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Föredragningslista
Föreståndarens beslutsmöte
Lärarhögskolan

Tid:
Plats:

2020-03-30
Sid 1 (1)

Kl 10.00
Online via Teams, se länk i inbjudan

Ärende

Anmärkning

Föredragande

14

Resursstöd vid bedömning av
VAL-studenter som
genomför valideringskursen
Ämnesdidaktik med metodik

Beslut

Eva Alenius

Bilaga p 14

FS 1.3.2-629-20

Uppdrag inom Fler vägar in i
lärarutbildning, FVI:
Kursutveckling samt
validering – obehöriga i
fritidshem

Beslut

Anna-Karin Lidström
Persson

Uppdrag inom
Vidareutbildning av lärare,
VAL: Projektledning
validering – obehöriga i
förskolan

Beslut

Uppdrag inom
Vidareutbildning av lärare,
VAL: Rapportskrivning om
validering av obehöriga
lärare i skolan inom
praktiskt-estetiska ämnen

Beslut

Uppdrag om översyn och
revidering av överbryggande
kurser i Studie- och
yrkesvägledarprogrammet

Beslut

15

16

17

18

Bilaga p 15

FS 1.2.3-630-20

Anna-Karin Lidström
Persson

Bilaga p 16

FS 1.2.3-631-20

Anna-Karin Lidström
Persson

Bilaga p 17

FS 1.2.3-632-20

Anna-Karin Lidström
Persson

Bilaga p 18

Lärarhögskolan

FS 3.1.4-793-20

901 87 Umeå

www.umu.se

Beslut
Föreståndarens beslutsmöte (FBM)
Lärarhögskolan
FS 1.3.2-629-20

2020-03-30
Sid 1 (1)

20

Ärende p: 14
Resursstöd vid 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.

Förslag till beslut: Ersättningen för Institutionen för matematik och matematisk
statistiks arbete med bedömning av en student under vårterminen 2020 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: Medlen utbetalas till institutionen när kontraktet skrivits under och
är Lärarhögskolans kansli tillhanda.

Expedieras (200330):
Åke Brännström, Peter Anton, Catarina Rudälv, Frida Engman, Institutionen för matematik och
matematisk statistik
Boa Drammeh, Elisabeth Wallmark, Lärarhögskolans kansli
Registrator

Lärarhögskolan

901 87 Umeå

www.umu.se

Avtal
Kansliet för Lärarhögskolan

2020-03-30
Sid 1 (1)

FS 1.3.2-629-20

Avtal mellan Lärarhögskolan och Institutionen för matematik
och matematisk statistik angående Catarina Rudälvs uppdrag
i VAL-projektet under vt 2020
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 interndebiteringstaxa för adjunkter/lektorer.
I uppdraget ingår att besöka studenten i sin undervisningspraktik, bedöma examinationsuppgifter
samt dokumentera resultatet.
Ersättningen till Catarina Rudälv för VAL-studenten Jörgen Andersson 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 2020-04-__

Umeå 2020-04-__

Lärarhögskolan

901 87 Umeå

www.umu.se

Beslut
Föreståndarens beslutsmöte (FBM)
Lärarhögskolan
FS 1.2.3-630-20

2020-03-30
Sid 1 (1)

20

Ärende p: 15
Uppdrag inom Fler vägar in i lärarutbildning, FVI: Kursutveckling samt validering 
obehöriga i fritidshem

Föredragande: Anna-Karin Lidström Persson
Bakgrund
Avtalet, se bilaga, avser Kierstin Furbergs uppdrag att leda uppdragsgruppen Validering
inom Fritidshem, vilken är en särskild uppdragsgrupp inom regeringsuppdraget Fler
vägar in i lärarutbildning1. I projektgruppen ingår lärosätesrepresentanter för Göteborgs
universitet, Linköpings universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet samt
Umeå universitet. I uppdraget ingår att förbereda, leda och efterarbeta möten med
arbetsgruppen, sammanställa dokumentation och minnesanteckningar.
Dokumentationen avser bland annat lärosätesgemensamma kursplaner,
valideringsunderlag, bedömningsmatriser, kvalitetssäkringsmatris samt
informationsmaterial. Arbetet ska leda fram till en varaktig modell för validering av
obehöriga i fritidshem.
Beslut: Avtalet godkänns
Beredning: Utbildningsledare Lärarhögskolans kansli i samråd med controller och
berörd part.
Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras
Projektkonto: 6000 00 018
Utbetalningssätt: Ersättning utbetalas när kontraktet skrivits och efter inkommen
faktura.
Bilaga: Avtal om uppdrag inom FVI, Fler vägar in i lärarutbildning: Kursutveckling samt
validering - obehöriga i fritidshem

