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Föredragningslista
Föreståndarens beslutsmöte
Lärarhögskolan

Tid:
Plats:

2019-08-26
Sid 1 (2)

Kl 10.00
Sammanträdesrummet, plan 5 i Förvaltningshuset

Ärende

Anmärkning

Föredragande

49

Ställa in
ämneslärarprogrammet med
inriktning mot åk 7-9 – Slöjd,
textil + annat ämne samt
Slöjd, trä- och metall + annat
ämne

Anmälan av beslut

Anna-Karin Lidström
Persson

Omdisponering av medel
inom ramen för de riktade
satsningarna 2018-2021;
Psykologi

Anmälan av beslut

Anna Nordström

Bilaga p 50

FS 1.3.2-1788-17

Omdisponering av medel
inom ramen för de riktade
satsningarna 2018-2021;
Skolledarutveckling

Anmälan av beslut

Anna Nordström

Bilaga p 51

FS 1.3.2-1788-17

Omdisponering av medel
inom ramen för
forskningssatsningen 20162019; de naturvetenskapliga
ämnenas didaktik, NVdidaktik

Anmälan av beslut

Anna Nordström

Bilaga p 52

FS 1.1-1294-15

Fastställande av budget för
ULF-projekt mellan Umeå
universitet och Piteå
kommun

Anmälan av beslut

Carina Rönnqvist

Bilaga p 53

FS 1.6.1-573-17

Överenskommelse mellan
Luleå tekniska universitet
(LTU) och Umeå universitet
(Umu) angående
genomförande av kursen
Praktiknära skolforskning,
7,5 hp, hösten 2019

Anmälan av beslut

Carina Rönnqvist

Bilaga p 54

FS 1.6.1-1302-19

Omdisponering av medel
inom ramen för
forskningssatsningen 20172020; institutionen för
estetiska ämnen

Anmälan av beslut

Anna Nordström

Bilaga p 55

FS 4.1.1-667-16
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Föredragningslista
Föreståndarens beslutsmöte
Lärarhögskolan

2019-08-26
Sid 2 (2)

Ärende

Anmärkning

Föredragande

56

Forskningstid och
finansiering av
forskningstiden för Stina
Westerlund, Institutionen för
estetiska ämnen, inom ramen
för hennes anställning vid
Lärarhögskolans kansli

Beslut

Anna Nordström

Bilaga p 56

FS 1.3.2-1435-19

Omdisponering av medel
inom forskningssatsningen
2017-2020; Minne och
lärande

Beslut

Anna Nordström

Bilaga p 57

FS 4.1.1-667-16
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Beslut
Rektors beslutsmöte (BM)
Lärarhögskolan
FS 3.1.1-1257-19

2019-06-20
Sid 1 (1)

1 1906

Ärende p: 49
Ställa in ämneslärarprogrammet med inriktning mot åk 7-9, Slöjd, textil + annat ämne
samt Slöjd, trä- och metall + annat ämne hösten 2019
Föredragande: Anna-Karin Lidström Persson
Bakgrund: Riksdagen beslutade 1709281 om en ny variant av ämneslärarutbildning med
inriktning mot årkurs 7-9 som omfattar 240 hp. I den studeras ett ämne till 90 hp och det
andra ämnet till 60 hp. Två inriktningar skapades vid Umeå universitet i vilka
ingångsämnet slöjd textil eller slöjd trä och metall, 90 hp, kan kombineras med annat
ämne 60 hp.
För andra året i rad har ämneslärarprogrammet med inriktning mot åk 7-9, Slöjd, textil +
annat ämne samt Slöjd, trä- och metall + annat ämne lysts ut. Ht 2018 startade
programmet med endast tre antagna studenter. Inför ht 2019 har nu återigen mycket få
studenter sökt programmet. Utbildningarna har få sökande programmet kommer inte
kunna ges på ekonomiskt bärkraftigt sätt under de fyra år utbildningen löper.
Enligt umeå universitets handläggningsordning2 för att ställa in ett program ska beslut
fattas innan antagning. Studenterna kommer att kontaktas och informeras om andra
vägar mot en ämneslärarexamen i slöjd, bland annat via de fristående kurser som erbjuds
vid Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildning.
Beslut: Ämneslärarprogrammet med inriktning mot åk 7-9, Slöjd, textil + annat ämne
samt Slöjd, trä- och metall + annat ämne ställs in ht 2019.
Motivering till beslut: Antalet sökande är för få.
Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans ledning och kansli.

Expedieras (190620):
Lärarhögskolans kansli
Maria Lundgren, Studentcentrum (antagningen)
Anna Widén, Stigbjörn Lestande, institutionen för estetiska ämnen
Catarina Rudälv, Ingela Valfridsson, programrådet för ämneslärarprogrammet
Registratur

1 SFS 2017:893, Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100),
https://www.lagboken.se/Lagboken/sfs/sfs/2017/800-899/d_3077492-sfs-2017_893-forordning-omandring-i-hogskoleforordningen-1993_100
Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla kurs, program, huvudområde och
lokal examensbeskrivning https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/utbildning-pagrund--och-avancerad-niva/fakir_190226.pdf
2
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Beslut
Lärarhögskolan/Föreståndarens beslutsmöte

2019-08-27
Sid 1 (1)

