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Dnr FS 1.3.2-1036-21

Ärende p:34
Förlängd dispositionstid för projektet Digitala lösningar för studiestöd vid distansutbildning,
samverkan och handledning på VFU samt utökad samverkan med externa aktörer.
Föredragande: Anna Nordström
Bakgrund: Regeringen beslutade den 17 december 2020 att Umeå universitet erhöll 5 mnkr för
att genomföra utvecklingsåtgärder som syftar till att öka kvalitet och genomströmning i studier på
distans.
Utbildningsstrategiska rådet, USR, genomförde en utlysning av medlen och rådet för
yrkeslärarprogrammet sökte och erhöll 420 tkr av dessa medel, se protokollsutdrag från rektors
beslutsmöte Dnr: FS 2.1.6-280-21.
Yrkeslärarrådet, genom pedagogiska institutionen, har inkommit med en ansökan om förlängd
dispositionstid med 3 månader till 31 mars 2022, med nedanstående motivering:
•
•

Beslutet kom inte förrän den 1/4, vilket innebär att endast 3/4 av tiden återstår för
planering, genomförande och uppföljning. Vi menar att varje fas är viktig och inte minst
att tid finns för uppföljning av projektutfallet.
Mer specifikt är flera av utvecklingsinsatserna för studenter kopplade till kurser som är
tidsbestämda och löper över ht 2021 och in på vt 2022. Det innebär att tidsramen 2021 är
för kort och att vi behöver jan-mars 2022 för att hinna fullfölja genomförandefasen och
följa upp och utvärdera utfallet.

Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning och kansli
Beslut: Föreståndaren beslutar att bevilja ansökan om förlängd dispositionstid till och med 202203-30.
Motivering till beslut: Enligt rektors beslut, Dnr: FS 2.1.6-280-21, ska medel så långt det är
möjligt användas under 2021. Bedömningen görs att skälen som framförs i ansökan motiverar ett
framskjutande av disponeringstiden av kvalitetsskäl för projektet.
Projektkonto och utbetalningssätt: Pedagogiska institutionen internfakturerar
Lärarhögskolan 315 tkr, ¾ av det beviljade beloppet på 420 tkr, senast 31 december 2021 och de
resterande 105 tkr senast 31 mars 2022.
Bilagor: Ansökan om förlängning av tilldelade digitaliseringsmedel för utveckling av
distansutbildning och VFU 2021-04-16.
Expedieras (210510): Simon Wolming, Daniel Sandén, Robert Holmgren, Johan Hansson,
Emma Thurén, Eva Alenius, Anna Nordström, Registrator
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Ärende p:35
Hanteringsordning vid underkännande av student i kurser gällande
verksamhetsförlagd utbildning och praktik.
Föredragande: Birgitta Wilhelmsson
Bakgrund: Enligt beslut av Lärarhögskolan den 21 december 2020 ska antalet
examinationstillfällen på verksamhetsförlagda delar inom VFU/praktik-kurser begränsas till
två. Ett tredje examinationstillfälle kan efter ansökan beviljas av Lärarhögskolans
föreståndare om särskilda skäl finns FS 3.1.1-2643-20.
Beredning: Ärendet har beretts av utbildningsledarna Anna Tegström, Fredrik Andersson
och Birgitta Wilhelmsson. Förslag på hanteringsordning har remitterats till berörda
institutioner och programråd. Det slutliga beslutsförslaget har anpassats efter synpunkter
som inkommit i remissomgången.
Beslut: Föreståndarens beslutar att hanteringsordningen, enligt bilaga, ska gälla från och
med 2021-05-10.

