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Ärende p: 8
Ersättning för AIL-utveckling av grundlärarprogrammet inriktning åk 4-6
Föredragande: Katarina Markström
Bakgrund: Umeå universitetet har regeringsuppdraget att under åren 2020–2026 utveckla och
bedriva så kallad arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL). Det finns ett antal övergripande syften
med denna satsning. För det första ska utbildningen vara en studieform som kan ges i hela landet,
den ska vidare locka fler till lärarutbildningarna och slutligen ge studenterna erfarenhet inför det
kommande yrkeslivet och öka kvaliteten i utbildningarna genom att koppling mellan teori och
praktik stärks. Satsningen kan också vara ett verktyg för att möjliggöra så kallad karriärväxling. Att
utveckla arbetssätt och samordningsformer som ska ingå i en varaktig struktur för
arbetsintegrerad lärarutbildning är också ett mål. Regeringsuppdraget utförs av Lärarhögskolan
vid Umeå universitet.
Lärarhögskolans styrelse har beslutat att den första utbildningen som ska erbjudas som AIL är
grundlärarprogrammet, årskurs 4 - 6. För att uppfylla uppdragets syfte behöver utbildningen
genomföras som distansutbildning. Den blir då mer tillgänglig för sökande från små
inlandskommuner med svårigheter att hitta behöriga lärare att anställa och kan vara attraktiv för
personer som vill karriärväxla till lärare.
Förutom att utveckla nätbaserad/distansundervisning så behöver kursansvariga och medverkande
lärare även utveckla utbildningen med de förutsättningar som ges utifrån att studenten förväntas
arbeta på en skola under utbildning. Ett särskilt område att utveckla blir därmed utbildningens
progression och kopplingen teori och praktik. Institutionerna har redan deltagare i projektgruppen
och kontaktpersoner som arbetar med att utveckla förutsättningar för den arbetsintegrerade
varianten av grundlärarprogrammet 4 – 6.
I uppdraget finns medel avsatta för institutionernas arbete med att utveckla sina kurser i enlighet
med ovan beskrivning. Kursansvariga och medverkande lärare förväntas delta på de
kompetensinsatser som erbjuds inom ramen för uppdraget. Att undervisa på en distansutbildning
kan innebära fysiska träffar med studenterna vid lärnod. Institutionernas kostnader för resa,
traktamente och logi vid fysiska träffar i Skellefteå eller Lycksele ska därför belasta uppdraget.
Med anledning av detta föreslås;
- att kursansvariga institutioner termin 1 och 2 på Grundlärarprogrammet 4 – 6,
arbetsintegrerad utbildning med start hösten 2021 erhåller en schablonersättning.
Schablonen räknas på 30 timmar för 7,5hp vilket motsvarar 4 timmar per högskolepoäng.
o Grundlärare som profession 6hp. NMD ersätts med 24 timmar.
o Att vara grundlärare 1,5hp. NMD ersätts med 6 timmar.
o Lärande och undervisning 7,5hp. ”Peddan” ersätts med 30 timmar.
o Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik 7,5hp. Ide och sam. ersätts med 30
timmar.
o Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön 7,5hp. Ide och sam. ersätts
med 30hp
o Svenska för årskurs 4-6, kurs 1 15hp. Språkstudier ersätts med 60 timmar.
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-

att kostnader för resor, traktamente och logi i samband med fysiska träffar vid lärnod ska
ersättas.

Beredning: Projektledaren för AIL vid Lärarhögskolans kansli i samråd med controller samt med
projektgruppen för AIL med företrädare från två institutioner (varav den ena är
programrådsordförande för grundlärarprogrammen), biträdande föreståndare och
utvecklingsledare från kansliet.

Beslut: Ersättning motsvarande 4 timmar per hp betalas ut till berörda institutioner enligt ovan.
Kostnader för resor, traktamente och logi vid fysiska träffar vid lärnod ska ersättas.