Expedieras (200330):
Kierstin Furberg
Anna-Karin Lidström Persson, Axel Bennhage, Anna Nordström, Eva Alenius, Lärarhögskolan
Registrator

Uppdraget om att skapa fler vägar in i läraryrket
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/08/uppdrag-om-att-skapa-fler-vagar-in-i
lararyrket/
1

Lärarhögskolan

901 87 Umeå

www.umu.se

20-03-09

Avtal om uppdrag inom FVI, Fler vägar in i lärarutbildning:
Kursutveckling samt validering - obehöriga i fritidshem
Avser
Kierstin Furberg, (tidigare utbildningsledare Jönköping universitet). Kierstin Furberg har en i landet unik
kompetens så väl till djup som bredd inom lärarutbildning i rollen som utbildningsledare vid Jönköping
University samt som ansvarig för särskilda lärarutbildningar som KUT, SÄL och VAL samt valideringsuppdrag.
Uppdrag
Leda uppdragsgruppen Validering inom Fritidshem, vilken är en särskild uppdragsgrupp inom
regeringsuppdraget Fler vägar in i lärarutbildning1. I projektgruppen ingår lärosätes-representanter för
Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet samt Umeå
universitet. I uppdraget ingår att förbereda, leda och efterarbeta möten med arbetsgruppen, sammanställa
dokumentation och minnesanteckningar. Dokumentationen avser bland annat lärosätesgemensamma
kursplaner, valideringsunderlag, bedömningsmatriser, kvalitetssäkringsmatris samt informationsmaterial.
Arbetet ska leda fram till en varaktig modell för validering av obehöriga i fritidshem.
Tidsplan
Arbetet i projektgruppen påbörjades i juni månad 2019 med ett introduktionsmöte vid Umeå universitet.
Arbetet förväntas pågå med störst intensitet under ht 2019 och vt 2020.

Arbetsbeskrivning och tidsåtgång
Uppgift

Tidsåtgång

Introduktionsmöte

10 juni

Projektmöte 1
Konferens
Konferens
Projektmöte 2
Projektmöte 3
Projektmöte 4
Projektmöte 5
Övrigt arbete
Totalt

7-8 okt
28 okt
19-20 nov
3-4 dec
24 feb
29 april
8-9 juni
xx

juni
augusti
september
oktober
november
december
januari-juni

Uppskattad
tidsåtgång
22

Kommentarer - För- och efterarbete för projektmöten samt restid

50

Linköpings universitet, Campus Norrköping
SKL, Sveriges kommuner och landsting, temadag Fritidshem
Presentation vid Fler vägar in-konferens, Stockholm
Stockholms universitet
Malmö universitet
Jönköping university
Göteborgs universitet
T ex konferenser, temadagar och övrigt arbete
Kierstin Furberg inkommer med fakturaunderlag där insats i antal
timmar framgår.

50
200

322

Umeå universitet

Total tidsåtgång i timmar: ca 322 timmar, arvode: 600 kr / timme exklusive moms
Kierstin Furberg fakturerar Lärarhögskolan löpande. Omkostnader tillkommer för resor och logi etc. Resorna
ska göras i enlighet med Umeå universitets resepolicy.
Om arbete med arbetet med validering och bedömning av sökande kommer ingå i uppdraget tillkommer
ytterligare tid för detta och nytt uppdragsavtal arbetas fram.

