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Ärende p: 16
Ersättning för kursansvar i VFU-kurs 6ES067, Ämnesdidaktik i skolpraktiken, del
2, 15 hp
Föredragande: Elisabeth Wallmark
Bakgrund: Bakgrund: Kursen 6ES067, Ämnesdidaktik i skolpraktiken, del 2, 15 hp ges
för sista gången ht 21 och ingår i den äldre varianten av KPU, Kompletterande pedagogisk
utbildning med 50 % studietakt. Under höstterminen 2021 kommer ett extra stort antal
studerande i VAL- och ULV-studenter genomföra VFU inom ramen för kursen. Kursen
har under ett övergångsskede använts för VAL- och ULV-studenter och nya särskilda
kursplaner för denna studerandekategori är under framtagandet.
Då studerandeantalet med både KPU-studenter och VAL- och ULV-studenter
tillsammans kommer bli extra högt kommer koordineringen av dessa studenter bli
krävande. En anledning till det krävande arbetet är att VAL- och ULV-studenterna
representerar fler ämnen och fler skolformer än vad som normalt hanteras inom kursen.
Beredning: Samråd ang. ekonomi/budget och utbildningsplanering har skett.
Beslut: Lärarhögskolan utbetalar ersättning för extraordinärt krävande kursansvar med totalt 40
timmar enligt universitets interndebiteringstaxa för universitetsadjunkter.

Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras
Projektkonto: 6000 00 009
Utbetalningssätt: Medlen utbetalas till institutionen.

Expedieras (210329):
Anna Nordström, Lärarhögskolans kansli
Anna-Karin Lidström Persson, Lärarhögskolans kansli
Stina Wikberg, prefekt, Institutionen för estetiska ämnen
Nina Mattsson, studierektor, Institutionen för estetiska ämnen
Björn Plaat Roman, ekonomisamordnare, Institutionen för estetiska ämnen
Maria Larsson, ekonomiadministratör, Institutionen för estetiska ämnen
Registrator
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Ärende p: 17
Resurs för validering av fritidspedagogiskt ämnesområde inom VAL
Föredragande: Elisabeth Wallmark
Bakgrund: Uppdraget gäller Annika Nilsson, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, som ersätts för delaktighet i kartläggning och bedömning av
valideringsuppgifter samt utvärdering och utveckling av validering inom
fritidspedagogiskt ämnesområde
Beredning: Samråd ang. ekonomi/budget och utbildningsplanering har skett.
Beslut: Lärarhögskolan utbetalar ersättning för totalt 20 timmar för 2021 enligt
universitets interndebiteringstaxa för universitetsadjunkter.

Bilagor: Överenskommelse mellan Lärarhögskolan och Institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap (Annika Nilsson) angående uppdrag i VAL 2021.
Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras
Projektkonto: 6000 00 009
Utbetalningssätt: Medlen utbetalas till institutionen när kontraktet skrivits under och
är Lärarhögskolans kansli tillhanda.

Expedieras (210329):
Anna Nordström, Lärarhögskolans kansli
Anna-Karin Lidström Persson, Lärarhögskolans kansli
Boa Drammeh, Lärarhögskolans kansli
Annika Nilsson, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Ewa Rolfsman, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Mattias Höglund, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Registrator
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Avtal om uppdrag mellan Lärarhögskolan och Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap angående Annika Nilssons uppdrag i VAL 2021
Bakgrund
Validering av obehöriga i fritidshem är ett uppdrag inom regeringsuppdraget VAL,
Vidareutbildning av lärare. Särskilda medel för att pröva de sökandes kunnande utgår till
lärosätena inom uppdraget.
En lärosätesgemensam modell för validering används för fritidspedagogiskt ämnesområde där delar inom området erbjuds som validering för erfarna obehöriga i fritidshem
som är verksamma i fritidshemmet. Modellen har utvecklats gemensamt mellan fem av
lärosätena i VAL under 2019 - 2021. Dessa är Göteborgs universitet, Jönköping
University, Linköpings universitet, Stockholms universitet samt Umeå universitet.
Modellen används för första gången under vårterminen 2021 och kommer sedan utvärderas, justeras och fortsätta att tillämpas under höstterminen 2021 och därefter varje
termin under ett obestämt antal år framåt. Vid varje lärosäte ingår universitetslärare som
bedömare och som delaktiga i utvecklandet av modellen.
Uppdrag
Arbetet avser delaktighet i kartläggning och bedömning av valideringsuppgifter samt
utvärdering och utveckling av modellen för validering inom fritidspedagogiskt
ämnesområde. Avtalet avser arbete under april-december 2021.
Omfattning och kostnad
Omfattningen är totalt 20 timmar enligt universitets interndebiteringstaxa för
universitetsadjunkter.
Medlen utbetalas till institutionen när kontraktet skrivits under och är Lärarhögskolans
kansli tillhanda.
Detta avtal är upprättat i två exemplar där vardera parten tagit var sitt.
För Lärarhögskolan

För Institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap

Kanslichef Boa Drammeh

Prefekt Ewa Rolfsman

Umeå 2021-03-__

Umeå 2021-03-__

Kopia av avtal expedieras till:
Eva Alenius, Lärarhögskolans kansli
Anna-Karin Lidström Persson, Lärarhögskolans kansli
Annika Nilsson, Studierektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
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Ärende p: 18
Ersättning för bedömning av Vissa ämnen inom datarelaterade ämnen inom VAL
Föredragande: Elisabeth Wallmark
Bakgrund: Pär Segerbrant anlitades som sakkunning bedömare i gymnasieskolans så
kallade Vissa ämnen inom datarelaterade ämnen under vt 20 inom ramen för VAL,
Vidareutbildning av lärare. Arbetet skedde under vårterminen 2020 på uppdrag av
Karlstads universitet och Umeå universitet.

Beredning: Samråd ang. ekonomi/budget och utbildningsplanering har skett.
Beslut: Lärarhögskolan utbetalar ersättning för totalt 6 timmar enligt universitets
interndebiteringstaxa för universitetsadjunkter.

Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras
Projektkonto: 6000 00 009
Utbetalningssätt: Institutionen internfakturerar Lärarhögskolan.

Expedieras (210329):
Anna Nordström, Lärarhögskolans kansli
Anna-Karin Lidström Persson, Lärarhögskolans kansli
Ewa Rolfsman, Prefekt, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Pär Segerbrant, Studierektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Mattias Höglund, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Registrator
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Ärende p: 19
Ersättning för validering inom ämnet Slöjd till Institutionen för estetiska ämnen i
VAL höstterminen 2020 och vårterminen 2021
Föredragande: Elisabeth Wallmark
Bakgrund: Bakgrund
En studerande i VAL, Vidareutbildning av lärare, har efterfrågat tillgodoräknande av
kurser inom ämnet Slöjd – trä- och metall grundat på tidigare lärande inom utbildningar
som inte klassificeras som högskoleutbildningar. För att kartlägga och bedöma den
studerandes kunnande har särskilda åtagande för kursansvarig lärare varit nödvändiga
under höstterminen 2020 och kommer vara nödvändiga under vårterminen 2021, vilka
inte bedöms ingå i det vanliga arbetet med tillgodoräknandeärenden som åligger
kursansvarig institution.
Beredning: Samråd ang. ekonomi/budget och utbildningsplanering har skett.
Beslut: Lärarhögskolan utbetalar ersättning för valdieringsinsatser med totalt 25 timmar
enligt universitets interndebiteringstaxa för universitetslektorer.

Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras
Projektkonto: 6000 00 009
Utbetalningssätt: Institutionen internfakturerar Lärarhögskolan.

Expedieras (210329):
Anna Nordström, Lärarhögskolans kansli
Anna-Karin Lidström Persson, Lärarhögskolans kansli
Stina Wikberg, prefekt, Institutionen för estetiska ämnen
Nina Mattsson, studierektor, Institutionen för estetiska ämnen
Björn Plaat Roman, ekonomisamordnare, Institutionen för estetiska ämnen
Maria Larsson, ekonomiadministratör, Institutionen för estetiska ämnen
Registrator
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Ärende p: 20
Resursstöd bedömning av VAL-studerande som genomför valideringskursen
Ämnesdidaktik med metodik
Föredragande: Elisabeth Wallmark
Bakgrund: Uppdraget gäller Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens

didaktik medverkan 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.