Projektkonto och utbetalningssätt: Projekt på Lärarhögskolan 6000 11 224, vh 12. Berörda
institutioner internfakturerar Lärarhögskolan efter utvecklad kurs. Ersättning utgår i enlighet med
universitetets interndebiteringstaxa för adjunkter eller lektorer.
Vid bokning av resa och logi ska referensnummer 6000 anges (Lärarhögskolan). Vid upprättande
av reseräkning i PASS för traktamente och eventuella utlägg i samband med resan ska
referensnummer 6000 anges. Reseräkningen ska cirkuleras vidare till LH. Ladda även upp ev.
kvitton, agenda, reseplanering eller liknande med information om vilken kurs på programmet som
avses. Ange i möjliga fält att det gäller arbetsintegrerad lärarutbildning. Det underlättar bokföring
vid kansliet.

Expedieras (210216):
Prefekter, studierektorer och ekonomer vid
Institutionen för idé och samhällsstudier
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Institutionen för språkstudier
Pedagogiska institutionen
Rådsordförande för grundlärarprogrammet Jonas Wikström
Controller Lärarhögskolans kansli Anna Nordström
Utbildningsledare Lärarhögskolans kansli Anna Tegström
Projektledare Lärarhögskolans kansli Katarina Markström
Registrator
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Ärende p: 9
Riktlinjer för livesändning vid VFU-besök på skola under pandemin
Föredragande: Anna Tegström
Bakgrund: Under vårterminen 2021 kommer ett stort antal studenter vid Lärarhögskolan att
genomföra sina verksamhetsförlagda studier alternativt praktik vid skolor inom regionens
upptagningsområde. Inom ramen för dessa studier ska studenternas prestationer, precis som i
andra kurser, examineras av en universitetslärare som vanligtvis genomför fysiska besök vid de
skolor där studenterna genomför sin VFU/praktik.
Under rådande omständigheter med pågående pandemi tar många skolor inte emot externa besök
på grund av den smittorisk sådana besök kan innebära. Därmed kan inte universitetslärare
examinera studenternas prestationer. Av den anledningen behöver fysiska besök till stora delar
ersättas av digitala motsvarigheter.
Eftersom fysiska besök ska vara normen vid examination under VFU ska dessa riktlinjer ses som
ett temporärt undantag. Riktlinjerna gäller endast så länge generella restriktioner för pandemin
råder.
Motivering till beslut: VFU-besök är ett led i kursers examinationstillfällen. Lärarhögskolan
motiverar således livesändning med stöd i den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse samt
myndighetsutövning.
Beslut: Lärarhögskolan har en skyldighet att se till att riktlinjer för livesändning under
VFU/praktik efterföljs. Med det som bakgrund har Lärarhögskolan tagit fram riktlinjer för hur de
digitala besöken får gå till utifrån rådande lagstiftning, framförallt GDPR, som medverkande
parter ska ta del av och följa. Lärarhögskolans föreståndare beslutar att riktlinjerna ska gälla
tillsvidare, dock längst till och med 30 juni 2021.
Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli. Synpunkter har inhämtats från de
institutioner som har ansvar för kurser med inslag av VFU.

Expedieras (210216):
- Programrådsordförande för yrkeslärarprogrammet, studie- och
yrkesvägledarprogrammet, ämneslärarprogrammet och KPU, grundlärarprogrammen
samt förskollärarprogrammet.
- Prefekter och studierektorer för vidarebefordran till kursansvariga lärare för VFU-kurser
under vårterminen
- Boa Drammeh och Anna Nordström, Fredrik Andersson, Anna Tegström, Birgitta
Wilhelmsson, Lärarhögskolan
- Registrator