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

1

Uppdraget om att skapa fler vägar in i läraryrket https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/08/uppdrag-om-att
skapa-fler-vagar-in-i-lararyrket/

20-03-09

20-03

20-03-11

Maria Löfgren, föreståndare

Kierstin Furberg

Lärarhögskolan, Umeå universitet

Expert inom särskild lärarutbildning
och validering

Beslut
Föreståndarens beslutsmöte (FBM)
Lärarhögskolan
FS 1.2.3-630-20

2020-03-30
Sid 1 (1)

20

Ärende p: 16
Uppdrag inom Vidareutbildning av lärare, VAL: Projektledning validering –
obehöriga i förskolan
Föredragande: Anna-Karin Lidström Persson
Bakgrund
Avtalen, se bilagor, avser Kierstin Furberg och Nils Johansson för projektledning inom
regeringsuppdraget VAL, Vidareutbildning av lärare, för projektgrupp för validering av obehöriga i
förskolan1. I projektgruppen ingår lärosätesrepresentanter för Göteborgs universitet, Malmö
universitet, Stockholms universitet, Karlstads universitet samt Umeå universitet. I uppdraget ingår
att förbereda, leda och efterarbeta möten med arbetsgruppen, sammanställa dokumentation och
minnesanteckningar. Dokumentationen avser bland annat lärosätesgemensamma kursplaner,
valideringsunderlag, bedömningsmatriser, kvalitetssäkringsmatris samt informationsmaterial.
Arbetet ska leda fram till en varaktig modell för validering av obehöriga i förskolan.
Beslut: Avtalen godkänns
Beredning: Utbildningsledare Lärarhögskolans kansli i samråd med controller och berörd part.
Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras
Projektkonto: 6000 00 012
Utbetalningssätt: Ersättning utbetalas när avtalen skrivits under och efter inkommen faktura.
Bilagor:
-Avtal om uppdrag inom VAL, Vidareutbildning av lärare: Projektledning validering - obehöriga i
förskolan (Kierstin Furberg)
-Avtal om uppdrag inom VAL, Vidareutbildning av lärare: Projektledning validering - obehöriga i
förskolan (Nils Johansson)

Expedieras (200330):
Kierstin Furberg
Nils Johansson
Anna-Karin Lidström Persson, Jonas Rosén, Elisabeth Wallmark, Axel Bennhage, Anna
Nordström, Eva Alenius, Lärarhögskolan
Registrator

Remisspromemoria U2019/03260/UH, Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en
behörighetsgivande examen genom VAL https://www.regeringen.se/rattsliga
dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/10/promemorian-fler-obehoriga-larare
och-forskollarare-ska-kunna-na-en-behorighetsgivande-examen-genom-val/
1

Lärarhögskolan

901 87 Umeå

www.umu.se

20-03-18

Avtal om uppdrag inom VAL, Vidareutbildning av lärare: Projektledning
validering - obehöriga i förskolan
Avser
Kierstin Furberg, (tidigare utbildningsledare Jönköping universitet). Kierstin Furberg har en i landet unik
kompetens så väl till djup som bredd inom lärarutbildning i rollen som utbildningsledare vid Jönköping University
samt som ansvarig för särskilda lärarutbildningar som KUT, SÄL och VAL samt valideringsuppdrag.
Uppdrag
Projektledning inom regeringsuppdraget VAL, Vidareutbildning av lärare, för projektgrupp för validering av
obehöriga i förskolan1. I projektgruppen ingår lärosätesrepresentanter för Göteborgs universitet, Malmö
universitet, Stockholms universitet, Karlstads universitet samt Umeå universitet. I uppdraget ingår att förbereda,
leda och efterarbeta möten med arbetsgruppen, sammanställa dokumentation och minnesanteckningar.
Dokumentationen avser bland annat valideringsunderlag, bedömningsmatriser, kvalitetssäkringsmatris, förslag
till gemensamma kompletteringskurser etc. Arbetet ska leda fram till en varaktig modell för validering av
obehöriga i förskolan.
Tidsplan
Arbetet i projektgruppen påbörjades i november 2019. Arbetet förväntas pågå under 2020 och delar av 2021 om
erforderliga beslut fattas av regeringen om förordningsförändringar som möjliggör för obehöriga i förskolan att
studera i VAL. Avtalet reglerar arbete vt 2020.

Arbetsbeskrivning och tidsåtgång
Månad

Tidsåtgång

Kommentarer - För- och efterarbete för projektmöten samt restid

Nov. Dec-19

15

Jan.-20

54

Stockholms universitet inkl. minnesanteckningar etc. 29/11-19
ZOOM-möte
Stockholms universitet 14/1-15/1-16/1-20
Konferens Stockholm World Trade Center 28-30/1-20
Inläsning, för- och efterarbete, planering för konferens mm.