Beslut: Ersättningen för Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens
didaktiks arbete med bedömning av en student under vårterminen 2021 motsvarar 30
timmar enligt universitets interndebiteringstaxa för universitetslektorer.
Bilagor: Avtal mellan Lärarhögskolan och Institutionen för naturvetenskapernas och
matematikens didaktik (Eva Knekta) angående resursstöd bedömning VALstudenter.
Vid beslut av ekonomisk karaktär ska uppgifterna nedan kompletteras
Projektkonto: 6000 11 236
Utbetalningssätt: Institutionen internfakturerar Lärarhögskolan när kontraktet
skrivits under och är Lärarhögskolans kansli tillhanda.

Expedieras (210329):
Anna Nordström, Lärarhögskolans kansli
Elisabeth Wallmark, Lärarhögskolans kansli
Ewa Bergqvist, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Jonas Wikström, studierektor, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Eva Knekta, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Sofia Ulin, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Registrator
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Avtal mellan Lärarhögskolan och Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik angående Eva
Knektas uppdrag i VAL-projektet under vt 2021
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 Eva Knekta för VAL-studenten Carina Eriksson motsvarar 30 timmar enligt
universitets interndebiteringstaxa för lektorer.
Kostnader för eventuell resa betalas av Lärarhögskolan genom att uppge bokningsreferens i samband med beställning av resa.
Medlen kommer att utbetalas till institutionen när kontraktet skrivits under och är Lärarhögskolans kansli tillhanda.

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

För Lärarhögskolan

För Institutionen för naturvetenskapernas och
matematikens didaktik

Kanslichef Boa Drammeh

Prefekt Ewa Bergqvist

Umeå 2021-03-__

Umeå 2021-03-__

Kopia av avtal expedieras till
Eva Alenius, Lärarhögskolans kansli
Elisabeth Wallmark, Lärarhögskolans kansli
Eva Knekta, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Jonas Wikström, studierektor, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
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Föreståndarens beslutsmöte
Lärarhögskolan
FS 3.1.4-681-21

2021-03-29

Ärende p: 21
Ramkursplaner för examensarbeten på Kompletterande pedagogisk utbildning
(KPU)
Föredragande: Fredrik Andersson, utbildningsledare
Bakgrund: Lärarhögskolans Kompletterande pedagogisk utbildning, 9o hp, (KPU) gavs i sin
reviderade form för första gången 2020 och behöver nu därför fastställa nya kursplaner för
examensarbeteskurserna. På KPU har examensarbetena, precis som på Ämneslärarprogrammet,
ramkursplaner för att garantera att kursplanen är likadan oavsett vilket ämne arbetet skrivs i.
Detta gör att arbetsgången blir att Lärarhögskolan fastställer ramkursplanen som sedan bildar
underlag för de kursplaner som fastställs av respektive institution.

Beredning: Förslag till ramkursplaner har tagits fram av Tomas Bergqvist, Institutionen för
naturvetenskapernas och matematikens didaktik och Ingela Valfridsson, Institutionen för
språkstudier. Kursplaneutkasten har behandlats i programrådet för Ämneslärarprogrammet och
KPU och även sänts på remiss till företrädare för de institutioner som kommer att vara
kursansvariga för de enskilda kurserna.

Beslut: Föreståndaren beslutar att fastställa ramkursplanerna för examensarbete på
Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp, på grundnivå respektive avancerad nivå i enlighet
med bilagor.

Bilagor: Förslag till reviderade ramkursplaner för Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp,
på grundnivå respektive avancerad nivå.

Expedieras (210329):
- Catarina Rudälv, Ingela Valfridsson, ordförande programrådet för Ämneslärarprogrammet
och KPU
- Tomas Bergqvist, universitetslektor, Institutionen för naturvetenskapernas och
matematikens didaktik
- Fredrik Andersson, utbildningsledare, Lärarhögskolan
- Registrator

Lärarhögskolan

901 87 Umeå

www.umu.se

Bilaga p 21

Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning för
ämneslärarexamen (UVK) - grundnivå
Degree Project - First Cycle
15.0 hp
Kurskod: 6KP0xx
Kursplan giltig från: 2021, vecka 30
Ansvarig enhet: xx
SCB-ämnesrubrik: Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har
mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)
Betygsskala: Tregradig skala
Utbildningsform: Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Utbildningsnivå: Grundnivå
Studienivå (sökandewebben): Grundnivå, ej nybörjare

Behörighet
Univ: Minst 35 hp godkända studier i utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) där
kunskaper inom områdena skolans uppdrag, undervisning och lärande samt bedömning
ska ingå liksom minst 3 hp ämnesdidaktik, eller motsvarande.

Mål

För betyget Godkänd ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
• uppvisa ändamålsenliga ämneskunskaper och grundläggande förståelse av
ämnesområdets nyckelbegrepp,
• uppvisa ändamålsenlig metodologisk kunskap,
• visa relevant och aktuell kunskapsbas i valet av forskningslitteratur,
Färdighet och förmåga
• formulera ett tydligt syfte och undersökningsbara frågeställningar med relevans
för läraryrket,
• söka och granska tidigare forskning med relevans för studien,
• beskriva, diskutera samt motivera val och användning av vetenskapliga metoder
i studien,
• samla in och analysera data med relevans för studien i enlighet med
vetenskapliga och etiska riktlinjer,
• analysera insamlade data och dra slutsatser i relation till tidigare forskning,
• rapportera den egna studien i en uppsats enligt vetenskaplig praxis,
• använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk med en vetenskaplig stil,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt och konstruktivt granska andra studenters examensarbeten,
• diskutera den egna uppsatsen samt medstudenters uppsatser i förhållande till den
pedagogiska yrkesverksamheten.

Innehåll

Kursen innebär ett systematiskt studium av undervisning och lärande i ett skolämne som
ska ingå i den studerandes examen. Studien omfattar ämnesval, planering,
genomförande samt dokumentation och redovisning i form av en vetenskaplig uppsats. I
kursen ingår studier av tidigare forskning inom problemområdet samt en
forskningsmetodisk översikt med särskild koppling till aktuella teman.
Välj antingen alternativ 1 eller 2:
Alternativ 1
I kursen behandlas forskningsprocessens alla delar. Inledningsvis fokuseras formulering
av syfte och forskningsfrågor samt utarbetande av en litteraturöversikt med relevans för
den planerade studien. Studier av metoder för insamling och analys av material ingår
också. I kursens senare del fokuseras genomförande av studien samt rapportering och
diskussion av denna i form av en vetenskaplig uppsats. I kursen ingår försvar av det
egna arbetet samt opposition på annans examensarbete.
Alternativ 2 (kalla delarna delkurser eller moduler)
Kursen består av två delkurser:
1. Forskningsplanering, 3 hp
I delkursen behandlas forskningsprocessens alla delar med tonvikt på formulering av
syfte och forskningsfrågor samt utarbetande av en litteraturöversikt med relevans för
den planerade studien. I delkursen ingår också studier av metoder för insamling och
analys av material som bildar grunden för planering av den egna studien.
2. Forskningsrapportering, 12 hp
I delkursen fokuseras genomförande av studien vilket omfattar analys av material samt
rapportering och diskussion av studien i form av en vetenskaplig uppsats. I delkursen
ingår försvar av det egna arbetet samt opposition på annans examensarbete.

Undervisning

Examensarbetet genomförs enskilt eller i par. Undervisningen består av handledning
individuellt och i grupp samt seminarier där examensarbetets olika delar diskuteras.
Handledning sker kontinuerligt under kursens gång. Den studerande ska regelbundet
rådgöra och diskutera med handledaren om arbetets fortskridande. Under kursens gång
genomförs ett antal handledningsseminarier där studenternas egna arbeten presenteras

och diskuteras. Vid ett avslutande seminarium genomför de studerande opposition på
varandras arbeten.

Examination

Examensarbetet skrivs på svenska.