FS 1.3.2-1788-17

Ärende p: 50
Ärende: Omdisponering av medel inom ramen för de riktade satsningarna 2018-2021: Psykologi
Föredragande: Anna Nordström
Bakgrund: Institutionen för psykologiska beviljades 2017-10-25 medel inom ramen för de riktade
satsningarna 2018-2021. De beviljade medlen finansierar forskningstid motsvarande 40 procent
fördelat på två lektorat med 20 procents finansiering vardera. Bert Jonsson, har finansierats 20
procent som forskningsledare.
Från och med 1 augusti 2019 har Bert Jonsson erhållit en professur i beteendevetenskapliga
mätningar på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, TUV, och prefekten för
Institutionen för psykologi ansöker om att medlen får nyttjas inom denna tjänst.
Enligt ansökan om omdisponering, se bilaga, 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: Den nya tjänsten och bytet av institution kommer inte att påverka
forskningen enligt den ursprungliga planen.
Projektkonto och utbetalningssätt: Medlen kommer även fortsättningsvis att fördelas ut till
Institutionen för psykologi och de hanterar regleringen gentemot TUV.
Bilagor: Ansökan om omdisponering av medel

Expedieras (190628):
Mikael Henningsson, Bert Jonsson, Ylva Johansson, institutionen för psykologi
Gunnar Schedin, Liselott Engström, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Carina Rönnqvist, Anna Nordström, Agnetha Simm, Lärarhögskolans kansli
Registrator

Lärarhögskolans kansli
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Beslut
Lärarhögskolan/Föreståndarens beslutsmöte

2019-06-27
Sid 1 (1)

FS 1.3.2-1788-17

Ärende p: 51
Ärende: Omdisponering av medel inom ramen för de riktade satsningarna 2018-2021,
Skolledarutveckling
Föredragande: Anna Nordström
Bakgrund: Centrum för skolledarutveckling beviljades medel inom Lärarhögskolans riktade
satsningar för åren 2018-2021, i enlighet med styrelsebeslut p74A, FS 1.3.2-1788-17.
Enligt omdisponeringsansökan finns behov av annan bemanning eftersom Pär Isling som hittills
arbetat inom satsningen är tjänstledig. Katarina Roos ska ersätta honom. Det har uppstått ett
glapp mellan anställningarna och därför behöver justeringen över åren ändras något, se bifogad
budget. Innehållsmässigt kommer inga förändringar göras.
Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli
Beslut: Föreståndaren beslutar att bevilja ansökan om omdisponering.
Motivering till beslut: Medlen kommer enligt ansökan att förbrukas inom dispositionstiden och
bemanningsförändringen orsakar enligt ansökan inga innehållsmässiga förändringar.
Projektkonto och utbetalningssätt: Slutsumman har i den förändrade budgeten ändrats
något, 36 tkr lägre än den ursprungligt beviljade budgeten, och fördelningen över åren likaså.
Utfördelningarna kommer att justeras efter detta.
Bilagor:
1. Omdisponeringsansökan, mail 2019-05-25,
2. Reviderad budget LH 190625

Expedieras (190628):
Helene Ärlestig, Mattias Källström, Statsvetenskapliga institutionen
Carina Rönnqvist, Anna Nordström, Agnetha Simm, Lärarhögskolans kansli
Registrator

Lärarhögskolans kansli

901 87 Umeå

www.umu.se

Ansökan
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Från: Helene Ärlestig <helene.arlestig@umu.se>
Skickat: den 25 juni 2019 14:58
Till: Anna Nordström <anna.nordstrom@umu.se>
Kopia: Mattias Källström <mattias.kallstrom@umu.se>; Carina Rönnqvist
<carina.ronnqvist@umu.se>
Ämne: Sv: Ekonomisk redovisning och Förändring riktade insatser 2018-2021 Centrum för
skolledarutveckling
Hej Anna och Carina
Vi ansöker om att få omdisponera pengar i det samverkansprojekt som finns mellan Centrum och
lärarhögskolan. Dels finns ett behov av en annan bemanning då Pär Isling är tjänstledig och vi
ersätter honom med Katarina Roos. Då det uppstått ett mindre glapp har vi även justerat om hur
fördelningen ser ut över år en aning. Våra förändringar framgår av medföljande budgetkalkyl. Vad
gäller innehåll så har vi genomfört en första kartläggning och gör vår huvudsakliga datainsamling i
höst så innehållsmässigt är det inga förändringar. Hör av er om ni har några frågor.
Trevlig sommar
Helene

Från: Anna Nordström <anna.nordstrom@umu.se>
Skickat: den 14 juni 2019 13:14
Till: Helene Ärlestig <helene.arlestig@umu.se>
Kopia: Katarina Roos <katarina.roos@umu.se>; Ulf Leo <ulf.leo@umu.se>; Mattias Källström
<mattias.kallstrom@umu.se>; Lars Norqvist <lars.norqvist@umu.se>; Boa Drammeh
<boa.drammeh@umu.se>; Maria Löfgren <maria.lofgren@umu.se>; Carina Rönnqvist
<carina.ronnqvist@umu.se>
Ämne: SV: Ekonomisk redovisning och Förändring riktade insatser 2018-2021 Centrum för
skolledarutveckling
Hej Helene,
Vi behöver få in en omdisponeringsansökan vad gäller den föreslagna förändringen i bemanningen
samt hur den nya budgeten kommer att se ut efter förändringen. Vi bifogar den nu gällande
budgeten.
Hör av dig om du har några frågor och trevlig helg!
Hälsningar
Anna & Carina

