samt att nuvarande KPU med 50- och 150 procents studietakt skulle 

upphöra från och med hösten 2019. 

 

En referensgrupp inom rådet för ämneslärarprogrammet och KPU har fått ge synpunkter på det 

föreslagna innehållet i kurserna. Institutioner har sedan erbjudits att inkomma med 

kompetensredovisning för kursgenomförande i KPU inför programstart höstterminen 2019. 

Därefter har ett förslag till kursansvariga och medverkande institutioner remitterats till fakulteter, 

institutioner och till ämneslärarrådet. 

 

Synpunkter från medverkande institutioner under ovan nämnda process visar att det finns flera 

anledningar att skjuta fram starten av den nya KPU: n till hösten 2020. De viktigaste är att: 

 institutionerna har svårt att bemanna kursutvecklingsuppdragen då personalen redan är 

fullt bemannade för hela 2018 och även för så gott som hela 2019, 

 tiden för kursutveckling blir för knapp då kursutvecklingsuppdragen innebär att utveckla 

en mer tillgänglig sammanhållen KPU, dvs en utbildning med närträffar (fysiska träffar) 

och teknikstöd/med distansövergripande samt att 

 en fortsatt diskussion om programstruktur, fördelning av innehåll i kurserna och 

fördelning av kursansvar då kan processas noggrannare. 

 

Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning och kansli. Planeringstal för KPU har 

förankrats med berörda institutioner (NMD, TUV och Pedagogik).  

 

Beslut: Rektor beslutar att: 

 skjuta fram starten av den nya KPU: n  med 50- och 100 procents studietakt till hösten 

2020, 

 höstterminen 2019 fortsätta att erbjuda nuvarande KPU med 50- och 150 procents 

studietakt med planeringstal, 45 på KPU 50 procents studietakt och 45 på KPU 150 

procents studietakt. 

  

Motivering till beslut: Mot bakgrund av institutionernas synpunkter görs bedömningen att ett 

uppskjutande av starten av den nya KPU innebär att utbildningens kvalité avsevärt skulle 

förbättras.    

 

Expedieras (181106):  

Simon Wolming, Pedagogiska institutionen 

Helena Näs, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik 

Gunnar Schedin, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap 

Kanslichefer för vidarebefordran till institutioner 

Lärarhögskolans kansli, Maria Löfgren, Johan Lithner, Anna Lindqvist 

Registratur 
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