Välj alternativ 1 eller 2
Alternativ 1
Kursen examineras genom bedömning av en muntlig opposition, ett skriftligt
oppositionsprotokoll och en skriftlig uppsats.
Vid slutseminariet examineras studenternas individuella förmåga att muntligt diskutera
medstudenters uppsatser liksom att försvara det egna arbetet och bedöms med Godkänd
eller Underkänd. Det skriftliga oppositionsprotokollet examinerar studenternas
individuella förmåga att granska och värdera medstudenters uppsatser och bedöms med
Godkänd eller Underkänd. Slutversionen av uppsatsen bedöms enligt skalan Väl
godkänd, Godkänd, Underkänd.
Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika
examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl
godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget godkänd krävs att alla examinerande
delar är godkända. För att erhålla betyget väl godkänd på kursen krävs dessutom att
uppsatsen är väl godkänd.

Alternativ 2 (kalla delarna delkurser eller moduler)
Kursen examineras genom bedömning av forskningsplan samt en muntlig opposition,
ett skriftligt oppositionsprotokoll och en skriftlig uppsats.
Delkurs 1 Forskningsplanering examineras genom bedömning av inlämnad
forskningsplan. Här används skalan Godkänd och Underkänd.
Delkurs 2 Forskningsrapportering examineras genom bedömning av en muntlig
opposition, ett skriftligt oppositionsprotokoll och en skriftlig uppsats.
Vid slutseminariet examineras studenternas individuella förmåga att muntligt diskutera
medstudenters uppsatser liksom att försvara det egna arbetet och bedöms med Godkänd
eller Underkänd. Det skriftliga oppositionsprotokollet examinerar studenternas
individuella förmåga att granska och värdera medstudenters uppsatser och bedöms med

Godkänd eller Underkänd. Slutversionen av uppsatsen bedöms enligt skalan Väl
godkänd, Godkänd, Underkänd.
Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika
examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl
godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget väl godkänd på kursen krävs
att uppsatsen är väl godkänd.

Gemensam text
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av
examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen
anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av
studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om
anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k.
omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie
provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har
meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet
erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska
meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k.
uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas
med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig
proportion till det missade provet.
[ej obligatoriskt; måste finnas med i kursplanen ifall det ska vara en möjlighet:]
Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för examination
men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan ges möjlighet till komplettering för att
uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas
individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom
två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa
examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till
godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen
rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet
att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för
kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte
särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till
utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övrigt

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen genomgått större
förändringar garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare
kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.
Handledningsresursen ska primärt nyttjas under den tid då kurstillfället ges. Studerande
som inte avslutat arbetet med uppsatsen kan efter begäran hos kursansvarig institution
beviljas omregistrering och erhålla ytterligare handledning.

Moduler (till Selma)
Alternativ 1
ENDA UV

Alternativ 2
Forskningsplan, 3 hp
UG
Forskningsrapport, 12 hp UV
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Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning för
ämneslärarexamen - avancerad nivå (UVK)
Degree Project - Second Cycle
15.0 hp
Kurskod: 6KP0xx
Kursplan giltig från: 2021, vecka 30
Ansvarig enhet: xx
SCB-ämnesrubrik: Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har
endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)
Betygsskala: Tregradig skala
Utbildningsform: Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Studienivå (sökandewebben): Avancerad nivå

Behörighet
Gy: En B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.
Univ: Minst 35 hp godkända studier i utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) där kunskaper
inom områdena skolans uppdrag, undervisning och lärande samt bedömning ska ingå liksom
minst 3 hp ämnesdidaktik, eller motsvarande.

Mål

För betyget Godkänd ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
•
•
•

uppvisa fördjupade kunskaper inom ämnesområdet och grundläggande förståelse av
för studien relevanta begrepp,
uppvisa relevant och aktuell kunskap om forskningsområdet,
uppvisa ändamålsenlig metodologisk kunskap,

Färdighet och förmåga
•
•
•
•
•
•
•
•

självständigt formulera ett syfte och undersökningsbara frågeställningar med relevans
för läraryrket,
välja, motivera, tillämpa och tydligt redovisa relevant vetenskaplig metod i
förhållande till forskningsproblemet,
kritiskt och konstruktivt granska vetenskaplig litteratur,
bearbeta, tolka och analysera insamlade data i enlighet med vetenskapliga principer
samt redogöra för detta,
dra slutsatser grundade i egna resultat, tidigare forskning och teorier samt diskutera
resultaten i förhållande till yrkesverksamheten,
strukturera en sammanhängande presentation med väl underbyggda argument,
rapportera den egna studien i en uppsats enligt vetenskaplig praxis,
använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk med en vetenskaplig stil,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
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•
•
•
•

diskutera och kritiskt värdera teorier, egna metod- och materialval, egna och andras
lösningar och resultat,
diskutera det egna arbetets trovärdighet, generaliserbarhet och slutsatser ur ett
vetenskapligt perspektiv,
motivera de val som gjorts utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska perspektiv,
diskutera och värdera den egna uppsatsen samt medstudenters uppsatser i förhållande
till den pedagogiska yrkesverksamheten.

Innehåll

Kursen innebär ett systematiskt studium av undervisning och lärande i ett skolämne som ska
ingå i den studerandes examen. Detta omfattar planering och genomförande av en
vetenskaplig studie samt dokumentation och redovisning av denna såväl muntligt vid
seminarier som skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats. Arbetet med den vetenskapliga
uppsatsen förutsätter studier av teorier och tidigare nationell och internationell forskning inom
problemområdet.
Kursen bygger på de teoretiska och forskningsmetodologiska kunskaper och färdigheter som
studenterna tillägnat sig i ämnesstudier och utbildningsvetenskaplig kärna, och på de insikter i
lärarens yrkesroll som nåtts under verksamhetsförlagd utbildning
Välj ett av nedanstående alternativ: (kalla delarna delkurser eller moduler)
Alternativ 1
I kursen behandlas forskningsprocessens alla delar. Inledningsvis fokuseras formulering av
syfte och forskningsfrågor samt utarbetande av en litteraturöversikt med relevans för den
planerade studien. Studier av metoder för insamling och analys av material ingår. I kursens
senare del fokuseras genomförande av studien samt rapportering och diskussion utifrån
studiens forskningsbakgrund i form av en vetenskaplig uppsats. Vidare ingår färdigställande
av en vetenskaplig uppsats enligt forskningsområdets konventioner. I kursen ingår försvar av
det egna arbetet samt opposition på annans examensarbete.
Alternativ 2
Kursen består av två delkurser:
1. Forskningsplanering, 3 hp
I delkursen behandlas forskningsprocessens alla delar med tonvikt på formulering av syfte
och forskningsfrågor samt utarbetande av en litteraturöversikt med relevans för den planerade
studien. I delkursen ingår också studier av metoder för insamling och analys av material som
bildar grunden för planering av den egna studien.
2. Forskningsrapportering, 12 hp
I delkursen fokuseras genomförande av studien vilket omfattar analys av material liksom
presentation av resultat och diskussion utifrån studiens forskningsbakgrund. Vidare ingår
färdigställande av en vetenskaplig uppsats enligt forskningsområdets konventioner. I
delkursen ingår försvar av det egna arbetet samt opposition på annans examensarbete.

Undervisning

Examensarbetet genomförs enskilt eller i par. Undervisningen består av handledning
individuellt och i grupp samt seminarier där examensarbetets olika delar diskuteras.
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Handledning sker kontinuerligt under kursens gång. Den studerande ska regelbundet rådgöra
och diskutera med handledaren om arbetets fortskridande. Under kursens gång genomförs ett
antal handledningsseminarier där studenternas egna arbeten presenteras och diskuteras. Vid
ett avslutande seminarium genomför de studerande opposition på varandras arbeten.