Ansökan
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Från: Helene Ärlestig <helene.arlestig@umu.se>
Skickat: den 5 juni 2019 12:41
Till: Boa Drammeh <boa.drammeh@umu.se>; Carina Rönnqvist <carina.ronnqvist@umu.se>; Anna
Nordström <anna.nordstrom@umu.se>; Maria Löfgren <maria.lofgren@umu.se>
Kopia: Katarina Roos <katarina.roos@umu.se>; Ulf Leo <ulf.leo@umu.se>; Mattias Källström
<mattias.kallstrom@umu.se>; Lars Norqvist <lars.norqvist@umu.se>
Ämne: VB: Ekonomisk redovisning och Förändring riktade insatser 2018-2021 Centrum för
skolledarutveckling
Hej
Som meddelats tidigare har vi varit tvungna att ändra bemanning i vårt samfinansierade projekt
234100251 eftersom Pär Isling fått en postdoc tjänst på UCGS. Från den 1/7 2019 kommer istället
Katarina Roos att ingå i projektet och finansieras av de medel som tidigare finansierade Pär Isling. En
av anledningarna till att vi valt att inkludera Katarina i projektet är att det ger henne möjlighet att få
docentkompetens under den avsatta tiden. Det är viktigt både för Katarina men även för Centrum för
skolledarutvecklings forskningsmiljö att vi har docenter inom flera discipliner.
Vi har inte kunnat nyttja de 32% som Katarina kommer att gå på under de första 6 månaderna av
2019. Vi önskar därför att skjuta de medlen till hösten 2020. Vi kommer då att förstärka såväl
Katarinas som Lars bemanning i projektet. Det stämmer väl med projektplanering eftersom det året
innehåller analys och skrivarbete. Alternativet är att vi använder lärarhögskolans medel under 2019
och skjuter vår del till hösten 2020. Jag ser gärna en återkoppling vilken lösning som ni föredrar.
Med vänlig hälsning
Helene Ärlestig
Förståndare
Centrum för skolledarutveckling

Från: Helene Ärlestig
Skickat: den 11 december 2018 16:41
Till: Boa Drammeh <boa.drammeh@umu.se>; Carina Rönnqvist <carina.ronnqvist@umu.se>; Anna
Nordström <anna.nordstrom@umu.se>; Maria Löfgren <maria.lofgren@umu.se>
Ämne: Ekonomisk redovisning och Förändring riktade insatser 2018-2021 Centrum för
skolledarutveckling
Hej
Vi har via Boa fått en förfrågan att redovisa hur vår projekt i riktade insatser fortskrider ekonomiskt.
Medel från LH betalas ut till oss för detta projekt först från januari 2019. De medlen ska
gå in på projektnummer 234100251 (vh 21). Den egenfinansierade delen av projektet
har projektnummer 234100252 (vh 13). 2 lektorer är lönekonterade på det senare
projektnumret från 180801 på 10% av heltid vardera. Vi har hittills endast haft
lönekostnader & GEM på detta projekt.

Vår plan är att finansieringen främst skulle användas 2019-2021 och skulle bemannas av två av våra
nyanställda lektorer Lars Norqvist och Pär Isling. Vi har redan under 2018 påbörjat projektet med att
låta dem gå 10% på projektet fr.o.m. augusti 2018. De har använd den tiden till att läsa in sig på
området och skriva en artikel om aktuell forskning inom utbildningsledarskap.

Ansökan
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Inför 2019 har Pär Isling fått en postdoc på UCGS och tar då tjänstledigt från oss. Vi håller nu på att
rekrytera 2 nya lektorer som vi hoppas ska vara på plats i mars. Vår plan är att en av dem ska gå in
istället för Pär i projektet enligt den ursprungliga planen. Det innebär att den personen kommer att
få mer bemanning på projektet under senare delen av 2019 medan Lars bemannas som planerat. Vi
återkommer gärna med en mer detaljerad beskrivning när vi har den nya lektorn på plats.
Med vänlig hälsning
Helene

Helene Ärlestig
Fil. Dr., Docent/Associated Professor
Utbildningschef/bitr. prefekt/Director
Centrum för skolledarutveckling/Centre for Principal Development
Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet/Deparment of Political Science
901 87 Umeå
Sweden

Från: Boa Drammeh <boa.drammeh@umu.se>
Skickat: den 29 november 2018 14:36
Till: Karin Ljuslinder <karin.ljuslinder@umu.se>; Anna Widén <anna.widen@umu.se>; Jonas Nilsson
<jonas.nilsson@umu.se>; Daniel Andersson <daniel.andersson@umu.se>; Ulf Näslund
<ulf.naslund@umu.se>; Mikael Henningsson <mikael.henningsson@umu.se>; Simon Wolming
<simon.wolming@umu.se>; Helene Ärlestig <helene.arlestig@umu.se>; Gunnar Schedin
<gunnar.schedin@umu.se>; Cecilia Olsson <cecilia.olsson@umu.se>; Lars-Erik Lauritz <larserik.lauritz@umu.se>; Britt-Inger Keisu <britt-inger.keisu@umu.se>; Helena Näs
<helena.nas@umu.se>
Ämne: Uppföljning riktade forskningssatsningar från LH
Hej,
I oktober 2017 beviljade Lärarhögskolans styrelse era institutioner medel i form av riktade
forskningssatsningar för åren 2018-2021. Beslutet bifogas. Nu ska Lärarhögskolan göra en
uppföljning av hur projekten fortskrider.
När det gäller den ekonomiska uppföljningen ska institutionens ekonom skicka en kortfattad
beskrivning av huruvida medlen har använts till avsett ändamål samt uppge projektnummer i
ekonomisystemet där kostnader och intäkter bokförts. Eventuella avvikelser från intentionen
i ansökan, både vad gäller innehåll och ekonomi, ska snarast förankras med Lärarhögskolans
ledning.
Tacksam för om ni innan årsskiftet kan skicka en kortfattad uppföljning till mig kring hur
projekten fortskrider, enligt ovan.
Hälsningar Boa