Lärarhögskolan 901 87 Umeå www.umu.se

Bilaga p 9
Beslut

2021-02-08

Riktlinjer för livesändning vid digitala besök på verksamhetsförlagd
utbildning och praktik under pandemi
Riktlinjernas omfattning
Dessa riktlinjer omfattar enbart de fall där examinerande besök i
undervisningssituationen under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och praktik sker
genom digital livesändning istället för fysiska besök.
De omfattar således inte hantering av inspelat material.
Inte heller omfattar riktlinjerna de fall där examinerande lärare från universitetet får
tillgång till skolhuvudmannens digitala klassrum för att följa studenten i
undervisningssituationen. I dessa fall ska besökande lärare följa de processer och
riktlinjer som skolhuvudmannen sätter upp.
När begreppet VFU används nedan avses såväl VFU som praktik.
Riktlinjerna gäller från dagens datum och så länge Umeå universitet har särskilda
riktlinjer för undervisning med anledning av pandemi av covid-19. Dock längst till och
med 30 juni 2021.

Förutsättningar för digitala examinerande VFU-besök under
pandemin
Med anledning av den pågående pandemin råder en extraordinär situation i samhället.
Det gör att fysiska examinerande besök under VFU av smittskyddsskäl till stora delar
ersätts av digitala motsvarigheter. Med en sådan förändring följer ett behov av riktlinjer
för hur de digitala besöken genom livesändningar får gå till utifrån rådande lagstiftning,
framförallt GDPR. Eftersom fysiska examinerande besök i normalfallet ska vara normen,
samtidigt som kraven på integritetsskydd vid livesändningar i skolmiljö kommer vara
strängare när det inte längre råder ett extraordinärt läge, ska dessa riktlinjer ses som
undantag. Efter pandemin kommer tillämpningen av GDPR behöva bli stramare.

VFU-besöken utgör ett led i kursens examinationstillfälle. Umeå universitet motiverar
således livesändning med stöd i den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse samt
myndighetsutövning. I universitetets ansvar ligger en skyldighet att visa att rådande
lagstiftning efterföljs varför det är viktigt att medverkande parter tar del av och följer de
riktlinjer som gäller enligt nedan.
Se dataskyddsförordningens grundläggande principer
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Riktlinjer för livesändning av examinerande VFU-besök under
pandemin
Vid digitala examinerande besök i form av livesändning gäller att:
•

ingen inspelning eller lagring av något slag får ske av vare sig bild eller ljud.

•

Umeå universitets digitala verktyg ska användas, Zoom, Teams eller Skype for
Business, för att garantera att personuppgifter inte hamnar på ej tillförlitliga
servrar.

•

uppkopplingen ska göras på ett sätt som är skyddat från intrång av utomstående,
exempelvis genom att lösenord eller identifiering via UmU-id krävs för tillgång.

•

begriplig information om livesändningen i god tid har getts till vårdnadshavare för
barn/elever under 18 år samt till elever över 18 år.

•

sändningen ordnas på ett sådant sätt att den både fyller sin funktion att ge ett
underlag för lärarens bedömning av studentens prestation och samtidigt
minimerar behandlingen av personuppgifter (inklusive att elever är med på bild
eller ljud). alternativa lösningar ska erbjudas de elever som inte får/kan/vill delta i
livesändningen.

•

livesändningen ska ske öppet och syftet ska vara tydligt för alla deltagare.

För frågor om hanteringen av livesändning av digitala examinerande besök kontakta den
utbildningsledare som är ansvarig för berört program.

Fredrik Andersson: ämneslärarprogrammet, KPU samt studie- och
yrkesvägledarprogrammet.
fredrik.andersson@umu.se

Anna Tegström: Grundlärar- samt speciallärar- och specialpedagogprogrammen.
anna.tegstrom@umu.se

Birgitta Wilhelmsson: Förskollärar- och yrkeslärarprogrammen.
birgitta.wilhelmsson@umu.se

Detta beslut har fattats av Lärarhögskolans föreståndare Lars-Erik Lauritz efter
föredragning av utbildningsledare Anna Tegström
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