Feb.-20

14

Mars-20

8

April-Maj-20
Ca 35
Totalt

Ca 126

Arbete i bostaden
11/2-20 Stockholms universitet
Förberedelse inställt möte/konferens Stockholm World Trade Center 11-12 mars
Inläsning, förarbete planering för konferens mm.
Konferens Stockholm 25/5-20
Inläsning, för- och efterarbete mm.
Tillkommer ev tid p g a inställd konferens
Kierstin Furberg inkommer med fakturaunderlag där insats i antal timmar framgår.

Total tidsåtgång i timmar: ca 120-130 timmar, arvode: 600 kr / timme exklusive moms
Kierstin Furberg fakturerar Lärarhögskolan löpande. Omkostnader tillkommer för resor och logi etc. Resorna ska
göras i enlighet med Umeå universitets resepolicy.
Om arbete med arbetet med validering och bedömning av sökande kommer ingå i uppdraget tillkommer
ytterligare tid för detta och nytt uppdragsavtal arbetas fram.

1

Remisspromemoria U2019/03260/UH, Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen
genom VAL https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/10/promemorian
fler-obehoriga-larare-och-forskollarare-ska-kunna-na-en-behorighetsgivande-examen-genom-val/

20-03-18

20-03
20-03-20
Maria Löfgren, föreståndare

Kierstin Furberg

Lärarhögskolan, Umeå universitet

Expert inom särskild lärarutbildning
och validering

20-03-18

Avtal om uppdrag inom VAL, Vidareutbildning av lärare: Projektledning
validering - obehöriga i förskolan
Avser
Nils Johansson, (tidigare utbildningsledare Malmö universitet). Nils Johansson har en i landet unik kompetens så
väl till djup som bredd inom lärarutbildning som utbildningsledare vid Malmö universitet samt som ansvarig för
särskilda lärarutbildningar som VAL och valideringsuppdrag.

Uppdrag
Projektledning inom regeringsuppdraget VAL, Vidareutbildning av lärare, för projektgrupp för validering av
obehöriga i förskolan1. I projektgruppen ingår lärosätesrepresentanter för Göteborgs universitet, Malmö
universitet, Stockholms universitet, Karlstads universitet samt Umeå universitet. I uppdraget ingår att förbereda,
leda och efterarbeta möten med arbetsgruppen, sammanställa dokumentation och minnesanteckningar.
Dokumentationen avser bland annat valideringsunderlag, bedömningsmatriser, kvalitetssäkringsmatris samt ge
förslag till gemensamma kompletteringskurser etc. Arbetet ska leda fram till en varaktig modell för validering av
obehöriga i förskolan.
Tidsplan
Arbetet i projektgruppen påbörjades i november 2019. Arbetet förväntas pågå under 2020 och delar av 2021 om
erforderliga beslut fattas av regeringen om förordningsförändringar som möjliggör för obehöriga i förskolan att
studera i VAL. Avtalet reglerar arbete vt 2020.

Arbetsbeskrivning och tidsåtgång
Tid

Tidsåtgång

November 2019
Januari 2020
Februari 2020
Mars 2020

8 tim
45 tim
4 tim
4 tim

April-Maj 2020
Totalt

Ca 30 tim
Ca 95 tim

Uppskattad
tidsåtgång

Kommentarer – Arbetsmöten i projektgruppen, för- och efterarbete,
inläsning, planering, projektmöten samt restid
29/11 Stockholms universitet
14-16/1 Stockholms universitet, 28-30/1 WTC, Stockholm
11/2 Stockholms universitet
Förberedelse inställt möte/konferens Stockholm World Trade Center
11-12 mars
Alternativ för inställt möte 12-13/3, möte 25/5
Nils Johansson inkommer med fakturaunderlag där insats i antal
timmar framgår.

Total tidsåtgång i timmar: ca 90 timmar, arvode: 600 kr / timme exklusive moms
Nils Johansson fakturerar Lärarhögskolan löpande. Omkostnader tillkommer för resor och logi etc. Resorna ska
göras i enlighet med Umeå universitets resepolicy.
Om arbete med arbetet med validering och bedömning av sökande kommer ingå i uppdraget tillkommer
ytterligare tid för detta och nytt uppdragsavtal arbetas fram.