Bilaga p 51

Sökt belopp från Lärarhögskolan
Lönekostnader, expenser kopplade till en anställning samt övriga kostnader
Befattning/anställning
Universitets lektor
Universitets lektor
Universitets lektor

Namn
Per Isling
Lars Nordqvist
Katarina Roos

2018
Lön inkl LKP
Lön inkl LKP
Lön inkl LKP
Lön inkl LKP
Lön inkl LKP
Expenser
anställning
Övriga
kostnader*
Igem
Lokalkostnad

2019

2020

2021

Totalt

0
0
0

0
159 900
79 950
0
0

0
175 112
170 841

0
167 995
158 638

0
503 007
409 428
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
47 011
11 672

0
67 807
16 860

0
64 020
16 766

0
178 837
45 297

0

298 532

430 618

407 418

1 136 569

2019
0%
19%
10%

2020
0%
20%
20%

2021

2020

2021

Totalt

Summa

Andel av anställning i procent utifrån ovan sökt lönekostnad
Befattning/tjänst
Universitets lektor
Universitets lektor
Universitets lektor
0
0

Namn
Per Isling
Lars Nordqvist
Katarina Roos
0
0

2018
0%
0%
0%

*specificering av övriga kostnader(frivilligt)
Övriga kostnader
2018

2019

0%
19%
19%

0%
58%
49%
107%

0
0
0
0
0
Summa

0

0

0

0

0

Samfinansiering från fakultet/institution eller motsvarande
Ange finansiär:
Samfinansiering Centrum för skolledareutveckling (Skolverket)
Samfinansiering av lönekostnader, expenser kopplade till en anställning samt övriga kostnader
Befattning/anställning
Universitets lektor
Universitets lektor
Universitets lektor

Namn
Per Isling
Lars Nordqvist
Katarina Roos

Lön inkl LKP
Lön inkl LKP
Lön inkl LKP
Lön inkl LKP
Lön inkl LKP
Expenser
anställning
Övriga
kostnader*
Igem
Lokalkostnad

Summa

2018
35 066
35 066
0
0
0

2019
0
159 900
79 950
0
0

2020
0
187 188
182 623

2021
0
167 995
158 638

0

0

0

0

0

0
13 044
3 290

0
47 011
11 672

0
72 483
18 022

0
64 020
16 766

0
196 558
49 750

86 466

298 532

460 316

407 418

1 252 733

Andel av anställnning i procent utifrån ovan samfinansierad lönekostnad
Befattning/tjänst
Universitets lektor
Universitets lektor
Universitets lektor
0
0

Namn
Per Isling
Lars Nordqvist
Katarina Roos
0
0

2018
4%
4%
0%

*specificering av övriga kostnader(frivilligt)
Övriga kostnader
2018
Materialinsamlig
Internationella projektmöten
Internationella konferenser

2019

2019
0%
19%
10%

2020
0%
22%
22%

2021

2020

2021

Totalt

0%
19%
19%

0
0
0

Språkgranskningar

0
0

Summa

0

0

0

0

0

4%
64%
50%
118%

Totalt
35 066
550 149
421 210
0
0

Beslut
Lärarhögskolan/Föreståndarens beslutsmöte

2019-06-28
Sid 1 (1)

FS 1.1-1294-15

Ärende p: 52
Ärende: Omdisponering av medel inom ramen för forskningssatsningen 2016-2019; de
naturvetenskapliga ämnenas didaktik, NV-didaktik
Föredragande: Anna Nordström
Bakgrund: Institutionen för matematikens och naturvetenskapernas didaktik, NMD, erhöll 201512-02 medel inom Lärarhögskolans Forskningssatsning 2016-2019, i enlighet med styrelsebeslut
p92, FS 1.1-1294-15. Denna omdisponeringsansökan berör området Naturvetenskapliga ämnenas
didaktik.
En omdisponeringsansökan inom satsningen avslogs 2019-04-03, p35:2019, med nedanstående
motivering:
Medlen kommer inte att användas inom dispositionstiden och avslås då det inte
framkommer några skäl till varför inte medlen förbrukats inom ramen för ordinarie
dispositionstid. I normala fall godkänner Lärarhögskolan förlängd dispositionstid om
anledningen beror på lagstadgad ledighet. Att medlen finansierar ett lektorat istället för en
forskarassistenttjänst inom ramen för satsningen och inom ramen för dispositionstiden
ställer sig dock Lärarhögskolan positiv till. Institutionen kan komma in med en ny ansökan
där mer medel förbrukas inom dispositionstiden.
En ny omdisponeringsansökan inkom 2019-05-24, se bilaga 1 och 2. För att medlen ska kunna
förbrukas inom dispositionstiden önskas följande förändringar göras:
1. Jenny Sullivan kommer att arbeta 50 procent inom satsningen under 2017-2020.
2. Johanna Lönngren finansieras i ytterligare 7 månader under 2020.
3. Bodil Sundbergs gästlektorat finansieras med 20 procent under 2019 och 2020.
Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli
Beslut: Föreståndaren beslutar att bevilja ansökan om omdisponering.
Motivering till beslut: Medlen kommer enligt ansökan att förbrukas inom dispositionstiden och
kommer att användas till avsett ändamål.
Projektkonto och utbetalningssätt: Beslutet påverkar inte utbetalningarna till
institutionerna. Dessa görs i enlighet med ursprungsbudgeten.
Bilagor: 1) Omdisponeringsansökan 2019-05-24, 2) Budget NV-didaktik 2019-05-24