Examination

All examination sker på svenska.
Välj ett av nedanstående alternativ (kalla delarna delkurs eller modul):
Alternativ 1
Kursen examineras genom bedömning av en muntlig opposition, ett skriftligt
oppositionsprotokoll och en skriftlig uppsats.
Vid slutseminariet examineras studenternas individuella förmåga att muntligt diskutera
medstudenters uppsatser liksom att försvara det egna arbetet och bedöms med Godkänd eller
Underkänd. Det skriftliga oppositionsprotokollet examinerar studenternas individuella
förmåga att granska och värdera medstudenters uppsatser och bedöms med Godkänd eller
Underkänd. Slutversionen av uppsatsen bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd,
Underkänd.
Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika
examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd,
Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd krävs att alla examinerande delar är
godkända. För betyget Väl godkänd på kursen krävs dessutom att uppsatsen är väl godkänd.
Alternativ 2
Delkurs 1 Forskningsplanering examineras genom bedömning av inlämnad forskningsplan
varvid skalan Godkänd eller Underkänd används.
Delkurs 2 Forskningsrapportering examineras genom bedömning av en muntlig opposition,
ett skriftligt oppositionsprotokoll och en skriftlig uppsats.
Vid slutseminariet examineras studenternas individuella förmåga att muntligt diskutera
medstudenters uppsatser liksom att försvara det egna arbetet och bedöms med Godkänd eller
Underkänd. Det skriftliga oppositionsprotokollet examinerar studenternas individuella
förmåga att granska och värdera medstudenters uppsatser och bedöms med Godkänd eller
Underkänd. Slutversionen av uppsatsen bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd,
Underkänd.
Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika
examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd,
Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd krävs att alla examinerande delar är
godkända. För betyget Väl godkänd på kursen krävs att uppsatsen är väl godkänd.
Gemensam text
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av
examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas
inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska
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kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad
examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov).
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast
tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som
genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter
ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie
provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det
ordinarie provtillfället.
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med
annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till
det missade provet.
[ej obligatoriskt; måste finnas med i kursplanen ifall det ska vara en möjlighet:]
Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för examination men
ligger nära gränsen för godkänt betyg kan ges möjlighet till komplettering för att uppnå
godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån
det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att
studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är
enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre
betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i
stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för
kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda
skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid
Humanistiska fakulteten.

Övrigt

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen genomgått större
förändringar garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle)
enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört
att gälla eller kursen slutat erbjudas.
Handledningsresursen ska primärt nyttjas under den tid då kurstillfället ges. Studerande som
inte avslutat arbetet med uppsatsen kan efter begäran hos kursansvarig institution beviljas
omregistrering och erhålla ytterligare handledning.

Moduler (till Selma)
Alternativ 1
ENDA UV
Alternativ 2
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Forskningsplan, 3 hp
UG
Forskningsrapport, 12 hp UV

Beslut
Föreståndarens beslutsmöte (FBM)
Lärarhögskolan
FS 1.1-682-21

2021-03-29

Ärende p: 22
Kommunikationsplan för Lärarhögskolan 2021
Föredragande: Marie Oskarsson
Bakgrund, ärendebeskrivning
Kommunikationsplan för Lärarhögskolan 2021.
Beredning
Medarbetare vid Lärarhögskolans kansli har tagit fram ett förslag som skickats på remiss till
ordföranden för de olika utbildningsråden, forskningskommittén, kommunikationsavdelningen
och fakultetskommunikatörer.
Beslut
Föreståndare beslutar att
-

respektive grupp beslutar inom sig vem som ska vara sammankallande
fastställa kommunikationsplanen.

Bilagor som ingår i beslutet
•

Kommunikationsplan för Lärarhögskolan 2021

Expedieras (210331):
Regionala samverkansrådet
Lärarhögskolans kansli och ledning
Programrådsordföranden samt forskningskommittén
Kanslichefer
Prefekter vid institutioner med utbildningsuppdrag vid Lärarhögskolan
Registrator
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www.umu.se
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1.Inledning
Lärarhögskolans (LH) kommunikationsplan syftar till att stödja och synliggöra LH:s arbete med
kommunikation. Kommunikationsarbetet ska vara väl integrerat i verksamhetsplaneringen och ha
en stödjande funktion i uppfyllelsen av Lärarhögskolans mål.
Planen uppdateras årligen med aktivitetsplaner.
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2.Utbildning
LH erbjuder för närvarande tio program för grund- och ämneslärare, förskollärare,
specialpedagoger, speciallärare, yrkeslärare samt studie- och yrkesvägledare. LH erbjuder även ett
stort antal fristående kurser.
Lärarhögskolan arbetar med flera nationella uppdrag som syftar till att utbilda fler lärare, till
exempel Fler vägar in, Vidareutbildning av lärare och Arbetsintegrerat lärande. För samtliga
uppdrag har upprättats kommunikationsplaner men det finns behov av att samordna
kommunikationen kring dessa uppdrag. Bland skolhuvudmän men även internt är uppdragen
delvis okända.
LH:s utbildnings- och forskningsverksamhet samlar personal från mer än 20 institutioner vid
universitetet.
Det finns ett stort behov av utbildade lärare men söktrycket till många av utbildningarna är lågt.
För grundlärarprogrammen och förskollärarprogrammet finns ett utbyggnadskrav.

2.1 Studentrekrytering
Kommunikationsmål
•
•

Fler ska söka och påbörja LH:s utbildningar
Information om utbildningarna ska hålla hög kvalitet och vara lätt att hitta

Målgrupper
•
•

Potentiella studenter
Studievägledare

Budskap
Se bilaga 1.
Strategier
•
•
•
•
•
•
•
•

Tydliggöra och utveckla kommunikationsstrukturen och samverka med nyckelpersoner
Utarbeta en samlad marknadsföring (inklusive avancerad nivå)
Prioritera marknadsföring för de utbildningar som har lågt söktryck
Utveckla utbildningswebben
Målgruppsanalys befintliga och potentiella studenter
Omvärldsanalys inklusive nationellt söktryck
Dialog med kommunikationsavdelningen om mässor, besök och kampanjer
Samordna kommunikation för Vidareutbildning av lärare/Kompletterande pedagogisk
utbildning/Fler vägar in/Arbetsintegrerat lärande/Utländska lärares vidareutbildning

Uppföljning
•
•
•

Antal besökare på programhemsidor (hemsidor som vänder sig till potentiella sökande)
Antal besökare på mässor och öppet hus
Antal sökande till utbildningsprogrammen och kurserna

Roller och ansvar
Biträdande föreståndare med ansvar för utbildning har det övergripande ansvaret för
utbildningskommunikationen.
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Arbetet diskuteras i en arbetsgrupp bestående av kommunikatör, studievägledare och
utbildningsledare.
Tids- och aktivitetsplan Utbildningskommunikation 2021
Datum
December
December
December
Januari
Februari

Februari
Februarimars
Februarimars
Februarimars
Februari

Insats
Kampanj
Film med två
ämneslärare
Pressmeddelande
Infofolder
Anslå sommarkurser
på web
Utveckla hemsidor
Intervjuer
Filmer
Bilder
Kampanj
Central kampanj
distansutbildningar
och lärarutbildningar
Kampanj: Film med
lärare och barn som
åker skridskor
Sökordsannonsering

Budskap
Alla program

Kanal
Facebook

Ansvarig
Marie

AIL
AIL

Press
Mejl

Marie/Katarina
Marie/Katarina
Marie
Anna N
Marie

AIL

Facebook
Facebook

Marie/Katarina
Marie

15 000 kr
30 000 kr

Grundlärarprogram
Koncept: Bilda
framtiden

Facebook
Instagram

Marie (byrå)

50 000 kr
Ok LG
210204

Web

Marie (byrå)

10 000 kr

Mässor

Mars

Akademi norr:
studentrekrytering i
norra Sverige

Mars

Öppet hus

Marie
Studievägledare

Sommarringning

Boa

Uppdatera
programsidor på web
inför ansökan öppnar

Utbildningsledare

Rekrytering av
studentambassadörer

Marie

Student för en dag

Marie

April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September

Oktober
November
December
Löpande

Förskollärarprogramm
et
Arbetsintegrerad
lärarutb.
Ämneslärarutbildning

Marie
Studievägledare
Joakim

Budget
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2.2 Kommunikation med studenter
I verksamhetsplanen är det prioriterat att utveckla studentinflytandet och information till
studenter. De utvärderingar som gjordes av LH:s verksamhet 2018 och 2019 synliggjorde att
kommunikation med studenter är ett utvecklingsområde.
Kommunikationsmål
•
•
•
•
•

Studenter vet var de kan hitta utbildningsinformation
Studenter tycker att studieinformationen är relevant och begriplig
Studenterna har en positiv inställning till studierna och sin studiesociala situation
Studenterna vet hur de kan engagera sig och påverka
Studenterna rekommenderar gärna utbildningen för någon annan

