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Föredragningslista 

Föreståndarens beslutsmöte 

Lärarhögskolan 

 

2019-11-18 

Sid 1 (1)  

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Tid: Kl 10.00 

Plats: Sammanträdesrummet, plan 5 i Förvaltningshuset 

Ärende Anmärkning Föredragande 

70 Ändring i styrelsebeslut från 

2019-09-19, p54, avseende 

personer som beviljats medel 

inom forskningstiden 2020-

2022 

 

Beslut 

Bilaga p 70 

Anna Nordström 

FS 2.1.6-344-19 

71 Tillägg till beslut 2019-09-16, 

p59, avseende ersättning för 

arbete med de av UKÄ 

ifrågasatta 

examenstillstånden, 

förskollärarprogrammet och 

Grundlärarprogrammet med 

inriktning mot fritidshem 

 

Beslut 

Bilaga p 71 

Anna Nordström 

FS 1.3.5-1654-19 

72 Resursstöd bedömning av 

VAL-studerande som 

genomför valideringskursen 

Ämnesdidaktik med metodik 

Beslut 

Bilaga p 72 

Elisabeth Wallmark 

FS 1.3.2-1812-19 

    

    

    

 



 

Beslut 

Lärarhögskolan/Föreståndarens beslutsmöte 

 

FS 2.1.6-344-19 

 

2019-11-18 

Sid 1 (1)  

 

 Lärarhögskolans kansli 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Ärende p: 70 
 

Ändring i styrelsebeslut 2019-09-19 –p54, avseende personer som beviljats medel inom 

forskningstiden 2020-2022 

 

Föredragande: Anna Nordström 

 

Beskrivning:  Medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området har för 2020-

2022 fördelats enligt styrelsebeslut 2019-09-19 – p54. 

 

Johanna Lönngren, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, NMD,  

beviljades ett tvåårigt anslag för nydisputerade på 600 tkr. På grund av att hon redan har full 

finansiering för forskning under 2020 har hon meddelat att hon endast kommer att kunna 

använda den delen av anslaget som är möjligt att förbruka 2021, 350 tkr. 

 

Förslaget är att de resterande 250 tkr erbjuds Maria Lindfors, Pedagogiska institutionen, som är 

nästa person i tur inom gruppen för nydisputerade. Prefekten för institutionen är informerad och 

har inget att invända. 

 

Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning och kansli 

 

Beslut: Föreståndaren beslutar att godkänna att Maria Lindfors beviljas medel som Johanna 

Lönngren inte kan förbruka inom dispositionstiden.  

  

Motivering till beslut:  Det är viktigt att Lärarhögskolan i största möjliga mån förbrukar de 

anslagsmedel som tilldelats och det motiverar att erbjuda nästa person i listan det resterade 

bidraget.  

 

Projektkonto och utbetalningssätt: Medlen fördelas ut i 12-delar till det projektnummer som 

Lärarhögskolan använder för fördelning av medel till Pedagogiska institutionen, 2180 00 201. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras (191119):   

Simon Wolming, Daniel Sandén, Pedagogiska institutionen 

Per Kristmansson, Johanna Lönngren, Liselott Engström, institutionen för tillämpad 

utbildningsvetenskap 

Carina Rönnqvist, Agnetha Simm, Anna Nordström, Lärarhögskolan 

Registrator 

 



 

Beslut 

Lärarhögskolan/Föreståndarens beslutsmöte 

 

FS 1.3.5-1654-19 

 

2019-11-18 

Sid 1 (1)  

 

 Lärarhögskolans kansli 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Ärende p: 71 
 

Tillägg till beslut p59:2019 Ersättning för arbetet med de av UKÄ ifrågasatta examenstillstånden, 

Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem 

 

Föredragande: Anna Nordström 

 

Beskrivning: Våren 2018 granskades Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammen av 

Universitetskanslersämbetets (UKÄ). Resultatet av granskningen blev ifrågasatt kvalité på 

Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. För att 

komma till rätta med bristerna togs en arbetsprocess inklusive tidsplan fram och ersättningsnivåer 

beslutades enligt beslut p59:2019.  

 

Ersättning för granskning av arbetet under våren 2020 framgår av tidigare nämnda beslut. Ett 

granskningsarbete ska också göras under hösten 2019 av Lisbeth Lundahl, Institutionen för 

tillämpad utbildningsvetenskap (TUV), och denna ersättning regleras inte i beslutet.  