Expedieras (190628):
Helena Näs, Christina Ottander, Glenn Sundqvist, institutionen för naturvetenskapernas och matematikens
didaktik
Carina Rönnqvist, Anna Nordström, Agnetha Simm, Lärarhögskolans kansli
Registrator

Lärarhögskolans kansli

901 87 Umeå
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Förslag 1

Nytt budgetförslag NMD 190429 Umser.
Foass/Lektorat Jenny Sullivan
Anställning 2 Johanna Lönngren
Anställning 3 Eva Knekta
Anställning 4 Int gästprofessor
Bodil Sundberg 20 % Fo
Gästforskarvistelse

Totalt
Summa kostnader

2017
829

2018
852

2019
587

2020
510

250

498
140
250

760
486
250
111
30

750
534
250
227
59

2 224

2 330

1 079

1 740

2021
Förlängning 8 mån Foass
107 Pga F-ledighet
20 % juli-dec 2019, 20 % jan-dec 2020

107
7 480

Beslut
Föreståndarens beslutsmöte (FBM)
Lärarhögskolan
FS 1.6.1-573-17

2019-06-28
Sid 1 (1)

Ärende p: 53
Ärende: Fastställande av budget för ULF-projekt mellan Umeå universitet och Piteå
kommun
Föredragande: Carina Rönnqvist
Bakgrund: Ett förslag till budget har inkommit från Piteå kommun och Institutionen för
estetiska ämnen.

Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli.
Beslut: Förslaget fastställs
Bilagor: Förslag till användning av medel

Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras
Projektkonto:
Utbetalningssätt:

Expedieras (190701):
Malin Westling (förvaltningschef), Kristina Hansson (vetenskaplig ledare), Piteå kommun
Anna Widén, , Per-Olof Erixon, Stina Westerlund, institutionen för estetiska ämnen
Christina Ottander, ordf. forskningskommittén
Carina Rönnqvist, Johan Lithner, Anna Nordström
Registratur

Lärarhögskolan

901 87 Umeå

www.umu.se
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ULF-avtal Piteå kommun
2019-07-01

Johan Lithner, biträdande
föreståndare, Lärarhögskolan, Umeå
universitet

Förslag för användning av forskningsmedel fastställda i Piteå
kommuns ULF avtal med lärarhögskolan
Vi, dvs Malin Westling, förvaltningschef och Kristina Hansson, vetenskaplig ledare, Piteå
kommuns utbildningsförvaltning samt Anna Widén, prefekt och Per-Olof Erixon, professor
vid, Institutionen för estetiska ämnen har i samverkande dialog kring Piteå kommuns ULFavtal kommit överens om att följande ska gälla för forskningsmedlens användning, nämligen
att:








Forskningsmedlen 2 855 385 kr ska utbetalas till Institutionen för Estetiska ämnen,
Umeå universitet
Medlen för FoU-projektet i Piteås ULF-avtal med lärarhögskolan, ska användas till
FoU-projektet Kampen för lärar- och rektorsyrkets kunskap (Kampen 2) som dockar
an till problemområdet i tidigare beviljat och pågående FoU projekt Kampen för
läraryrkets kunskap, Kampen 2, (2017-2020).
De beviljade medlen ska användas för att:
 förlänga projekttiden fram till och med 2021
 koppla in ytterligare forskare med fokus på forskning kring rektors arbete och
praktik i arbetet med att integrera av praktiknära forskning i lärares arbete i
skola/förskola.
 Skapa mötesplatser mellan forskare och lärare/rektorer där utbyte av
erfarenheter om praktiknära forskning i skolan kan ske. Specifikt för forskarna
gäller att de medverkar och bidrar i FoU-miljön med vetenskaplig
handledning/föreläsningar kopplat till lärares och rektorers praktiknärastudier/
/aktionsforskningsprojekt/forskningscirklar
forskarna bidrar genom forskningen i arbetet med att skapa en samverkande FoUmiljö i Piteå kommun enligt aktiviteter och strukturer beskrivna i ULF-avtalet 6.2
Per-Olof Erixon och Kristina Hansson leder forskningsprojektet i samverkan. Tid för
projektledning och den forskning som dessa bidrar med i projektet bekostas helt och
hållet av Institutionen för estetiska ämnen och huvudsakligen av Piteå kommun med
undantag för 2021, 25% av Kristina Hanssons forskning bekostas av beviljade
forskningsmedel.

Postadress: 941 85 Piteå

Besöksadress: Svartuddsvägen 1

Telefon: 0911-69 60 00 vx

Webbadress: www.pitea.se
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ULF-avtal Piteå kommun
2019-07-01

Sammanställning av forskare och fördelning av respektive forskares tidsmässiga
insatser och uttag av de beviljade forskningsmedlen under åren 2019-2021
2019
Forskare

% av heltid

antal månader

Mats Danell/Estetiska

50%

4

Forskare

% av heltid

antal månader

Mats Danell

40%

12

Catharina Lundqvist

20%

4

Åsa Jeansson

20%

12

Stina Westerlund

30%

4

Forskare

% av heltid

antal månader

Mats Danell

40%

12

Catharina Lundqvist

20%

12

Stina Westerlund

33%

12

Åsa Jeansson

20%

12

Kristina Hansson

25%

12

Catharina Lundqvist/TUV-Estetiska
Stina Westerlund/Estetiska
2020

2021

Utöver forskarnas löner avsätts medel för drift.
I tjänsten
Kristina Hansson, Vetenskaplig ledare Piteå kommun
Piteå den 25.6 2019