Målgrupper
•
•

Studenter som läser en utbildning vid LH
Studentkårerna framförallt UmPe

Budskap
•
•
•

Hög kvalitet
Hög delaktighet
Stimulerande studier

Strategier
•
•
•
•
•

Tydliggöra och utveckla kommunikationsstrukturen och samverka med nyckelpersoner
Tydlighet
Effektivitet – snabb och rak kommunikation i allt som rör studenterna
Utveckla kommunikationen i dialog med studentkåren
Anpassa kommunikationen utifrån målgruppens behov (tex kan nyantagna studenter ha andra
behov än studenter som läst flera terminer)

Uppföljning
•
•
•

Webenkät till studenter
Intervjuer med UmPe
Studentdialoger mellan ledning och studenter

Roller och ansvar
Biträdande föreståndare för utbildning har det övergripande ansvaret för kommunikationen med
studenter.
Arbetet diskuteras i möten med en arbetsgrupp bestående av kommunikatör, studievägledare,
utbildningssamordnare med ansvar för VFU och utbildningsledare.
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Aktivitetsplan Kommunikation med studenter 2021
Datum
Januari

Insats
Workshop med råd och
kansli angående webinfo

Februari

Utveckla hemsidor tex
med:
Intervjuer
Filmer
Bilder
Så här ansöker du
Så här gör du när…

Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
1 möte per
termin

Budskap

Kanal
Web

Ansvarig
Marie
Nina, Ingela,
Joakim, Andreas,
Fredrik
Marie

Uppdatera hemsidor inför
hösten

Studievägledare
VFU-ansvariga
Utbildningsledare

Uppdatera hemsidor inför
våren

Studievägledare
VFU-ansvariga
Utbildningsledare

Studentdialoger med
ledning. Inbjudan till
UmPe.

Föreståndare

Budget
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3. Forskning
LH finansierar forskning och forskarutbildning. Lärarhögskolan koordinerar arbetet med
Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området. Forskarskolan är en av de största
forskarskolorna vid universitetet och en av landets största forskarskolor i utbildningsvetenskap.
2020 var det tio år sedan forskarskolan startades.
Lärarhögskolan medverkar i den nationella satsningen Utbildning, lärande och forskning (ULF).
För ULF har en särskild kommunikationsplan upprättats.
Kommunikationsmål
Lärarhögskolan bidrar till:
•
•
•
•

god spridning av utbildningsvetenskaplig forskning nationellt och internationellt
att öka intresset för och kunskapen om utbildningsvetenskap
att skapa förutsättningar för samverkan i forskning internt, nationellt och internationellt
rekrytering av forskarstudenter och forskare

Målgrupper
•
•
•
•
•
•
•
•

Forskarstudenter
Forskare
Medarbetare
Presumtiva medarbetare
Skolhuvudmän
Beslutsfattare
Medier
Övriga intressenter

Strategi
•
•
•
•
•

Tydliggöra och utveckla kommunikationsstrukturen och samverka med nyckelpersoner
Göra fler nyheter om utbildningsvetenskap
Samla alla utbildningsvetenskapliga nyheter på Lärarhögskolans hemsida
Nytt nyhetsbrev för forskarskolan
Nyttja universitetets och fakulteternas sociala medier för spridning

Uppföljning
Statistik spridning av nyheter
Roller och ansvar
Biträdande föreståndare för forskning har övergripande ansvar för forskningskommunikationen.
Arbetet diskuteras i möten med en arbetsgrupp bestående av forskningssamordnare och
kommunikatör.
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Tid- och aktivitetsplan forskning 2021
Kartlägga forskningsmiljöer och grupper.
Forskningsporträtt vt 2021: Miljöer som LH stödjer
Nyhetsbrev: Forskarskolan i utbildningsvetenskap
Datum

Insats

Dec 2020
Dec 2020

Forskarporträtt
Sidor nya
doktorander
Forskarporträtt:
praktiknära
skolforskning
”röster om
skolforskning”

Februari

Februari

Översättning web

Februari

Praktiknära
forskning
permanentas

Februari
Februari
15 kl 13-14

Fördelning medel
Möte Eva, Carina
Marie planering av
aktiviter.
Workshop ULF
Forskarporträtt
Internat

Februari 24
Mars
Mars
22-24
Mars
Mars
April
Maj
Juni
Juni
Juli
Augusti
Augusti
September
September
Oktober
November
November
December
December
December

Vetenskapslunch
tema nobelpriset
Inställt
Nyhetsbrev FU
Forskarporträtt
Forskarporträtt
Forskarporträtt
Nyhetsbrev FU
Event forskarskolan
Jubileum
Forskarporträtt
Forskarporträtt
Nyhetsbrev FU
Forskarporträtt
11-årsfirande!
Forskarporträtt
Forskarporträtt
Adventskalender
Nyhetsbrev FU

Budskap

Kanal

Ansvarig

Externweb
Externweb
Idéer:
Fjärrundervisnin
g, ULF Ola J
Skrivande och
demokrati Eva L
Umser
Christina O
Prioritera
forskarskolan
Fortsättning på
ULF.
Koppla till
porträtt ovan.

Budg
et

Externweb

Begär
offert
Internat
och externt
Internt

Externweb
Externweb
Mejl
Externweb
Externweb
Externweb
Mejl

Externweb
Externweb
Externweb
Externweb
Externweb
Externweb
Externweb
Externweb

Marie +
fakultetskom
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4. Internkommunikation
Lärarhögskolan samverkar med ett tjugotal institutioner kring utbildning och forskning.
Intranätet Aurora erbjuder möjlighet att kommunicera med medarbetare, men det är endast
medarbetare vid LH:s kansli som är knutna till LH:s aurorasida. Därför sker kommunikationen i
huvudsak via e-post till nyckelpersoner. Lärarhögskola kommunicerar även via universitetets
nyhetsbrev och fakulteternas nyhetsbrev för att nå medarbetare.
Kommunikation av Lärarskolans verksamheter görs av medarbetare vid Lärarhögskolans kansli,
fakulteterna och institutionerna samt av kommunikationsavdelningen.
Kommunikationsmål
•
•
•
•
•
•

Medarbetare identifierar sig själva som del av Lärarhögskolan
Medarbetare känner gemenskap med andra inom Lärarhögskolan
Medarbetare inom Lärarhögskolan har möjlighet till dialog med ledningen
Kunskapen om LH:s uppdrag och verksamhet internt vid Umeå universitet ökar
Stärka bilden av och höja anseendet för LH internt vid Umeå universitet
Öka intresset för att vilja arbeta som lärare på LH:s utbildningar

Prioriterade målgrupper:
•
•
•
•
•

Programråd
Fakultetsledningar och kanslichefer
Institutionsledningar och personal vid institutioner som medverkar i LH:s utbildningar
Forskarstuderande som är knutna till LH
Universitetsledning

Övriga målgrupper är lärare och forskare som ej medverkar i LH:s kurser (= potentiella
lärare/forskare för samarbete) och övriga anställda vid Umeå universitet
Budskap
Budskap till alla anställda:
•
•

LH har en central roll vid Umeå universitet
Samtliga fakulteter och cirka hälften av institutionerna medverkar i lärarutbildningen

Nedan anges huvudbudskapen till de interna målgrupper där det finns störst behov av att påverka
attityder till LH. De ledord som omger arbetet med LH är:
•
•
•
•
•

Delaktighet
Gemenskap
Dialog
Tydlighet
Effektivitet

Strategi
•
•

Tydliggöra och utveckla kommunikationsstrukturen och samverka med nyckelpersoner
Börja med ett internt nyhetsbrev till medarbetare
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•

Utveckla informationen på intranätet

Uppföljning
•
•

Kommunikatören genomför intervjuer med LH:s ledning och nyckelpersoner efter ca ett år.
Upplever de att det blivit en förbättring? Vad finns kvar att förbättra?
Kommunikatören genomför webbenkät till slumpvist utvalda anställda vid Umeå universitet

Roller och ansvar
Föreståndare har övergripande ansvar för internkommunikationen. Arbetet diskuteras i en
arbetsgrupp bestående av ledningsgruppen och kommunikatör.
Ett redaktionsråd med föreståndare, biträdande föreståndare och kommunikatör sammanträder
månadsvis för att diskutera nyhetsbrevet.
Tid och aktivitetsplan Internkommunikation 2021
Datum
Månadsvis
Varje vecka
Terminsvis
20 oktober