 

Förslag till ersättning för ovanstående arbete under hösten 2019 är 24 timmar. 

  

Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning och kansli 

 

Beslut: Föreståndaren beslutar att ersätta TUV med 24 timmar för det ytterligare arbetet med 

granskning av de analys- och åtgärdsplanerna som arbetats fram i enlighet med tidigare beslut. 

  

Ersättningen utgår enligt universitetets interndebiteringstaxa för lektorer. 

  
Motivering till beslut: Arbetet med att hantera UKÄ: s synpunkter är av sådan betydelse att det 
motiverar att särskild ersättning utgår. 
 
Bilagor: Beslut p59:2019 

 

Projektkonto och utbetalningssätt: Kostnaden tas från projekt 6000 00 005. Institutionen 

internfakturerar Lärarhögskolan senast 2019-12-31.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras (191119):   

Per Kristmansson, Liselott Engström, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap 

Anna Lindqvist, Birgitta Wilhelmsson, Boa Drammeh, Anna Nordström, Lärarhögskolan 

Registrator 

 



 

Beslut 

Lärarhögskolan/Föreståndarens beslutsmöte 

 

FS 1.3.5-1654-19 

 

Bilaga p 71 

 

2019-09-16 

Sid 1 (2)  

 

 Lärarhögskolans kansli 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Ärende p: 59 
 

Ersättning för arbetet med de av UKÄ ifrågasatta examenstillstånden, 

Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet med inriktning mot 

fritidshem 

 

Föredragande: Anna Nordström 

 

Beskrivning: Våren 2018 granskades Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammen av 

Universitetskanslersämbetets (UKÄ). Resultatet av granskningen blev ifrågasatt kvalité på 

Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. För att 

komma till rätta med bristerna har en arbetsprocess inklusive tidsplan tagits fram enligt nedan: 

 

2019 

 1 maj-9 september: Arbete med analys och åtgärdsplan i tre grupper (se nedan) 

 10-21  september: Granskning av analys och åtgärdsplaner för respektive inriktning: Maria 

Löfgren,  

 22 september till och med december: Färdigställande av de revideringar som behöver 

göras i kursplaner, bedömningskriterier osv. enligt analys- och åtgärdsplan. 

 

2020  

 januari-februari: färdigställande av återredovisning till UKÄ för respektive 

examensinriktning 

 Mars: Granskning av återredovisning samt färdigställande av underlag.  

 10 april: Uppladdning av återredovisning i UKÄ direkt. 

 

Förslag till ersättning för detta arbete framgår nedan. 

 

Ersättning som utbetalas 2019: 

 Arbetsgrupp Fritidshem (Birgit Andersson och Susanne Yttergren): 100 timmar för 

analys- och åtgärdsarbete 

 Arbetsgrupp Förskola 1 (mål 1-3, Anna Lindqvist, Berit Östlund och Anna Olausson): 100 

timmar för analys- och åtgärdsarbete 

 Arbetsgrupp Förskola 2 (mål 4-6) (Helena Rosqvist och Birgitta Wilhelmsson): 100 

timmar för analys- och åtgärdsarbete. 

  

Det står prefekt och studierektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) fritt 

att fördela de sammanlagt 300 timmarna mellan de olika grupperna i proportion till det arbete 

som behöver utföras i respektive grupp. Kostnaden för Birgitta Wilhelmssons arbete betalas av 

Lärarhögskolans kansli.  

 

Arbete som ska utföras och ersättas under 2020: 

 Skribent åtgärdsredovisning till UKÄ januari-mars: 80 timmar för 

Förskollärarprogrammet och 80 timmar för Grundlärarprogrammet med inriktning mot 

fritidshem 

 Granskare av åtgärdsredovisningar: 20 timmar 

  

Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning och kansli 



 

Beslut 

Lärarhögskolan/Föreståndarens beslutsmöte 

 

FS 1.3.5-1654-19 

 

Bilaga p 71 

 

2019-09-16 

Sid 2 (2)  

 

 Lärarhögskolans kansli 901 87 Umeå www.umu.se   
 

 

Beslut: Föreståndaren beslutar att under 2019 ersätta TUV för 300 timmar och 2020 ersätts 

arbetet med totalt 100 timmar. 

