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Ärende: Uppdragsbeskrivning gällande ny struktur och innehåll i
yrkeslärarprogrammet.
Föredragande: Birgitta Wilhelmsson
Bakgrund och beredning: Aktuellt yrkeslärarprogram hade sin första
antagningsomgång 2011. Programmet omfattar 90 högskolepoäng med kurser inom
utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd
utbildning (VFU) om 30 högskolepoäng.
Yrkeslärarprogrammet vid Umeå universitet ges sedan starten 2011 på 50 % studietakt
vilket motsvarar sex terminer. Undervisningen sker på distans med ca 2-3 träffar/termin
på plats vid Umeå universitet. Mellan träffarna sker undervisning och träffar via
lärplattform. Skälet till vald studietakt och distansundervisning är att det stora flertalet av
studenterna ofta arbetar i skolan som yrkeslärare och väljer att kombinera arbete med
studier. Erfarenhetsmässigt har detta visat sig vara en kombination som fungerar men
kan vara påfrestande för vissa studenter.
Lärarhögskolan avser att genomföra en översyn av programmet då det framkommit via
undervisande lärare att revideringar av struktur och innehåll skulle vara till nytta för
programmet i sin helhet.
Beredning: Diskussioner har förts med kursansvariga institutioners prefekter och
Lärarhögskolan. Uppdragsbeskrivningen, se bilaga 1, har utarbetats via Lärarhögskolans
kansli.
Beslut: Föreståndare Marie Löfgren beslutar att fastställa uppdragsbeskrivning gällande
ny struktur och innehåll i yrkeslärarprogrammet enigt bilaga 45 B.
Motivering till beslut: Samtliga kursansvariga institutioner tillsammans med Lärarhögskolans
ledning är enade om att programmet är i behov av en översyn
Bilaga:
1. Uppdragsbeskrivning gällande ny struktur och innehåll i yrkeslärarprogrammet,
bilaga 45 B
2. Bilaga till uppdragsbeskrivning med nationella mål, bilaga 45 C
3. Bilaga med kostnader för utveckling av ny struktur och innehåll – yrkeslärarprogrammet,
bilaga 45 D
Expedieras (180925):
Gunnar Schedin och Annika Nilsson, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap,
Simon Wolming och Mårten Almerud, Pedagogiska institutionen,
Jonas Nilsson, Institutionen för idé och samhällsstudier,
Birgitta Wilhelmsson, Maria Löfgren, Boa Drammeh, Anna Nordström, Lärarhögskolan
Kopia för kännedom till:
Ingela Jonasson, Joakim Bergbom, Agnetha Simm
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Bilaga p 45 B
Uppdragsbeskrivning gällande ny struktur och innehåll i
yrkeslärarprogrammet
Datum: 2018-09-04
Dnr:

Uppdragsbeskrivning gällande ny struktur och innehåll i
yrkeslärarprogrammet
Bakgrund
Under 1900-talets andra hälft växte yrkesutbildningen succesivt fram för att möta ökade
krav på yrkeslärarnas yrkeskompetens och pedagogiska utbildning. Utbildningen
omfattade år 1950 15 veckor, 1960 33 veckor för att 1973 förlängas till 40 veckor. År 2001
förlängdes utbildningen ytterligare och en examen för lärare i yrkesämnen omfattade då
totalt 180 högskolepoäng (nuvarande 120 poäng).
År 2004 lämnade Rekryteringsdelegationen en rapport Forum för rekrytering av
yrkeslärare uppgavs att de huvudsakliga hindren för öka rekryteringen av sökande till
utbildningen av lärare i yrkesämnen var de då gällande tillträdes-kraven och
studiefinansieringen. I rapporten föreslogs därför att utbildningen av lärare i yrkesämnen
skulle förkortas och utformas med hänsyn till att den studerande redan har de
nödvändiga yrkeskunskaperna. Genomgången relevant yrkesutbildning och tillägnad
yrkeserfarenhet rekommenderades utgöra krav för tillträde till utbildningen. Sökandens
dokumenterade yrkeserfarenhet och yrkeskunnande förordades ersätta motsvarande krav
på 90 högskolepoäng inom området för examen.
Aktuellt yrkeslärarprogram hade sin första antagningsomgång 2011. Programmet
omfattar 90 högskolepoäng med kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) om
60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om 30 högskolepoäng. För
att vara behörig till yrkeslärarprogrammet ska studenten uppvisa dels grundläggande
behörighet, dels särskild behörighet dvs. tillräckliga yrkeskunskaper i minst ett av
gymnasieskolans yrkesämnen. Den särskilda behörigheten är mycket viktig eftersom det i
programmet inte ingår studier i yrkesämnena. Den särskilda behörigheten utgörs av
kvalificerade och relevanta kunskaper inom ett eller flera yrkesämnen som finns på
gymnasieskolans yrkesprogram. UHR har fastställt kunskapskriterier, dvs definierat vad
som är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för vart och ett av yrkesämnena. I
tidigare yrkeslärarutbildning från 2001 gavs ofta behörighet i en hel inriktning på ett
yrkesprogram medan nuvarande utbildning leder till en yrkeslärarexamen med
behörighet att undervisa i det eller de yrkesämnen som studenten bedömts behörig inom.

Nuvarande programstruktur och studietakt
Vid Umeå universitet har yrkeslärarprogrammet haft följande programstruktur sedan
starten 2011:
6LU003 Kunskap, undervisning och lärande I (UVK) 10 hp,
6LU002 Demokrati, individ och samhälle (UVK) 10 hp,
6PE302 Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering (UVK)10 hp
6PE129 Kunskap, undervisning och lärande för yrkeslärare II (UVK) 15 hp
6PE135 Ämnesdidaktik för yrkeslärare (UVK) 10 hp,
6PE136 Profession och vetenskap för yrkeslärare (UVK) 5 hp,
6PE209 Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU) 30 hp
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Bilaga p 45 B
Uppdragsbeskrivning gällande ny struktur och innehåll i
yrkeslärarprogrammet
Datum: 2018-09-04
Dnr:

Den verksamhetsförlagda utbildningen om 30 högskolepoäng förläggs till en
gymnasieskola med aktuella yrkesämnen.
Yrkeslärarprogrammet vid Umeå universitet ges sedan starten 2011 på 50 % studietakt
vilket motsvarar sex terminer. Undervisningen sker på distans med ca 2-3 träffar/termin
på plats vid Umeå universitet. Mellan träffarna sker undervisning och träffar via
lärplattform. Skälet till vald studietakt och distansundervisning är att det stora flertalet av
studenterna ofta arbetar i skolan som yrkeslärare och väljer att kombinera arbete med
studier. Erfarenhetsmässigt har detta visat sig vara en kombination som fungerar men
kan vara påfrestande för vissa studenter.

Översyn och revidering av yrkeslärarprogrammet i sin helhet
Lärarhögskolan avser att genomföra en översyn av programmet då det framkommit via
undervisande lärare att revideringar av struktur och innehåll skulle vara till nytta för
programmet i sin helhet. Översynen sker via uppdrag där följande delar föreslås ingå:
a)

Översyn och genomgång av programmets kursutvärderingar,

b)

Genomföra programutvärdering hösten 2018 samt genomgång av
resultat,

c)

Upprätta programanalys för programmet,

d)

Lämna förslag på förändringar via programanalysen utifrån a) och b)
ovan,

e)

Revidera innehåll i utbildningen (struktur, kurser, kursplaner osv),

f)

Revidera matris som visar hur de nationella examensmålen uppnås
genom ingående kurser, i enlighet med handläggningsordning för
säkring av nationella examensmål, dnr FS 1.1-1410-15. Se bilaga.