Insats
Nyhetsbrev
Kanslichefsträffar
Studierektorsoch prefektträffar
Lärarhögskolans
dag

Budskap
Alla

Alla

Kanal
Mejl

Ansvarig

Föreståndare

Budget
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5. Kommunikation med omvärlden framförallt
skolhuvudmän och lärare i regionen
Samverkan med skolhuvudmän är ett prioriterat område för Lärarhögskolan. Samverkan är
nödvändigt för en ömsesidig verksamhetsutveckling och svara mot det behov av kompetensförsörjning som finns i regionen och nationellt. Det finns flera mötesplatser för samverkan mellan
Lärarhögskolan och skolhuvudmän (Regionalt samverkansråd, Strategisk grupp för VFU,
Utbildning, lärande och forskning osv).
Kommunikationsmål
•
•
•
•
•

Öka kännedomen om Lärarhögskolans forskning och utbildning
Öka kännedomen om möjligheter att samverka
Lärarhögskolan möjliggör delaktighet i gemensamma verksamheter
Kommunikationen erbjuder skolhuvudmän möjlighet till insyn i beslutsprocesser och dialog med LH
Lärare ska i större utsträckning vända sig till Lärarhögskolan för kompetensutveckling och för
deltagande i utvecklingsarbeten

Målgrupper
Prioriterade målgrupper:
• Lärare, förskollärare och annan personal i skolan/skolverksamhet
• Skolledare, rektorer
• Lokala VFU-handledare i skolan/pedagogiska samordnare med ansvar för VFU
• Mentorer
• Skolhuvudmän
Andra målgrupper: Andra universitet och myndigheter, studievägledare, medier, alumner,
allmänhet, politiker och potentiella medarbetare.
Budskap
•
•
•

Skolpersonal är medutbildare i lärarutbildning
LH erbjuder stimulerande mötesplatser mellan universitetsanställda och skolpersonal
LH skapar möjligheter för gemensam utveckling av skola och lärarutbildning

Strategi
•
•
•
•
•

Tydliggöra och utveckla kommunikationsstrukturen och samverka med nyckelpersoner
Utveckla kommunikationsarenor
Målgruppsanpassad kommunikation
Öka nyhetsproduktionen
Utveckla det externa nyhetsbrevet

Uppföljning
Via gemensamma mötesplatser och nätverk för universitet och kommuner.
Roller och ansvar
Biträdande föreståndare för utbildning har övergripande ansvar för det här kommunikationen
med omvärlden. Arbetet diskuteras i en arbetsgrupp bestående av utbildningsledare och
kommunikatörer.
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Tids- och aktivitetsplan för kommunikation med omvärlden 2021
Datum
Januari
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Insats
Nylansering
övningsskolor web
Externt nyhetsbrev
Externt nyhetsbrev
Externt nyhetsbrev
Externt nyhetsbrev
Externt nyhetsbrev
Externt nyhetsbrev
Externt nyhetsbrev
Externt nyhetsbrev
Externt nyhetsbrev
Externt nyhetsbrev
Externt nyhetsbrev
Externt nyhetsbrev

Budskap
Goda exempel.

Kanal
Web
Mejl
E-post
E-post
E-post
E-post
E-post
E-post
E-post
E-post
E-post
E-post
E-post
E-post

Ansvarig
Marie, Leif,
Petra

Budget
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Lärarhögskolan i Umeå – budskap
Budskap framtaget tillsammans med byrå, för studentrekrytering.
Omarbetas vid behov.
Detta dokument tjänar som en vägledning till de budskap vår kommunikation ska innehålla i
framtiden. Grunden är den workshop vi hade i Umeå 24/11-2016. Det visar inte på detaljer eller
exakta formuleringar utan ger riktning och stöd för en kreativ och målgruppsanpassad
kommunikation.
Kunskap och status:
Vi utbildar för framtiden/Jag är framtidens lärare
Lärarhögskolan i Umeå är mer utmanande än andra lärarhögskolor och håller högsta klass på
lärandet. Våra professorer har yrkesprofessionell erfarenhet och vi har ett stort internationellt
utbyte. Här finner du det senaste inom pedagogiken; i våra egna undervisningsmetoder, i våra
lokaler och vår kurslitteratur. Vi har en unik koppling mellan forskning och utbildning – så när du
går ut som färdig lärare från Umeå, är du uppdaterad och har en stadig grund att stå på.
Vi använder ”framtiden” i stället för ”morgondagen” för att visa att vi är säkra på vår egen
kompetens, och håller hög standard i att utrusta våra lärarstudenter med de verktyg som behövs
under en lång tid framåt. Genom att säga/vara mer utmanande än andra lärarhögskolor, vågar
vi tänka att vi är bäst – och ta den positionen. Vi strävar efter att bli ”Lärarhögskolornas
Chalmers”, men behöver inte säga det rakt ut. I stället vågar vi ta ton och visa upp det som gör
oss unika. Det kan handla om det stora, som forskningskopplingen, eller det lilla, som flexibla
arbetsytor i lokalerna.
Upplevelse:
Hos oss får du ett rikt liv/Jag är där det händer
Umeå är staden där du inte bara bor, utan lever i. Som lärarstudent är du del av en ung och pigg
plats med nära till allt, inklusive ett rikt kulturliv. Vi är stolta över att Lärarhögskolan ligger på ett
campus med en av norra Europas största idrottsanläggningar, och att staden kokar av aktiviteter
och arrangemang. Det levande studentlivet smälter ihop med staden och gör hela platsen
spännande och dynamisk. Umeå är en föränderlig stad där det händer mycket, och du är själv med
och skapar den, hela tiden.
Våra studenter har stora möjligheter till livskvalitet som man inte kommer i närheten av på
många andra lärarhögskolor. Allt är nära. Kulturen är nära. Sporten är nära. Naturen är nära.
Umeå händer hela tiden.
Engagemang:
Vi engagerar/Jag är delaktig
Atmosfären på Umeå universitet är hjälpande, internationell och framåtsträvande. Det finns ett
engagemang och en kultur där man kan göra sin röst hörd. Universitetet och staden myllrar av
föreningar där studenter kan göra något givande eller intressant. Här träffar du människor från
hela världen.
Vi lyfter fram människorna, möjligheterna och mötena. Vi visar på de aktiviteter och händelser
som gör att våra studenter känner sig välkomna, inkluderade och lyssnade på.

Beslut
Lärarhögskolan/beslutsmöte

2021-03-29
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Ärende p: 23
Principer för Lärarhögskolans fristående kursutbud
Föredragande: Anna Nordström
Beskrivning: Lärarhögskolan har principer för vilka kurser som ska ingå i Lärarhögskolans
fristående kursutbud. Dessa ses över varje år inför institutionernas äskande av fristående kurser. I
dokumentet presenteras också kriterier för prioritering av fristående kurser i det fall takbeloppet
inte medger beviljande av alla fristående kurser för vilka institutioner äskar resurser vid
Lärarhögskolan.
Inga principer eller kriterier har förändrats utan dokumentet har endast kortats ner och rensats
från överflödig information. Med anledning av detta har ingen remissomgång till institutionerna
genomförts.
Vid större förändringar har Principer för Lärarhögskolans fristående kursutbud beslutats av
Lärarhögskolans styrelse. I år görs bedömningen att förändringarna är av mindre karaktär och inte
behöver beslutas av styrelsen. Vidare är det viktigt att principerna ses över årligen, men om inga
väsentliga förändringar görs är det inte nödvändigt med årliga beslut.
Beredning: Ärendet har beretts av Lärarhögskolan ledning och kansli
Beslut: Lärarhögskolans föreståndare beslutar
att fastställa bifogat förslag över principer för Lärarhögskolans fristående kursutbud samt
att principerna och kriterierna gäller tillsvidare, men ska ses över årligen och vid större
förändringar ska nytt beslut fattas.
Bilaga: Kriterier för fristående kurser 2022

Expedieras (210329):
Fredrik Andersson, Birgitta Wilhelmsson, Anna Tegström, Eva Alenius, Agnetha Simm, Anna
Nordström, Anna Lindqvist, Registrator

Lärarhögskolans kansli

901 87 Umeå

www.umu.se
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Bilaga p 23
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Kriterier för Lärarhögskolans fristående kursutbud 2022
I detta dokument presenteras vilka kurser som kan ingå i Lärarhögskolans fristående kursutbud
2022 samt kriterier för prioritering i det fall takbeloppet inte medger beviljande av alla fristående
kurser för vilka institutioner äskar resurser.