1

Remisspromemoria U2019/03260/UH, Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen
genom VAL https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/10/promemorian
fler-obehoriga-larare-och-forskollarare-ska-kunna-na-en-behorighetsgivande-examen-genom-val/

20-03-18

20-03-

20-03-20

Maria Löfgren, föreståndare

Nils Johansson

Lärarhögskolan, Umeå universitet

Expert inom särskild lärarutbildning
och validering

Beslut
Föreståndarens beslutsmöte (FBM)
Lärarhögskolan
FS 1.2.3-632-20

2020-03-30
Sid 1 (1)

20

Ärende p: 17
Uppdrag inom Vidareutbildning av lärare, VAL: Rapportskrivning om validering av
obehöriga lärare i skolan inom praktiskt-estetiska ämnen

Föredragande: Anna-Karin Lidström Persson
Bakgrund
Avtalen, se bilagor, avser Kierstin Furberg och Nils Johansson uppdrag att skriva en
rapport för att beskriva och analysera två olika valideringsmodeller inom VAL.
Modellerna användes för erfarna lärare utan lärarexamen i praktiskt-estetiska ämnen vid
Göteborgs universitet respektive Karlstads universitet under åren 2015 - 2019. I arbetet
ingår inläsning av material, lärosätesbesök med intervjuer, sammanställning av insamlat
materiel samt rapportskrivning.
Beslut: Avtalen godkänns
Beredning: Utbildningsledare Lärarhögskolans kansli i samråd med controller och
berörd part.
Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras
Projektkonto: 6000 00 012
Utbetalningssätt: Ersättning utbetalas när avtalen skrivits under och efter inkommen
faktura.
Bilagor:
-Avtal om uppdrag inom VAL, Vidareutbildning av lärare: Rapportskrivning om
validering av obehöriga lärare i skolan inom praktiskt-estetiska ämnen (Kierstin
Furberg)
-Avtal om uppdrag inom VAL, Vidareutbildning av lärare: Rapportskrivning om
validering av obehöriga lärare i skolan inom praktiskt-estetiska ämnen (Nils
Johansson)

Expedieras (200330):
Kierstin Furberg
Nils Johansson
Anna-Karin Lidström Persson, Jonas Rosén, Elisabeth Wallmark, Axel Bennhage, Anna
Nordström, Eva Alenius, Lärarhögskolan
Registrator

Lärarhögskolan

901 87 Umeå

www.umu.se

20-03-09

Avtal om uppdrag inom VAL, Vidareutbildning av lärare:
Rapportskrivning om validering av obehöriga lärare i skolan inom
praktiskt-estetiska ämnen
Avser
Kierstin Furberg, (tidigare utbildningsledare Jönköping universitet). Kierstin Furberg har en i landet unik
kompetens så väl till djup som bredd inom lärarutbildning i rollen som utbildningsledare vid Jönköping University
samt som ansvarig för särskilda lärarutbildningar som KUT, SÄL och VAL samt valideringsuppdrag. Kierstin
Furberg har tidigare producerat två andra rapporter om valideringsmodeller i VAL.
Uppdrag
Målet med uppdraget är att skriva en rapport för att beskriva och analysera två olika valideringsmodeller inom
VAL. Modellerna användes för erfarna lärare utan lärarexamen i praktiskt-estetiska ämnen vid Göteborgs
universitet respektive Karlstads universitet under åren 2015 - 2019. I arbetet ingår inläsning av material,
lärosätesbesök med intervjuer, sammanställning av insamlat materiel samt rapportskrivning.
Tidsplan
Inläsning, datainsamling sker under oktober och november 2019. Skrivarbetet sker mellan december 2019 och
maj 2020. Rapporten ska kunna publiceras i juni 2020 tillsammans med tidigare publicerade rapporter på VALutbildningens webbplats1. Rapporten kommer även att tryckas upp vid Umeå universitet och distribueras till
bland annat andra VAL-lärosäten.
Arbetsbeskrivning och tidsåtgång
Uppgift

Tidsåtgång

Kommentarer

Förberedelse av
arbetet/rapporten

1-2 veckor

Begära in underlag t ex kursplaner, studieguider mm för inläsning. Upprätta
processunderlag t ex intervjuguider. Datainsamling från universiteten om studenter
som gått utbildningen, genomströmning, förkunskaper, mm.

Intervjuer,
platsbesök

2 veckor

Platsbesök för att möta universitetslärare och utbildningsansvariga vid lärosätena för
intervju kring deras planering, genomförande och utvärdering av valideringen (KaU 2
dagar (2 ämnen/institutioner), GU 3 dagar (5 ämnen/institutioner).