Lärarhögskolan har fått förslag på en grupp med representation från pedagogiska
institutionen, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap och institutionen för idé
och samhällsstudier, som får i uppdrag att se över yrkeslärarprogrammet i sin helhet och
föreslå förändringar eller revideringar. Ekonomisk kompensation kommer att betalas ut
för uppdraget.
Arbetsgruppen ska följa det utvecklingsarbete som för närvarande bedrivs med avseende
på KPU 50 % och 100% och överväga i vad mån den inledande UK termin som utvecklas
här även kan fungera för yrkeslärarprogrammet.
Följande institutioner och personer, vilka också idag har kursansvar inom
yrkeslärarprogrammet, ingår i gruppen: Gerd Pettersson och Robert Holmgren från
Pedagogiska institutionen, Katarina Kärnebro och Per Kristmansson från institutionen
för tillämpad utbildningsvetenskap samt Johan Hansson och Pär Sundström från
institutionen för idé och samhällsstudier. Gruppen utser ordförande emellan sig.
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Uppdragsbeskrivning gällande ny struktur och innehåll i
yrkeslärarprogrammet
Datum: 2018-09-04
Dnr:

Tidplan för uppdraget
Förslag är att revideringarna genomförs i kurser med start ht 2020 (för antagna hösten
2020?).
a)

Översyn och genomgång av programmets kursutvärderingar, (ht 18 - vt 19
med rapportering 2019-01-25),

b)

Genomföra programutvärdering hösten 2018 samt genomgång av resultat,
(ht 18 - vt 19 med rapportering 2019-01-25). Genomförs med stöd av
Lärarhögskolans kansli,

c)

Upprätta programanalys för programmet. Genomförs med stöd av
Lärarhögskolans kansli (ht 18 - vt 19 med rapportering 2019-01-25),

d)

Lämna förslag på förändringar (programstruktur och ingående kurser) via
programanalysen utifrån a) och b) ovan, Genomförs med stöd av
Lärarhögskolans kansli (ht 18 - vt 19 med rapportering 2019-01-25)
Mitten av februari, beslut om uppföljnings- och åtgärdsplan för
yrkeslärarprogrammet i Lärarhögskolans styrelse,

e)

Revidera innehåll i utbildningen (kurser, kursplaner osv), (vt 19 med
rapportering 2019-05-24),

f)

Revidera matris som visar hur de nationella examensmålen uppnås genom
ingående kurser, i enlighet med handläggningsordning för säkring av
nationella examensmål, dnr FS 1.1-1410-15. (ht 19 med rapportering 201905-24),

Vt 19 – i juni månad - Lärarhögskolan styrelse beslutar om ny struktur och innehåll inom
yrkeslärarprogrammet,
Ht 19 – ca 7 oktober – det ”nya” yrkeslärarprogrammet publiceras på webben via
antagning.se/studera.nu,
Vt 20 – ca 3 februari – programkurstillfällen för kurser inom programmet publiceras.
Förslag till ekonomisk ersättning
Ekonomisk ersättning utbetalas i två omgångar.
För uppdraget (punkter a – d ovan) utbetalas ersättning enligt universitetets beslutade
interndebiteringstaxa för lektorskompetens:




Pedagogiska institutionen får en ersättning för totalt 16 klocktimmar,
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap får en ersättning för totalt 16
klocktimmar,
Institutionen för idé och samhällsstudier får en ersättning för totalt 16
klocktimmar,
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yrkeslärarprogrammet
Datum: 2018-09-04
Dnr:

Institutionerna fakturerar Lärarhögskolan efter rapportering 2019-01-25.
För uppdraget (punkterna e – f ovan) utbetalas ersättning utifrån föreslagna revideringar
av innehåll i utbildningen. Ett kompletterande beslut om det fortsatta arbetet samt
ersättning för detta kommer att fattas i ett senare skede.
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Bilaga till uppdragsbeskrivning gällande ny struktur och
innehåll i yrkeslärarprogrammet
Datum: 2018-08-17
Dnr:

Bilaga till uppdragsbeskrivning gällande ny struktur och
innehåll i yrkeslärarprogrammet
Utdrag ur Högskoleförordningen, Bilaga 2, Examensordning
Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande
yrkesutövning och omfatta följande:


skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund
innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga
rättigheterna,



läroplansteori och didaktik,



vetenskapsteori och forskningsmetodik,



utveckling, lärande och specialpedagogik,



sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,



bedömning och betygssättning, och



utvärdering och utvecklingsarbete.