Bakgrund
Varje år i april-maj finns möjlighet för institutioner att äska utrymme för fristående kurser inom
ramen för Lärarhögskolans utbildningsram för kommande verksamhetsår. Beslut om fristående
kursutbud tas av Lärarhögskolans styrelse i början av juni (se detaljerad tidsplan nedan).
Årligen görs en översyn av föreliggande kriterier och revideringar görs då vid behov. I
Lärarhögskolans ordinarie ram ingår sedan 2021 medel för sommarkurser på 3,3 mnkr. Med
anledning av detta har kriterier för sommarkurser tagits fram, se särskild rubrik nedan.

Definition av vilka kurser som kan ingå i Lärarhögskolans fristående
kursutbud
I Lärarhögskolans fristående kursutbud föreslås ingå programidentiska kurser och kurser som
kompletterar en befintlig lärarexamen mot ytterligare ett verksamhetsområde samt
fortbildningskurser för lärare med tydlig relevans för skola och studie- och yrkesvägledning.
Vidare ingår överbryggande termin för studie- och yrkesvägledare samt Lärarhögskolans
handledarutbildning för lärare och studie- och yrkesvägledare i skolan. De två senare
utbildningarna – överbryggande termin och handledarutbildningar – är dock kurser som
institutionerna inte behöver äska för eftersom dessa alltid ingår i Lärarhögskolans fristående
kursutbud i en omfattning som medverkande institutioner godkänner.
Med ”tydlig relevans för skola och studie- och yrkesvägledning” menas att ett skolperspektiv eller
relevansen för undervisning och lärande i skolan, alternativt studie- och yrkesvägledning, måste
genomsyra kursen i såväl innehållsbeskrivning, litteratur som förväntade studieresultat (FSR), och
gärna även i titeln.
För att en fristående fortbildningskurs ska kunna ges inom Lärarhögskolans ram ska alltså kursen
genomsyras av ett skolperspektiv (exempelvis ”Skoljuridik, 7, 5 hp”) eller ha en tydlig
didaktisk/ämnesdidaktisk prägel med fokus på undervisning och lärande i skolan alternativt
studie- och yrkesvägledning. Då Lärarhögskolans budgetram endast medför ett visst antal kurser,
föreslås att fokus läggs på skolan eller det pedagogiska/vägledande uppdraget. För fortbildning
utan ett genomsyrat skolperspektiv eller studie- och yrkesvägledarperspektiv alternativt ett
ämnesdidaktiskt perspektiv, hänvisas, i den mån det är möjligt, till fakulteternas fristående
kursutbud.

Kriterier för Lärarhögskolans fristående kursutbud
Kriterier för prioritering av fristående kurser i det fall takbeloppet inte medger beviljande av
samtliga fristående kurser:
1) Programidentiska fristående kurser som leder vidare mot en lärarexamen för
ämneslärare, grundlärare eller förskollärare.
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I de fall takbeloppet inte medger beviljande av samtliga äskade kurser sker urvalet enligt
följande prioritetsordning:
1) Programidentiska kurser inom ämneslärarprogrammet
2) Programidentiska kurser inom grundlärarprogrammet
3) Programidentiska kurser inom förskollärarprogrammet
4) Programidentiska kurser inom specialpedagog- och speciallärarprogrammet.
2) Fortbildningskurser för lärare på avancerad nivå inom ett huvudområde,
exempelvis pedagogisk yrkesverksamhet eller specialpedagogik.
Motivering: Enligt Umeå universitets kvalitetsbaserade system för fördelning av resurser
inom utbildning ska andelen helårsstudenter, HST, på avancerad nivå öka.
Lärarhögskolan prioriterar i första hand fristående fortbildningskurser som kan leda
vidare till en examen på avancerad nivå inom ett huvudområde, exempelvis
specialpedagogik eller pedagogisk yrkesverksamhet.
Tanken med att kurser inom huvudområden som kan leda vidare till en examen på
avancerad nivå prioriteras framför kurser utan huvudområden på avancerad nivå är att
skapa hållbar och meningsfull struktur för lärares fortbildning inom en examensstruktur.
Efter genomgången lärarutbildning ska universitet och högskolor kunna erbjuda en
fortbildning som leder vidare till magister eller en masterexamen inom olika områden.
3) Kurser som genomförs på engelska för blivande lärare och är sökbara för
inresande studenter.
Motivering: Enligt Umeå universitets kvalitetsbaserade system för utbildning ska andelen
inresande studenter öka.
4) Fortbildningskurser på avancerad nivå.
Motivering: Enligt Umeå universitets kvalitetsbaserade system för fördelning av resurser
inom utbildning ska andelen HST på avancerad nivå öka. Av denna anledning prioriteras
fortbildning på avancerad nivå högre än utbildning på grundnivå.
5) Fortbildningskurser på grundnivå.

Kriterier för Sommarkurser 2022
Utrymmet för sommarkurser ingår sedan 2021 i ordinarie utbildningsram och motsvarar cirka 45
helårsstudenter.
Kriterier för sommarkurser har utgått från de instruktioner som fanns i regeringens ursprungliga
uppdrag, se beslut U2017/04678/UH ”Uppdrag att anordna fler relevanta sommarkurser”. En
vidare bearbetning av kriterierna genomfördes på lärosätesnivå inom ramen för Umeå universitets
utbildningsstrategiska råd (USR). Av regeringens uppdrag framgår:
Lärosätena ska i första hand anordna sommarkurser som är relevanta för att studenter snabbare
ska nå en lärarexamen och för att möjliggöra kompetensutveckling och vidareutbildning för
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obehöriga lärare. Bland sådana kurser ska lärosätena prioritera sommarkurser inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK), svenska som andraspråk och behörighetskompletterande
kurser för att öka antalet idrottslärare.
Mot bakgrund av den stora lärarbristen anser regeringen att kurser inom lärarutbildningarna ska
prioriteras i första hand, men lärosätena kommer också att ha utrymme att anordna kurser som de
själva bestämmer.

Att anordna sommarkurser för att studenter snabbare ska ta sig igenom Umeå universitets
lärarprogram innebär långtgående förändringar dels i programstrukturer, dels i synsätt på
utbildning med tvåterminers-system.
Inför 2022 är utrymme för sommarkurser möjlig att äska inom följande kategorier och i följande
prioritetsordning.
1) vidareutbildning för obehöriga lärare och behöriga lärare som önskar behörighet i
ytterligare ett ämne alternativt mot ytterligare ett verksamhetsområde. För denna kategori
gäller att kurser i svenska som andraspråk och idrott prioriteras före andra kurser i det fall
utrymmet inte medger beviljande av alla kurser.
2) Sommarkurser (kompletteringskurs) för studenter i pågående lärarutbildning som ”släpar
efter” med en eller flera oavslutade kurser.
3) sommarkurser för studenter i pågående lärarutbildning som önskar förbereda sig inför
exempelvis kommande examensarbete eller andra studier i utbildningen exempelvis
matematik och engelska,
4) kompetensutveckling för obehöriga lärare och behöriga lärare.
Utöver ovanstående prioritetsordning 1 - 4 kommer, om det krävs, lottning att ske.
Skälet till att såväl obehöriga lärare som behöriga lärare föreslås ingå i kategori 1 och 4 (när
regeringen framförallt vill prioritera obehöriga lärare) är att lärosätena enligt nuvarande
antagningsregler inte har möjlighet att särskilja mellan dessa två kategorier av sökande.