Uppföljning,
Skrivprocess,
Bearbetning

5-6 veckor

Sammanställning och bearbetning av materialet samt inhämta eventuellt
kompletterande uppgifter. Skrivande och kritisk läsning av exempelvis VALs
ledningsgrupp och redigering efteråt. Redigering och avslutning samt oförutsett
arbete.

Övrigt

1 vecka

Administration och restid.

Totalt

Ca 10
veckor

Arbetet fördelas mellan Nils Johansson och Kierstin Furberg vilka inkommer med
fakturaunderlag där respektive persons insats i antal timmar framgår.

Total tidsåtgång i timmar: 400 timmar. Arbetet genomförs tillsammans med Nils Johansson med vilken ett
separat avtal upprättats. Kierstin Furberg och Nils Johansson fakturerar fortlöpande sin del av den uppskattade
tidsåtgången.

1

https://lararutbildning.nu/mer-information-om-uppdraget/
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För Kierstin Furbergs del uppskattas tidsåtgången till ca 200 timmar. Arvode: 600 kr / timme exklusive moms.
Omkostnader tillkommer för resor och logi etc. Resorna ska göras i enlighet med Umeå universitets resepolicy.

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

20-03-

20-03-11

Maria Löfgren, förståndare

Kierstin Furberg

Lärarhögskolan, Umeå universitet

Expert inom särskild lärarutbildning
och validering

20-03-09

Avtal om uppdrag inom VAL, Vidareutbildning av lärare:
Rapportskrivning om validering av obehöriga lärare i skolan inom
praktiskt-estetiska ämnen
Avser
Nils Johansson, (tidigare utbildningsledare Malmö universitet). Nils Johansson har en i landet unik kompetens så
väl till djup som bredd inom lärarutbildning som utbildningsledare vid Malmö universitet samt som ansvarig för
särskilda lärarutbildningar som VAL och valideringsuppdrag. Nils Johansson har tidigare producerat två andra
rapporter om valideringsmodeller i VAL.
Uppdrag
Målet med uppdraget är att skriva en rapport för att beskriva och analysera två olika valideringsmodeller inom
VAL. Modellerna användes för erfarna lärare utan lärarexamen i praktiskt-estetiska ämnen vid Göteborgs
universitet respektive Karlstads universitet under åren 2015 - 2019. I arbetet ingår inläsning av material,
lärosätesbesök med intervjuer, sammanställning av insamlat materiel samt rapportskrivning.

Tidsplan
Inläsning, datainsamling sker under oktober och november 2019. Skrivarbetet sker mellan december 2019 och
maj 2020. Rapporten ska kunna publiceras i juni 2020 tillsammans med tidigare publicerade rapporter på VALutbildningens webbplats1. Rapporten kommer även att tryckas upp vid Umeå universitet och distribueras till
bland annat andra VAL-lärosäten.
Arbetsbeskrivning och tidsåtgång
Uppgift

Tidsåtgång

Kommentarer

Förberedelse av
arbetet/rapporten

1-2 veckor

Begära in underlag t ex kursplaner, studieguider mm för inläsning. Upprätta
processunderlag t ex intervjuguider. Datainsamling från universiteten om studenter
som gått utbildningen, genomströmning, förkunskaper, mm.

Intervjuer,
platsbesök

2 veckor

Platsbesök för att möta universitetslärare och utbildningsansvariga vid lärosätena för
intervju kring deras planering, genomförande och utvärdering av valideringen (KaU 2
dagar (2 ämnen/institutioner), GU 3 dagar (5 ämnen/institutioner).

Uppföljning,
Skrivprocess,
Bearbetning

5-6 veckor

Sammanställning och bearbetning av materialet samt inhämta eventuellt
kompletterande uppgifter. Skrivande och kritisk läsning av exempelvis VALs
ledningsgrupp och redigering efteråt. Redigering och avslutning samt oförutsett
arbete.

Övrigt

1 vecka

Administration och restid.

Totalt

Ca 10
veckor

Arbetet fördelas mellan Nils Johansson och Kierstin Furberg vilka inkommer med
fakturaunderlag där respektive persons insats i antal timmar framgår.