 

Ersättningen utgår enligt universitetets interndebiteringstaxa för lektorer. 

  
Motivering till beslut: Arbetet med att hantera UKÄ: s synpunkter är av sådan betydelse att det 
motiverar att särskild ersättning utgår. 

 

Projektkonto och utbetalningssätt: Kostnaden tas från projekt 6000 00 005. För 

ersättningen som ska utgå 2019 internfakturerar institutionen Lärarhögskolan senast 2019-12-31. 

För ersättning som ska utgå 2020 ska faktureringen göras efter slutfört arbete. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras (190916):   

Per Kristmansson, Liselott Engström, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap 

Anna Lindqvist, biträdande föreståndare, Lärarhögskolan 

Birgitta Wilhelmsson, Boa Drammeh, Agnetha Simm, Anna Nordström, Lärarhögskolan 

Registrator 

 



 

Beslut 

Föreståndarens beslutsmöte (FBM) 

Lärarhögskolan 

 

FS 1.3.2-1812-19 
 

2019-11-18 

Sid 1 (1)  

20  

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Ärende p: 72 
 

Ärende: Resursstöd bedömning av VAL-studerande som genomför valideringskursen 
Ämnesdidaktik med metodik 

Föredragande: Elisabeth Wallmark 

Bakgrund: Uppdraget gäller Institutionen för matematik och matematisk statistiks med-
verkan vid bedömning av studerande som genomför valideringskursen Ämnesdidaktik 
med metodik, 30 hp, inom ramen för VAL-projektet. 
  

Beredning: Samråd ang. ekonomi/budget och utbildningsplanering har skett. 

Beslut: Ersättningen för Institutionen för matematik och matematisk statistiks arbete 
med bedömning av en student under höstterminen 2019 motsvarar 30 timmar enligt 
universitets interndebiteringstaxa för universitetslektorer.  

Bilagor: Avtal mellan Lärarhögskolan och Institutionen för matematik och matematisk 
statistik (Catarina Rudälv) angående resursstöd bedömning VAL-studenter. 
 

Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras 
 
Projektkonto: 6000 11 236 
 
Utbetalningssätt: Institutionen internfakturerar när kontraktet skrivits under och är 
Lärarhögskolans kansli tillhanda. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras (191119): 

Åke Brännström, Peter Anton, Catarina Rudälv, Camilla Gulliksson, Institutionen för matematik 

och matematisk statistik 

Anna Nordström, Elisabeth Wallmark, Lärarhögskolans kansli 

Registrator 

 



 

Avtal 

Kansliet för Lärarhögskolan 

 

Dnr 

 

2019-11-12 

Sid 1 (1)  

 

 Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se   
 

 

Avtal mellan Lärarhögskolan och Institutionen för matematik 
och matematisk statistik angående Catarina Rudälvs uppdrag 
i VAL-projektet under ht 2019 
 
 
Uppdraget gäller bedömning av studerande som genomför valideringskursen Ämnesdidaktik med 

metodik, 30 hp, inom ramen för VAL-projektet. Studenterna registreras på kursen vid Malmö 

universitet varifrån Lärarhögskolan rekvirerar medel för studieplatserna (HST). Dessa medel 

omvandlas till timmar och utbetalas till institutioner enligt Umeå universitets interndebiterings-

taxa för adjunkter/lektorer. 

  

I uppdraget ingår att besöka studenten i sin undervisningspraktik, bedöma examinationsuppgifter 

samt dokumentera resultatet. 

 

Ersättningen till Catarina Rudälv för VAL-studenten José Fonseca motsvarar 30 timmar enligt 

universitets interndebiteringstaxa för lektorer. 

 

Kostnader för eventuell resa betalas av Lärarhögskolan genom att uppge bokningsreferens i sam-

band med beställning av resa. 

 

Medlen kommer att utbetalas till institutionen när kontraktet skrivits under och är Lärarhög-

skolans kansli tillhanda. 

 

 

 

Detta avtal är upprättat i två exemplar där vardera parten tagit var sitt. 

 

 

För Lärarhögskolan För Institutionen för matematik och 

matematisk statistik 

 

 

 

Kanslichef Boa Drammeh 

 

 

Prefekt Åke Brännström 

 

 

Umeå 2019-11-__ 

 

 

 

Umeå 2019-11-__ 
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