Nationella examensmål för yrkeslärarexamen
För yrkeslärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att
självständigt arbeta som yrkeslärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten
ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt
gällande föreskrifter kan ge behörighet.
Kunskap och förståelse

För yrkeslärarexamen ska studenten
- visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för
undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för
yrkesutövningen i övrigt samt visa kännedom om vuxnas lärande,
- visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder,
samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse
för yrkesutövningen,
- visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och
förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
- visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och
olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia,
och
- visa fördjupad kunskap om bedömning och betygssättning.
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Bilaga till uppdragsbeskrivning gällande ny struktur och
innehåll i yrkeslärarprogrammet
Datum: 2018-08-17
Dnr:

Färdighet och förmåga

För yrkeslärarexamen ska studenten
- visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
- visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen av
yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet,
- visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs
för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för
yrkesutövningen i övrigt,
- visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje
elevs lärande och utveckling,
- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera
och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa
sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska
behov,
- visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i
förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras
vårdnadshavare,
- visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
- visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande
behandling av elever,
- visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och
jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
- visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den
pedagogiska verksamheten,
- visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska
verksamheten samt att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för
denna, och
- visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla
för yrkesutövningen.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

För yrkeslärarexamen ska studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras
vårdnadshavare,
- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga
rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar
utveckling, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens både i yrkesämnet och i det pedagogiska arbetet.
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Bilaga 45 D

e-f i upp.be.

a- d i uppdragsbeskrivningen

Typ av arbete

Arbetstid

Formera arbetet kring uppdraget
Förbereda programutvärdering

2 möten x 1,5 tim

Genomgång och analys av
kursutvärderingar
Genomgång och analys av
programutvärdering
Upprätta programanalys

Medverkande
2 st från Ped inst.
2 st från TUV
2 st från Idé och samhällsstudier

10 tim

Kostnad
2 x 3 tim Ped inst.
2 x 3 tim TUV
2 x 3 tim Idé och samhällsstudier

18 tim

10 tim till vardera Ped inst, TUV, Idé och
samhällsstudier

30 tim

Förslag till revideringar, ev. ny struktur för
utbildningen.
Revidering av kurser, kursplaner
Revidera matris för säkring av nationella mål
gentemot kursernas FSR

Dagens struktur, kursansvar och hp i
yrkeslärarprogrammet
6LU003

Kunskap, undervisning och lärande I

10 hp

Ide`och samh

6LU002

Ide`och samh

6PE129

Demokrati, individ och samhälle
10 hp
Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och
konflikthantering
10 hp
Kunskap, undervisning och lärande för
yrkeslärare II
15 hp

6PE135

Ämnesdidaktik för yrkeslärare

10 hp

TUV

6PE136

Profession och vetenskap för yrkeslärare
Verksamhetsförlagd utbildning för
yrkeslärare (VFU)

5 hp

TUV

30 hp

Pedagogik

6PE302

6PE209

Totalkostnad

Totalt kursansvar i programmet för Ide`och
samh, 20 hp

Pedagogik
Pedagogik
Totalt programansvar i programmet för TUV,
15 hp

Totalt programansvar för Pedagogik, 55 hp
varav 30 hp är VFU

Beslut
Beslutsmöte
Lärarhögskolan
FS 3.1.4-490-18

2018-09-24
Sid 1 (1)

25

Ärende p: 46
Ärende: Klassificering av kurser till utbildningsområde
Föredragande: Anna Rådström
Bakgrund: Enligt hanteringsordning för kursklassificering ska Lärarhögskolan, i vissa

fall, besluta om klassificering av kurser till utbildningsområde. Löpande inkommer
förteckningar från Ladok över kurser som saknar klassificering och där vi ombeds att
komplettera med uppgiften.
Beredning: Bifogad sammanställning har beretts av Lärarhögskolans kansli.

Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beslutar klassificering till utbildningsområde enligt

förslag i bilaga 46 B.
Bilagor:
1. Sammanställning av förslag till klassificering av kurserna 6BI022, 6BI023,
6ES088, 6ES089, 6ES090, 6ES092, 6ES093, 6ES094, 6ES100, 6ES101, 6GV000,
6GV002, 6HI033, 6MA048, 6MU055, 6SP053, 6SP054, 6SP055.

Expedieras (180925):
Mårten Almerud (Pedagogiska inst)
Örjan Pettersson (Inst för geografi och ekonomisk historia)
Catarina Rudälv (MaMs)
Stigbjörn Lestander (Estetiska ämnen)
Katarina Stenman (Inst för ekologi, miljö och geovetenskap)
Jenny Eklöf (Inst för idé- och samhällsstudier)
Samt för kännedom till: Agnetha Simm, Anna Nordström, Birgitta Wilhelmsson.
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Kursplan ännu ej fastställd - förslag hos LH för granskning alternativt nyss beslutad vid LH

Bilaga 46 B

Förslag till beslut 2018-09-24

Kursplan fastställd - finns i kursplanesök
Ur RTV alt
Ladok
Kurskod NyA

Benämning

Förslag till ny
klassificering

Huvudområde enl kursplan

Jmf med
kursplan 1

Fr Ladok

6BI022

Naturens mångfald för naturkunskapslärare

Fr Ladok

6BI023

Artkunskap och systematik för biologilärare

15 XX (NA)

NA

Biologi

5BI184

5100 Ht 18

15 XX (NA)

NA

Biologi

5BI202

Fr Ladok

6ES088

5100 Ht 18

Bild fördjupning 2

30 XX (DE)

DE

Saknas

6ES083

1650 Ht 18

Fr Ladok
Fr Ladok

6ES089

Bild fördjupning 2, fristående

30 XX (DE)

DE

Saknas

6ES086

1650 Ht 18

6ES090

Bild 2a, distans

15 XX

DE

Saknas

6ES051

1650 Ht 18

Fr Ladok

6ES092

Bild 2a

15 XX

DE

Saknas

6ES032

1650 Ht 18

Fr Ladok

6ES093

Bild 2b

15 XX

DE

Saknas

6ES033

1650 Ht 18

Fr Ladok

6ES094

Skapande lek i förskolan 2

15 XX

ÖV

Saknas

6ES072

1650 Ht 18

Fr Ladok

6ES100

Bild 1

30 XX

DE

Saknas

6ES082

1650 ??

Fr Ladok

6ES101

Bild 1, fristående

30 XX

DE

Saknas

6ES069

1650 Vt 18?

Fr Ladok

6GV000

Naturens mångfald (geografilärare)

7,5 XX (NA)

NA

Geovetenskap/Naturgeografi

5GV036

5100 Ht 18

Fr Ladok

6GV002

Klimatförändringar (geografilärare)

7,5 XX (NA)

NA

Geovetenskap/Naturgeografi

5GV086

5100 Ht 18

Fr Ladok

6HI033

Historia 2

30 XX (HU)

HU

Historia

6HI014

1630 Ht 18

Fr Ladok

6MA048

Matematikens historia

7,5 XX (NA)