Expedieras (210510):
Prefekter och studierektorer vid institutioner som ansvarar för och medverkar i VFU kurser
Ingela Jonasson, Tomas Lilja, Stina Berglund, Lars Knutsson, Anna Tegström, Fredrik Andersson,
Birgitta Wilhelmsson, Petra Westling, Marie Oskarsson Lärarhögskolan
Programrådsordförande för yrkeslärarprogrammet, studie- och yrkesvägledarprogrammet,
ämneslärarprogrammet och KPU, grundlärarprogrammen samt förskollärarprogrammet.
Registrator
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Hanteringsordning vid underkännande av student i kurser gällande
verksamhetsförlagd utbildning och praktik i förskole-/skolverksamhet.
•

•
•
•

Inom lärarutbildningarna används begreppet verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
medan Studie- och yrkesvägledarprogrammet använder begreppet praktik. I
fortsättningen av detta dokument inbegriper begreppet VFU även sådant som
benämns praktik.
Denna hanteringsordning gäller enbart sådan examination som kräver att
studenten genomför VFU ute i förskole-/skolverksamhet.
För eventuella övriga examinerande inslag i kursen ex.
rapport/inlämningsuppgifter eller seminarier gäller inte motsvarande
begränsningar av antalet examinationstillfällen.
Antalet examinationstillfällen som är två för enskild kurs är reglerat i kursplanen
enligt beslut FS 3.1.1-2643-20.

I samtliga nedanstående moment kan ansvarig utbildningsledare på Lärarhögskolan vid
behov fungera som stöd för institutionens arbete med ärendet.
VFU-tillfälle 1
1.

2.

När en student för första gången erhållit underkänt betyg på de verksamhetsförlagda
delarna på en VFU-kurs ska examinator och/eller kursansvarig lärare på institutionen
genomföra ett uppföljande samtal med studenten. Samtalet, som ska dokumenteras
skriftligt, ska framför allt fokusera på vilka kursmål som inte uppnåtts samt vad och
på vilket sätt studenten behöver träna för att uppnå godkänt resultat.
Dokumentationen undertecknas av examinator och/eller kursansvarig. Studenten
erhåller en kopia av dokumentationen. Examinator och/eller kursansvarig informerar
studenten om att Lärarhögskolans studievägledning finns som stöd om så önskas.
Dokumentationen från det uppföljande samtalet arkiveras vid kursansvarig
institution.

VFU-tillfälle 2
1.

2.
3.

4.

En beställning av VFU-tillfälle 2 får inte ske innan uppföljningen mellan examinator
och student är genomförd, se punkt 1 ovan. Inom vissa utbildningar ordnar studenten
själv sin VFU-placering men även här ska uppföljning ske innan VFU-tillfälle 2 bokas
upp.
Inför VFU-tillfälle 2 kontaktar examinator och/eller kursansvarig ansvarig VFUsamordnare vid Lärarhögskolan kansli för beställning av VFU-placering. Inom vissa
utbildningar bokar studenten upp egen VFU-placering.
Om studenten för andra gången erhåller underkänt betyg på de verksamhetsförlagda
delarna på samma VFU-kurs ska examinator och/eller kursansvarig lärare på
institutionen genomföra ett uppföljande samtal med studenten. Samtalet, som ska
dokumenteras skriftligt, ska fokusera på vilka kursmål som inte uppnåtts.
Dokumentationen undertecknas av examinator och/eller kursansvarig. Studenten
erhåller en kopia av dokumentationen. Examinator och/eller kursansvarig informerar
om möjligheten att ansöka om ett tredje examinationstillfälle och processen för detta.
Studenten ska även få information om att Lärarhögskolans studievägledning finns
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som stöd om så önskas. Dokumentationen från det uppföljande samtalet ska arkiveras
på institutionen.
VFU-tillfälle 3 – efter ansökan inkommit
1. Inga ytterligare VFU-placeringar får bokas för student som blivit underkänd två
gånger på de verksamhetsförlagda delarna på samma kurs innan beslut om ett tredje
examinationstillfälle fattats.
2. Examinator och/eller kursansvarig informerar ansvarig utbildningsledare,
studievägledare och VFU-samordnare om ärendet samt delger den dokumentation
som finns.
3. Ansvarig utbildningsledare bereder ärendet. I beredningen ingår
a. att bedöma om det finns särskilda skäl för ett tredje examinationstillfälle,
b. ett möte med tidigare examinator, ansökande student samt ansvarig
utbildningsledare. Studenten får till mötet ta med ytterligare en person t.ex.
representant för Studentkåren, om så önskas. Vid behov kan även
studievägledare och VFU-samordnare delta i mötet.
4. Efter beredning fattas beslut om ett eventuellt VFU-tillfälle 3 vid föreståndarens
beslutsmöte där ansvarig utbildningsledare är föredragande.
5. Beslut från föreståndarens beslutsmöte meddelas till studenten via ansvarig
utbildningsledare.
6. Efter ett positivt föreståndarbeslut bokar Lärarhögskolans kansli en VFU-placering.
Inom de utbildning som medger att studenten ordnar egen VFU-placering, ges
studenten möjlighet att ombesörja detta.