Total tidsåtgång i timmar: ca 400 timmar. Arbetet genomförs tillsammans med Kierstin Furberg med vilken ett
separat avtal upprättats. Nils Johansson och Kierstin Furberg fakturerar fortlöpande sin del av den uppskattade
tidsåtgången. För Nils Johanssons del uppskattas tidsåtgången till ca 200 timmar. Arvode: 600 kr / timme exklusive

1
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moms. Omkostnader tillkommer för resor och logi etc. Resorna ska göras i enlighet med Umeå universitets
resepolicy.

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

20-03-

20-03-11

Maria Löfgren, föreståndare

Nils Johansson

Lärarhögskolan, Umeå universitet

Expert inom särskild lärarutbildning
och validering

Beslut
Lärarhögskolan/Föreståndarens beslutsmöte

2020-03-30
Sid 1 (2)

FS 3.1.4-793-20

Ärende p: 18
Uppdrag om översyn och revidering av överbryggande kurser i Studie- och
yrkesvägledarprogrammet
Föredragande: Anna-Karin Lidström Persson
Uppdrag: Att utreda och lämna förslag på en ny överbryggande termin till våren 2021
eller motsvarande mot bakgrund av den nyligen reviderade programstrukturen,
inkluderande översyn av kursstruktur och innehåll i kurser samt nya behörighetskrav.
Bakgrund: Lärarhögskolans styrelse har sedan tidigare fattat beslut om att revidera
Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Umeå universitet. Arbetet med kursutveckling
pågår enligt den plan som Lärarhögskolans styrelse beslutade om 190612.
I samband med programrevideringen behöver kurspaketet Överbryggande kurser för
utbildning till Studie- och yrkesvägledare omfattande 30 högskolepoäng (hp) en översyn.
Kurspaktet har sedan flera år erbjudits för sökande som har tidigare studier från
exempelvis lärarutbildningen eller annan utbildning av relevans för studie- och
yrkesvägledning. Syftet med Överbryggande kurser för utbildning till Studie- och
yrkesvägledare har varit att erbjuda en förkortad väg för yrkesväxlare från angränsande
yrkesområden till att nå en Studie- och yrkesvägledarexamen.
Uppdrag till Gunnar Schedin, Institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap:
- Utreda och lämna förslag på en ny överbryggande termin eller motsvarande till våren
2022 mot bakgrund av den reviderade programstrukturen, inkluderande översyn av
kursstruktur och innehåll i kurser samt nya behörighetskrav. Arbetet ska ske i samråd
med programråd och medverkande institutioner.
Tidsplan för arbetet: maj 2020 tom oktober 2020.
Beräknad tidsåtgång: Två veckors arbete, dvs 80 timmar.
Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli i samråd med rådet för
studie- och yrkesvägledarprogrammet samt berörd institution.

Ersättning: Sker i enligt universitets interndebiteringstaxa för universitetslektorer.

Lärarhögskolans kansli

901 87 Umeå

www.umu.se

Beslut
Lärarhögskolan/Föreståndarens beslutsmöte

2020-03-30
Sid 2 (2)

FS 3.1.4-793-20

Utbetalningssätt: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap internfakturerar
när arbetet är avslutat.
Projektkonto: 6000 00 005

Beslut: Uppdragsbeskrivningen fastställs

Bilagor:
Uppdragsbeskrivning Översyn av Överbryggande termin inom Studie- och
Yrkesvägledarprogrammet

Expedieras till (200330):
Gunnar Schedin, Annika Nilsson, Per Kristmansson, Institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap
Ron Mahieu, ordförande i rådet för Studie- och yrkesvägledarprogrammet
Anna-Karin Lidström Persson, Lärarhögskolan
Registrator
Kopia för kännedom till:
Maria Lundgren, Studentcentrum, Antagning
Maria Rudberg, Studentcentrum, Examina

Lärarhögskolans kansli

901 87 Umeå

www.umu.se

Bilaga p 18
Uppdrag Studie- och
yrkesvägledarprogrammet

Uppdragsbeskrivning
Revidering av Överbryggande kurser i
Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Lärarhögskolans kansli