Postadress: 941 85 Piteå

Besöksadress: Svartuddsvägen 1

Telefon: 0911-69 60 00 vx

Webbadress: www.pitea.se

Beslut
Föreståndarens beslutsmöte (FBM)
Lärarhögskolan
FS 1.6.1-1302-19

2019-06-18
Sid 1 (1)

Ärende p: 54
Ärende: Överenskommelse mellan Luleå tekniska universitet (LTU) och Umeå
universitet (Umu) angående genomförande av kursen Praktiknära skolforskning, 7,5 hp,
ht 2019
Föredragande: Carina Rönnqvist
Bakgrund: Institutionen

för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska
universitet (LTU) har tillfrågat Umeå universitet (Umu) om samverkan kring
forskarutbildningskursen Praktiknära skolforskning, 7,5 hp. Kursen ska ges under
höstterminen 2019 och är obligatorisk för doktorander inom forskarskolan PROFS vid
LTU, men inte obligatorisk för doktorander vid UmU. Varje lärosäte äger rätt att delta
med 12 doktorander. Parterna har nu undertecknat en överenskommelse om genomförande
där LTU ges kursansvar och där Umu medverkar med lokaler och lärarresurser för två
kursdagar vid det egna lärosätet. Ingen ekonomisk ersättning utgår mellan lärosätena.
Beredning: Carina Rönnqvist har berett ärendet.
Beslut: Rektor beslutade att stödja samverkan kring kursgivning mellan LTU och Umu
enligt ovan.
Bilagor: Överenskommelse om kursgivning mellan LTU och Umu

Expedieras (190701):
Carina Rönnqvist, Kirk Sullivan, Björn Norlin, Lärarhögskolans forskarskola inom det
utbildningsvetenskapliga området
Anna Nordström, Lärarhögskolan
Registraor

Lärarhögskolan
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Beslut
Lärarhögskolan/Föreståndarens beslutsmöte

2019-07-05
Sid 1 (1)

FS 4.1.1-667-16

Ärende p: 55
Ärende: Omdisponering av medel inom ramen för forskningssatsningen 2017-2020;
Institutionen för estetiska ämnen
Föredragande: Anna Nordström
Bakgrund: Institutionen för estetiska ämnen beviljades 2016 medel inom ramen för
forskningssatsningen 2017-2020. Stina Westerlund tilldelades medel ur satsningen och har även
fått ytterligare forskningsutrymme inom samverkansprojektet Piteåprojektet.
Mellan 2019-08-12 och 2021-08-14 kommer Stina Westerlund vara anställd på Lärarhögskolan
som forskningssamordnare på 50 procent och arbeta inom regeringsuppdraget försöksverksamhet
med praktiknära forskning. Under denna period är Westerlund tjänstledig från Institutionen för
estetiska ämnen.
Med anledning av anställningen på Lärarhögskolan kommer Westerlund inte kunna förbruka alla
medel inom ramen för dispositionstiden. Enligt ansökan önskar Institutionen för estetiska ämnen
förlänga dispositionstid inom forskningssatsningen 2017-2020 till 2022-06-31, alltså 6 månader
längre än den ursprungliga.
Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli
Förslag till beslut: Föreståndaren beslutar att bevilja ansökan om omdisponering.
Motivering till beslut: Regeringen har uppdragit åt bland annat Umeå universitet att
genomföra försöksverksamhet med praktiknära forskning. Att Stina Westerlund tar på sig ett
uppdrag inom denna verksamhet, motiverar att bevilja förlängd dispositionstid i enlighet med
ansökan.
Projektkonto och utbetalningssätt: Beslutet påverkar inte utbetalningarna till
institutionerna. Dessa görs i enlighet med ursprungsbudgeten.
Bilagor: ”Omdisponeringsansökan”

Expedieras (190705):
Anna Widén, Björn Oplaat, institutionen för estetiska ämnen
Agnetha Simm, Anna Nordström, Carina Rönnqvist, Lärarhögskolan
Registrator

Lärarhögskolans kansli
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Institutionen för estetiska ämnen
Kontaktperson Eva Skåreus