Ett VFU-tillfälle 4 kan inte beviljas.

Skäl för positivt beslut om ett eventuellt VFU-tillfälle 3 kan utgöras av t ex att:
-

Studenten har blivit felaktigt behandlad.
Studenten har på grund av omständigheter som står utanför studentens egen kontroll
inte haft förutsättningar att genomföra sin VFU med godkänt resultat.

Lärarhögskolan
Ansökan om VFU-tillfälle 3

Bilaga p:35
2021-05-10

Dnr.

Ansökan om VFU-tillfälle 3
Efternamn

Tilltalsnamn

Personnummer

Postnummer

Ort

Mobiltelefon

Program

Inriktning

Kurskod

Kursnamn

Adress

Kursansvarig lärare alt. Examinator

Skäl till att få bedömningen av VFU omprövad:
Expanderande ruta

Övrig information
Expanderande ruta

Detta ska bifogas med ansökan
För att föreståndaren vid Lärarhögskolan ska kunna fatta beslut måste bilagorna 1 och 2 och i
fall bilaga 3 förekommer, bifogas ansökan:
Bilaga 1: kopia på dokumentation från samråd mellan student och examinator/kursansvarig
efter underkännande av VFU-tillfälle 1 på aktuell kurs
Bilaga 2: kopia på dokumentation från samråd mellan student och examinator efter
underkännande av VFU-tillfälle 2 på aktuell kurs
Bilaga 3: övriga upplysningar av relevans för ärendet, till exempel sjukintyg.

Datum
Namnteckning (student)…………………………………………………
Namnförtydligande (student)………………………………………………….

BESLUT Fylls i av universitetet
En omprövning har gjorts vilket resulterat i följande beslut (sätt x i en av rutorna nedan):
Beviljande

Avslag

Datum…………………………………………………………….
Namnteckning ……………………………………………….
Namnförtydligande …………………………………………
Föreståndare vid Lärarhögskolan

Sammanfattande motivering av beslut:

Beslut meddelat till examinator och student via ansvarig utbildningsledare:
Datum och signatur…………………………………………………………………………………………………………
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Ärende p:36
Omdisponering av medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga
området för Michael Lindblad
Föredragande: Carina Rönnqvist
Bakgrund: Michael Lindblad har erhållit forskningsmedel inom ramen för Lärarhögskolans
sökbara resurs, för förbrukning mellan 2020-2021. På grund av pandemisituationen har det dock
ej varit möjligt för Michael att insamla empiri i Norge som planerat. Michael vill därför
omdisponera medlen t o m 31 maj 2022. Prefekt Ewa Rolfsman är informerad om denna ansökan
genom mail från Michael Lindblad till Carina Rönnqvist och Anna Nordström den 20 november
2020.
Beredning: Ärendet har beretts av Carina Rönnqvist och Anna Nordström
Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beviljar ansökan från Michael Lindblad gällande
omdisponering av medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området t o m 31 maj
2022.
Motivering av beslut: Beslutet om omdisponering motiveras av försvårande möjligheter att
förbruka erhållna medel enligt planering under rådande pandemi.
Bilagor: Inga bilagor

Expedieras (210510):
Michael Lindblad, Ewa Rolfsman, Mattias Höglund, Carina Rönnqvist, Anna Nordström, Emma
Thurén, Eva Alenius, Eva Lindgren, Registrator
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Dnr FS 1.1-1294-15