NA

Matematik

6MA026

5730 Ht 18

Fr Ladok

6MU055

Jazzimprovisation i ensemble för lärare 2

7,5 XX

MU

Saknas

6MU054

1650 Ht 18

Fr Ladok

6SP053

Utvärdering, ledarskap och förändringsarbete

22,5 XX

SA

Specialpedagogik

6SP040

2180 Vt 19

Fr Ladok

6SP054

Att utveckla lärande i skola och vardag - Utvecklingsstörning

15 XX

SA

Specialpedagogik

6SP049

2180 Vt 19

6SP055

Undervisning, kommunikation och kunskapsutveckling Utvecklingsstörning

15 XX

SA

Specialpedagogik

6SP048

2180 Vt 19

Fr Ladok

HP

Nuvarande
Utbomr (RTV)

46B 180924 Beslutsförslag kursklassificering

Jmf med
kursplan 2

Institution

När går
kursen?

Beslut
Föreståndarens beslutsmöte (FBM)
Lärarhögskolan

2018-09-24
Sid 1 (1)

FS 1.3.2-1788-17

Ärende p: 47
Ärende: Omdisponering av medel inom de riktade satsningarna 2018-2021, pedagogiska
institutionen
Föredragande: Anna Nordström
Bakgrund: Pedagogiska institutionen beviljades medel inom de riktade satsningarna
2018 - 2021 för att anställa en postdoktor mot allmändidaktik. Medel beviljades för 20182019. Personen som fick tjänsten, Jonathan Wedman, valde en tjänst på en annan
institution.
Pedagogiska institutionen ansöker därför om att få utlysa tjänsten på nytt, med
intentionen att en postdoktor är på plats med start i januari 2019 samt att medlen som
ska betalas ut under 2019 istället betalas ut under 2020.
Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli och ledning
Beslut: Föreståndaren beslutar att


bifalla institutionens omdisponeringsansökan.

Motivering till beslut: Genom att skjuta fram utbetalningarna ett år slipper
institutionen ha kapital liggande overksamt på institutionen. Utfördelningen faller
tidsmässigt ändå inom satsningens tidsram.
Bilagor:
Ansökan om omdisponering av medel angående riktade forskningssatsningar 2018, bilaga
p 47 B
Ny budget fr o m 2019 riktade satsningar 18-21 pedagogik, bilaga p 47 C
Utbetalningssätt: Utfördelningen till institutionen påverkas 2019 och 2020 och
korrigeringar görs i Lärarhögskolans dokumentation så att rätt belopp fördelas ut.
Expedieras (180925):
Simon Wolming, Daniel Sandén, Carina Rönnqvist, Anna Nordström, Agnetha Simm,
Johan Lithner, Maria Löfgren, Boa Drammeh

Lärarhögskolan

901 87 Umeå

www.umu.se

2018-09-20

Bilaga p 47 B

Ansökan om omdisponering av medel angående riktade forskningssatsningar 2018-20121
Pedagogiska institutionen fick 2018 medel för att anställa en postdoktor mot allmändidaktik 20182019. Personen som fick tjänsten valde en tjänst vid en annan institution. Därför ansöker Pedagogiska
institutionen härmed om omdisponering av medel för att anställa en postdoktor mot allmändidaktik
2019-2020 istället. Vi ansöker om att de medel som skulle utbetalas 2019 betalas ut 2020 istället.

Simon Wolming

Bilaga p 47 C

Pedagogik

Postdoktor 80 % i 2 år (LH 70 %, samfinans 10 %)
Igem
Lokal
Deltotal beviljat belopp löner
Miljöstöd
Totalt

2018

2019

476
71
35
583
57
640

488
73
35
597
58
655

2020

Beviljat
Beviljat
belopp, löner miljöstöd

2021
964
145
71
1 180
115
1 295

1 180

115

1 180

115

Ny budget from 2019-01-01, beslutad 2018-09-24
Pedagogik

Postdoktor 80 % i 2 år (LH 70 %, samfinans 10 %)
Igem
Lokal
Deltotal beviljat belopp löner
Miljöstöd
Totalt

476
71
35
583
57
640

488
73
35
597
58
655

964
145
71
1 180
115
1 295