Page 1 (3)
2016-06-14

Lärarhögskolans forskningssatsningar 2017-2020. Ansökan
från Institutionen för estetiska ämnen
Beskrivning av miljön
Forskningsmiljön vid Institutionen för estetiska ämnen är både stark och svag. Styrkan ligger i antalet
disputerade lärare (9 st) varav fyra är nydisputerade lektorer (bild, musik, 2 slöjd) och ytterligare en
blir klar till hösten (bild). Därutöver har vi sex doktorander i samtliga ämnen antagna vid både
HumFaks forskarskola samt forskarskolan vid utbildningsvetenskap. Genomströmningen av
doktorander har hittills varit god. Tidigare forskningsmedel från Vetenskapsrådets
utbildningskommitté har även haft betydelse för forskningsinriktningen mot digital humaniora.
Därutöver har forskningen inom genus vuxit sig stark. Men styrkan genom de nydisputerade och
seniora forskare är också en begynnande svaghet. De nydisputerade befinner sig i ett kritiskt läge som
just nydisputerade. Det är av stor vikt att få fortsätta forskarkarriären, att det inte går för lång tid efter
disputationen och att man därmed tappar kontakten med nationell och internationell forskning.
Möjligheten att söka sig till andra forskningstjänster vid andra lärosäten, för personlig satsning på
forskarkärriären, är begränsad inom de estetiska ämnena, och för institutionen skulle det innebära en
allvarlig förlust. Bland de seniora forskarna (5 stycken samt dekan) kommer fyra stycken gå i pension
de närmaste åren. Styrkan är med andra ord bräcklig. För institutionens unika position med så pass
många disputerade inom pedagogiskt arbete, utgör det en utmaning, att både ersätta de seniora, ge
förutsättningar för våra nydisputerade att fortsätta forskning och att stärka vår forskningsmiljö.
Strategiska satsningar
I lärarhögskolans underlag Förslag till forskningssatsningar 2017-2020 anges de estetiska ämnena
som ett utvecklingsområde för ökad nationell konkurrenskraft. Ambitionen vid Institutionen för
estetiska ämnen såväl som vid Lärarhögskolan (och Humanistisk fakultet) är att arbeta vidare för att
förstärka forskningsmiljön ”… på ett sådant vis att det gynnar forskning inom andra och gärna två eller
fler estetiska ämnen” (2016-04-14).
De strategiska satsningar som hittills genomförts har varit följande. 2014 gjordes från Lärarhögskolan
i samarbete med Humanistisk fakultet en satsning om 2,36 mkr, vilket skulle användas till ett lektorat
samt en forskningsledare/professor vid institutionen. Rekryteringen av forskningsledare/professor var
inte framgångsrik och utlysningen avbröts då det vid tillsättningen enbart fanns en sökande kvar (av
fyra) och den sökande inte uppfyllde kravspecifikationen. Få forskare inom de estetiska ämnena har
uppnått professorsmeritering. Den tjänsten är således fortfarande vakant men fr.o.m 2016-06-15 ska
en internrekryterad gästprofessor om 10% finnas som forskningsledare vid institutionen.
Verksamheten kommer att utvärderas efter sex månader och eventuellt utökas. Sökande till lektoratet
omfattade fyra personer, varav tre var nydisputerade vid institutionen. Lektoratet tillsattes årsskiftet
2015/2016 av en av institutionens nydisputerade inom området bild.
Ytterligare forskningssatsning från LH skedde hösten 2015 då Institutionen för estetiska ämnen
tillsammans med Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) tilldelades ett konstnärligt
lektorat inom musik (50%, vid estetiska) samt ett lektorat med forskningsinriktning om 60% placerat
vid TUV. Satsningen på 3,8 mkr inriktades således mot musik samt förskolan, dvs. en konstnärlig och
vetenskaplig inriktning med tvärvetenskaplig karaktär. Tjänsterna är under tillsättning.
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Institutionen för estetiska ämnen
Kontaktperson Eva Skåreus
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Ansökans inriktning och satsningens betydelse för institutionens forskningsmiljö
I den nya utlysningen 2016-04-14 kvarstår således de medel (667 tkr) vilka inte utnyttjades vid 2015
års satsning. Då den utlysta forskningsledaren/professuren inte heller tillsats enligt ursprunglig plan,
kvarstår även 1 352 tkr (LH) och 1 352 tkr (HumFak) av den gemensamma satsningen som beslutades
2014. I det förslag som nu lämnas anhåller Institutionen för estetiska ämnen om att få omdisponera
delar av dessa medel så att de, tillsammans med de 667 tkr, kan användas i forskningssatsningen för
2017–2019.
Institutionens önskemål och ansökan är således att satsningen 2016, tillsammans med delar av de
medel som inte nyttjats i 2014 års forskningssatsning på en forskningsledare/professor, ska fördelas
internt på två nydisputerade och tillsvidareanställda lektorer. Motiveringen är följande:
Vid institutionen för estetiska ämnen finns idag fyra nydisputerade lektorer, snart fem, vilka
framgångsrikt fullföljt sina doktorandstudier och arbetat fram viktiga bidrag till forskning inom de
estetiska ämnena. Dessa behöver gå vidare i sin forskning. För institutionens del har vi två aktuella
situationerna som tydligt påvisar svårigheterna med att rekrytera forskningskompetens inom de
estetiska ämnena: ett fåtal sökande till det nu tillsatta lektoratet (årsskiftet 2015/2016) där nästan
samtliga i gruppen sökande var från institutionen samt den avbrutna utlysningen av
forskningsledare/professor. Därutöver har vi nu under våren även haft problem att få sökande till de
utlysta doktorandtjänsterna. Behovet av forskning inom de estetiska ämnena är samtidigt stort. I
vetenskapsrådets rapport Ämnesöversikt 2014 – utbildningsvetenskap benämns behovet just som
stort och att området är underutvecklat. Den kompetens som finns, finns i hög grad vid institutionen,
men de behöver meritera sig. För framtiden är det även centralt att institutionen får docentkompetens
för att säkra forskningskvaliteten och framöver kunna bedriva handledning av doktorander. I
dagsläget har vi två docenter vilka båda går i pension de närmaste åren.
Med tanke på att tidigare satsning inriktats mot konstnärlig forskning, motiverar det nu en
vetenskaplig inriktning mot slöjd, musik och/eller bild där tjänstebeskrivningen även ska omfatta att
arbeta med att stärka och utveckla forskningsmiljön, forskningsnätverk och samarbeten mellan
ämnena vid institutionen, t.ex. i form av seminarieserier och samskrivning. Vi ser det även av vikt att
det blir två utrymmen som tillsammans med den redan tillsatta lektorn (60/40) kan bilda en aktiv
grupp för att gemensamt arbeta med institutionens forskningsmiljö.
Institutionen ansöker därför om medel, enligt bifogad budget, för att möjliggöra för två av
institutionens lektorer att bedriva forskning på 60% i två år:
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Institutionen medfinansierar med lektorernas KU-tid, som vid 40% undervisning motsvarar 10% av
kostnaderna för en heltidstjänst (inkluderat i kostnaderna är lön, lkp, Igem och lokalkostnader). Utav
de resterande kostnaderna finansierar Lärarhögskolan 667 tkr och resten finansieras 50-50 mellan
Lärarhögskolan och Humanistisk fakultet, med hjälp av beviljade medel inom de riktade satsningarna
till institutionen (se LH styrelsebeslut 140526, p42).
Tilldelningen, vem som bedöms kvalificerad, ska göras av en rekryteringsgrupp, bestående av minst
två helst tre sakkunniga varav minst en helst två ska vara från en annan institution/lärosäte inom
forskningsämnet pedagogiskt arbete. Intresseanmälan ska innehålla en forskningsplan.