Ärende p:37
Omdisponering av forskningssatsningen 2016 - 2019: Ungas utbildning, karriärutveckling och
välfärd
Föredragande: Anna Nordström
Beskrivning:
Lisbeth Lundahl, forskningsledare för forskningssatsningen Ungas utbildning, karriärutveckling
och välfärd, inkom med en omdisponeringsansökan 20 november 2020 med komplettering i 21
december 2020.
Joakim Lindgren har varit föräldraledig motsvarande 260 dagar och med anledning av detta
ansöker de om förlängd dispositionstid motsvarande dessa dagar.
Vidare ansöker de om förlängd depositionstid som fördelades till gästprofessorer, medel som inte
kunnat användas på grund av pandemin.
Prefekten Ewa Rolfsman är informerad.
Beredning: Ärendet har beretts av Carina Rönnqvist och Anna Nordström, Lärarhögskolans
kansli
Beslut:
Föreståndaren beslutar att förlänga dispositionstiden för Joakim Lindgrens medel till och med 31
december 2021 och att förlänga dispositionstiden för medel till gästprofessorer till och med 30 juni
2022.
Motivering till beslut: Beslutet motiveras av föräldraledighet som överhoppningsbar tid samt
av de pandemirelaterade skäl som gjort det svårt att genomföra satsningen som planerat.
Projektkonto och utbetalningssätt: Beslutet påverkar inte Lärarhögskolans utfördelningar
Bilagor:
Bilaga 1: Ansökan
Bilaga 2: Kompletteringsansökan
Expedieras (210510): Ewa Rolfsman, Lisbeth Lundahl, Mattias Höglund, Emma Thurén, Eva
Alenius, Anna Nordström, Carina Rönnqvist, Registrator
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Dnr FS 1.3.2-1788-17

Ärende p:38
Omdisponering av Lärarhögskolans riktade forskningssatsning 2018 - 2021, Institutionen för
tillämpad utbildningsvetenskap, TUV
Föredragande: Anna Nordström
Beskrivning:
Inom ramen för de riktade forskningssatsningarna 2018 - 2021, beviljades TUV samfinansiering av
en professur inom förskoleverksamheten motsvarande 60 procent under två år. Till följd av
fördröjd rekryteringsprocess ansökte Ewa Rolfsman, prefekt på TUV, om förlängd dispositionstid
till 23-12-31. Den ursprungliga dispositionstiden är 21-12-31.
Beredning: Ärendet har beretts av Carina Rönnqvist och Anna Nordström, Lärarhögskolans
kansli.
Beslut: Föreståndaren beslutar att förlänga dispositionstiden i enlighet med ansökan.
Motivering till beslut: Beslutet motiveras av det är generellt sett väldigt svårt att rekrytera
professorer inom förskoleområdet och Lärarhögskolan anser det viktigt att medlen kan användas
till avsett ändamål. Rekryteringen är i dagsläget klar och tillträdde sin tjänst 21-05-01.
Projektkonto och utbetalningssätt: Beslutet påverkar inte Lärarhögskolans utfördelningar
Bilagor: Omdisponeringsansökan om Fö-professuren
Expedieras (210510): Ewa Rolfsman, Maria Rönnlund, Mattias Höglund, Emma Thurén, Eva
Alenius, Anna Nordström, Carina Rönnqvist, Registrator
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Ärende p:39
Omdisponering av medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga
området för Robert Holmgren
Föredragande: Carina Rönnqvist
Bakgrund: Robert Holmgren, Pedagogiska institutionen, har erhållit forskningsmedel inom
ramen för Lärarhögskolans sökbara resurs, för förbrukning under 2020. På grund av
pandemisituationen har det dock ej varit möjligt för Robert att genomföra sin studie som planerat.
Han vill därför omdisponera medlen till och med den 3o juni 2021. Prefekt Simon Wolming är
informerad om denna ansökan genom mail från Robert Holmgren till Carina Rönnqvist och Anna
Nordström den 16 mars 2020 och 31 mars 2021.
Beredning: Ärendet har beretts av Carina Rönnqvist och Anna Nordström
Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beviljar ansökan från Robert Holmgren gällande
omdisponering av medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området t o m 30
juni 2021.
Motivering av beslut: Beslutet om omdisponering motiveras av försvårande möjligheter att
förbruka erhållna medel enligt planering under rådande pandemi.
Bilagor:
Ansökan om medel för omdisponering av medel från LH Robert Holmgren

Expedieras (210510):
Robert Holmgren, Simon Wolming, Daniel Sandén, Carina Rönnqvist, Anna Nordström, Emma
Thurén, Eva Alenius, Eva Lindgren, Registrator
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