Uppdragsbeskrivning:
Att utreda och lämna förslag på en ny överbryggande termin till våren 2021 eller
motsvarande mot bakgrund av den nyligen reviderade programstrukturen,
inkluderande översyn av kursstruktur och innehåll i kurser samt nya
behörighetskrav.
De huvudsakliga skälen till uppdraget är att:
-ny programstruktur för Studie- och yrkesvägledarprogrammet gäller inför studiestart
höstterminen 2020,
-behov finns av att säkerställa att strukturen i överbryggande termin eller motsvarande
möjliggör att examensordningens mål för Studie- och yrkesvägledarprogrammet kan nås,
samt att behörighetskraven till både överbryggande termin eller motsvarande, och till det
ordinarie programmets termin 5 och 6, är riktiga.
Bakgrund
Lärarhögskolans styrelse har sedan tidigare fattat beslut om att revidera Studie- och
yrkesvägledarprogrammet vid Umeå universitet. Arbetet inleddes med en utredning under
2018 och fortsatte under 2019 med programutveckling. Arbetet med kursutveckling pågår
enligt den plan som Lärarhögskolans styrelse beslutade om 190612. De huvudsakliga
förändringarna i programmet är följande:
-utbildningen inleds med kurser i samhällsvetenskap,
-förstärkt vetenskaplig teori och metod,
-förstärkt omfattning av kurser som ger kunskaper om nyanlända och minoriteters situation
och villkor i Sverige,
-förstärkt innehåll beträffande funktionsvariationer,
-förstärkt innehåll av beteendevetenskap relaterat till karriärutveckling samt
-förslås att ytterligare förändringar kan ske inom ramen för befintlig omfattning i kurser.
Ett kurspaket; Överbryggande kurser för utbildning till Studie- och yrkesvägledare
omfattande 30 högskolepoäng (hp) har sedan flera år erbjudits för sökande som har tidigare
studier från exempelvis lärarutbildningen eller annan utbildning av relevans för studie- och
yrkesvägledning. Syftet med Överbryggande kurser för utbildning till Studie- och
yrkesvägledare har varit att erbjuda en förkortad väg för yrkesväxlare från angränsande
yrkesområden till att nå en Studie- och yrkesvägledarexamen.
Sedan vårterminen 2019 har behörighetskravet varit minst 90 hp avslutade studier varav
minst 60 hp av dessa ska omfatta kurser inom psykologi, pedagogik, sociologi, socialt arbete
eller motsvarande (exempelvis utbildning som lärare, socionom eller personalvetare).
De studerande ansluter efter antagning till det ordinarie programmets termin 5 och 6.

2020-03-27

Bilaga p 18
Kurspaketet består av dessa kurser:
6SY033 Introduktion till Studie- och yrkesvägledning 12,5 hp
6SY034 Teorier, modeller och metoder för karriärvägledning 7,5 hp
6SY035 Samhällsvetenskap 10 hp
Före vårterminen 2019 var behörighetskravet en avslutad examen i angränsande
yrkesområden exempelvis en lärarexamen men efter synpunkter från både Studentcentrums
antagningsenhet respektive examensenhet och i dialog med Lärarhögskolan vid Umeå
universitet, justerades kravet till 90 hp. Skälet till reduceringen i behörighetskrav var att när
de studerande som studerar via överbryggande termin ansluter till termin 5 och 6 och från
och med då studerar tillsammans med de som gått via det ordinarie Studie- och
yrkesvägledarprogrammet, har de lika mycket studier med sig.
Oavsett om behörighetskravet till överbryggande termin är en tidigare avlagd examen eller
endast 90 hp tidigare studier, har resultatet blivit att den som studerar via överbryggande
termin och den som studerar via det ordinarie Studie- och yrkesvägledarprogrammet anses
uppnå samma examensmål men via olika vägar. En student som har gått via överbryggande
termin kan ha tonvikt inom sociologi och en annan inom pedagogik men effekten har blivit
att jämställa dessa bakgrunder, dels med varandra, dels med den som studerat via det
ordinarie Studie- och yrkesvägledarprogrammet.
Att utforma adekvata behörighetskrav som svarar mot examensordningen är alltså centralt
för möjligheten att kunna ge överbryggande termin eller motsvarande.
Uppdrag till Gunnar Schedin, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap:
- Utreda och lämna förslag på en ny överbryggande termin eller motsvarande till våren 2022
mot bakgrund av den reviderade programstrukturen, inkluderande översyn av kursstruktur
och innehåll i kurser samt nya behörighetskrav
Tidsplan för arbetet: maj 2020 tom oktober 2020.
Arbetet ska ske i samråd med programråd och medverkande institutioner.
Beräknad tidsåtgång: Två veckors arbete, dvs 80 timmar.