Umeå 16 juni 2016

Eva Skåreus, biträdande prefekt
Prefekten vid institutionen för estetiska ämnen står bakom ansökan

Anna Lindqvist, prefekt
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Beslut
Lärarhögskolan
Föreståndarens beslutsmöte

2019-08-26
Sid 1 (1)

FS 1.3.2-1435-19

Ärende p: 56
Ärende: Forskningstid och finansiering av forskningstiden för Stina Westerlund, Institutionen för
estetiska ämnen, inom ramen för hennes anställning vid Lärarhögskolans kansli
Föredragande: Anna Nordström
Bakgrund: Stina Westerlund är under perioden 2019-08-15 – 2021-08-14 anställd på 50 procent
som forskningssamordnare inom regeringsuppdraget försöksverksamhet med praktiknära
forskning (ULF-projektet) vid Lärarhögskolans kansli.
Institutionen för estetiska ämnen, där Stina Westerlund har sin grund-anställning, önskar att
Lärarhögskolan, utöver den överenskomna arbetstiden, också ska finansiera 10 procent egen
forskningstid för Stina Westerlund som ska kunna nyttjas efter anställningsperioden.
Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli och ledning
Beslut: Föreståndaren beslutar att:
 bevilja 10 procent egen forskningstid under anställningsperioden på två år,
 den egna forskningstiden får nyttjas till och med 2023-08-14.
Motivering till beslut: Mot bakgrund av att ULF-projektet är ett regeringsuppdrag och således
extra angeläget, Stina har accepterat anställningen på kort varsel och att hon lagt andra uppdrag åt
sidan under perioden för att ha utrymme att arbeta inom projektet, motiverar beslutet att hon ges
möjlighet att nyttja den egna forskningstiden efter anställningens upphörande.
Projektkonto och utbetalningssätt: Den egna forskningstiden ska finansieras av medel från
regeringsuppdraget, projekt på Lärarhögskolan 6000 44 000. Institutionen fakturerar
lönekostnaden samt institutions-, fakultets- och universitetsgemensamma kostnader innan 202112-31, efter anmodan från Lärarhögskolan.

Expedieras (190826):
Anna Widén, Björn Oplaat, Stina Westerlund, Institutionen för estetiska ämnen
Johan Lithner, Agnetha Simm, Anna Nordström, Boa Drammeh, Carina Rönnqvist,
Lärarhögskolan
Registrator

Lärarhögskolans kansli
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Beslut
Lärarhögskolan
Föreståndarens beslutsmöte

2019-08-26
Sid 1 (1)

FS 4.1.1-667-16

Ärende p: 57
Ärende: Omdisponering av medel inom forskningssatsningen 2017-2020: Minne och lärande
Föredragande: Anna Nordström
Ärendebeskrivning: Bert Jonsson, forskningsledare för forskningssatsningen Minne och
lärande, har erhållit en professur inom beteendevetenskapliga mätningar utbildningsvetenskap på
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, TUV.
Önskemålet enligt ansökan är att medlen för satsningen från och med 2019-08-01 utbetalas till
TUV istället för Institutionen för psykologi dit medlen betalas idag. I ansökan framgår att flytten
inte kommer påverka satsningens innehåll.
Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli.
Beslut: Föreståndaren beslutar att bevilja ansökan och att medlen ska betalas ut till TUV från och
med 2019-08-01.
Motivering till beslut: Att medlen betalas ut till TUV istället för till Institutionen för psykologi
påverkar inte utförandet av projektet.
Projektkonto och utbetalning: Från och med 2019-08-01 kommer medlen från satsningen att
betalas ut till TUV. Institutionen ska meddela Lärarhögskolan projektkonto dit utbetalningarna
ska göras. Förändringen görs i utfördelningen i september.
Bilagor: Ansökan om omdisponering av medel

Expedieras (190826):
Mikael Henningsson, Bert Jonsson, Ylva Johansson, Institutionen för psykologi
Agnetha Simm, Anna Nordström, Carina Rönnqvist, Boa Drammeh, Lärarhögskolan
Registrator

Lärarhögskolans kansli

901 87 Umeå

www.umu.se
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Umeå 2019-08-19

Till Carina Rönnqvist
forskningssamordnare
Lärarhögskolan

Ansökan omdisponering av medel för Forskningssatsningen 20172020: Minne och Lärande
Jag erhållit en professur i beteendevetenskapliga mätningar utbildningsvetenskap (TUV) Umeå
Universitet med start den 1/8 2019. Därför ansöker jag om att få omdisponera kvarvarande medel
avseende forskningssatsningen ”Minne och lärande” till TUV. Min flytt till TUV kommer inte påverka
den från lärarhögskolan beviljade satsningen som rullar på sedan en tid tillbaka med anställd doktorand
och lärare ute i skolan.

Bert Jonsson, Institutionen för psykologi
Bert.jonsson@umu.se
070-6777612