Tidsplan för behandling av äskande av fristående kurser och sommarkurser för
2022
•
•
•
•

Kriterier för fristående kursutbud 2022 beslutas om på föreståndarens beslutsmöte 29
mars.
16 april underlag till fakulteter, institutioner, programråd för äskande av fristående kurser
inklusive sommarkurser för 2022 skickas ut
3 maj sista datum för inskickande av äskande till Lärarhögskolans kansli för beredning
10 juni beslut om fristående kursutbud inklusive sommarkurser i Lärarhögskolan styrelse.
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Ärende p: 24
Korrigering av VFU-avtal
Föredragande: Anna Lindqvist
Bakgrund, ärendebeskrivning: Nuvarande VFU-avtal tecknades mellan Lärarhögskolan och
skolhuvudmän 2019-09-09 (Dnr FS 1.6.1-1605-19). Enligt åtaganden från Lärarhögskolan ska
Lärarhögskolan ansvara för årlig uppföljning av avtalets syfte och mål enligt avsnitt 3 i VFUavtalet. Mot bakgrund av coronapandemin och dess inverkan på den verksamhetsförlagda
utbildningen, beslutades att den årliga uppföljningen skulle genomföras i den Strategiska gruppen
för VFU istället för det Regionala samverkansrådet. En mer omfattande översyn av VFU-avtalet
kommer att ske våren 2022.
Beredning: Möte 2021-02-15, Regionala samverkansrådet. Möte 2021-03-02, Strategiska
gruppen för VFU. Fortsatt beredning i den Strategiska gruppen för VFU via mail. Dialog med
Lärarhögskolans ledning.

Beslut
•
•

Korrigeringar i enlighet med Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet (Dnr:
500-1021-13) gällande 5 Åtagande för skolhuvudman (10), 6 Åtagande för Lärarhögskolan
(4).
7 Ekonomisk ersättning avseende justering av belopp och årtal.

Föreståndaren beslutar att fastställa VFU-avtal i enlighet med bilaga.

Bilagor som ingår i beslutet
•

VFU-avtal

Expedieras (210329):
Regionala samverkansrådet samt Strategiska styrgruppen för VFU
Programrådsordföranden
Prefekter vid institutionen med VFU-kurser
Anna Lindqvist, Petra Westling, Lars Knutsson, Stina Berglund, Lärarhögskolan
Registrator
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1 Parter
1.

Umeå universitet
Lärarhögskolan
901 87 Umeå
Kontaktperson: Boa Drammeh, kanslichef

2. ZZ kommun
YY
999 99 XXXX
Kontaktperson: XXXXX

2 Definitioner
Med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) avses den del av lärarutbildningen som enligt
gällande examensbeskrivning genomförs inom relevanta kunskapsområden och ämnen i olika
verksamhetsområden: förskola, förskoleklass och åk 1-3, åk 4-6, fritidshem, åk 7-9, gymnasieskola,
vuxenutbildning, grundsärskola och gymnasiesärskola.
Med VFU-handledare avses i detta avtal lärare, anställd av skolhuvudman, som handleder och
bedömer studenten i VFU:n.

3 Syfte och mål
Syftet med detta avtal är att tydliggöra och reglera samverkan mellan parterna kring VFU.
Målsättningen med samverkan är:
●

att VFU ska hålla sådan kvalitet att den bidrar till att lärarutbildningens examensmål
uppfylls,

●

att främja kompetens- och verksamhetsutveckling hos båda parter,

●

att bidra till att förena vetenskap, teori, praktik och beprövad erfarenhet,

●

att bidra till att attraktiviteten för läraryrket höjs,

●

att ha ett nära samarbete mellan VFU-handledare och universitetets lärare och forskare,

●

att bidra till en ökad kvalitet på lärarutbildningarna,

●

att skapa kontakter som kan bidra till utveckling och genomförandet av studenternas
examensarbeten och utvecklingsarbeten,

●

att öka andelen VFU-handledare med handledarutbildning, samt

●

att i hållbarhetssyfte nyttja distansöverbryggande teknik i högre utsträckning.

4 Dialog mellan parterna
Lärarhögskolan och skolhuvudmännen ska i april och oktober varje år samråda om antal VFUplaceringar kommande termin.
Lärarhögskolan kallar till samrådsmöte med skolhuvudmännen en gång per termin. Syftet med
samrådsmötet är att utveckla kvaliteten i VFU.
Ett gemensamt administrativt system används för att utbyta för uppdraget relevant information.
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5 Åtaganden för skolhuvudman
1

Skolhuvudmannen ansvarar för att de förskolor, fritidshem och skolor, där studenten ska
placeras, utser erfarna och legitimerade lärare till VFU-handledare inom det
verksamhetsområde och ämne där studenten skall placeras.

2

Skolhuvudmannen ansvarar för att studenten får de förutsättningar som krävs för att
kunna genomföra sin VFU.

3

Skolhuvudmannen ansvarar för studentens placering, avsteg från detta sker i samråd med
Lärarhögskolan. Studenten kan placeras vid olika skolor eller förskolor under sin
studietid. Studenten får inte själv ordna VFU-placering. Då VFU är en del av studentens
utbildning är det inte tillåtet för studenten att vikariera eller arbeta på VFU-platsen under
VFU. Undantag gäller de utbildningar som har VFU i sin tjänst.

4

Skolhuvudmannen ansvarar för den administrativa samordningen i den egna
verksamheten gällande VFU:n. Vid placering ska utgångspunkten vara att studenten under
utbildning skall placeras inom relevant verksamhetsområde och ämne. Studenter kan
placeras i par om överenskommelse har gjorts mellan parterna.

5

Skolhuvudmannen ansvarar för att studenten får information av ledningen i den
verksamhet där studenten placerats om dess organisation, ledning, styrning och
verksamhetsinnehåll.

6

På uppdrag av skolhuvudmannen ansvarar handledare för VFU-periodens yrkesprövande
funktion. Förutom att genomföra övningsundervisning ska studenten även auskultera och
ta del av lärarens hela uppdrag. Under utbildningens senare delar ska studenten
självständigt, under handledning, genomföra undervisning i alla relevanta ämnen eller
kunskapsområden och utöva ledarskap i olika sammanhang. VFU-handledare
dokumenterar antalet övningslektioner och pedagogiska aktiviteter samt innehållet i dessa
och ansvarar för att insatserna följs upp och utvärderas kontinuerligt tillsammans med
studenten.

7

På uppdrag av skolhuvudmannen medverkar berörd VFU-handledare med
bedömningsunderlag inför universitetslärarens examination. VFU-handledaren ansvarar
tillsammans med skolhuvudmannen för att under pågående VFU skyndsamt meddela
kursansvarig institution om studenter som kan löpa risk att underkännas på grund av
brister i kunskap, färdigheter eller förhållningssätt.

8

Skolhuvudmannen ansvarar för att verksamheten där studenten genomfört VFU, efter
överenskommelse, ska vara tillgänglig i samband med exempelvis ämnesdidaktiska
studier, fältstudier och insamling av data för självständiga arbeten.

9

Skolhuvudmannen ansvarar för att VFU-handledare får möjlighet att genomgå
handledarutbildning anordnad av Lärarhögskolan.

10 Skolhuvudmannen ansvarar för att, utifrån Lärarhögskolans beställningar där inte VFUplaceringen kräver boende på annan ort, informera studenten om placering minst två
veckor innan VFU-period. I de fall där placeringen kräver boende på annan ort ska
studenten informeras om placeringen senast en månad innan VFU-period påbörjas.
Undantag från detta gäller då Lärarhögskolan inkommer sent med beställningar. Detta
gäller i mån av plats hos skolhuvudman.
11 Rektor vid skola eller förskola där studenten placerats är skyldig att se till att studenten
uppvisar registerutdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Utan registerutdrag kan
VFU inte påbörjas.
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6 Åtaganden för Lärarhögskolan
1

Lärarhögskolan ansvarar, i nära samråd med skolhuvudmannen, för övergripande
administrativ samordning gällande VFU:n.

2

Lärarhögskolan meddelar skolhuvudmannen VFU-periodernas tidsmässiga placering
senast under april månad för kommande läsår.

3

Lärarhögskolan ansvarar för utbildning i det administrativa systemet, detta gäller
samordnarna i kommunerna och universitetslärarna samt övrig personal på
institutionerna som är i behov av utbildningen.

4

Lärarhögskolan ansvarar för att beställning av VFU-placering i normalfall sker i så god tid
att studenten kan informeras om placering minst en månad innan VFU-period i de fall där
placeringen kräver boende på annan ort. När placeringen inte kräver boende på annan ort
ska beställningen i normalfallet komma i så god tid att studenten kan informeras om
placering minst två veckor innan VFU- period. Undantag från detta gäller då studenten, av
olika skäl, inkommer sent med önskemål om att få en VFU-placering.

5

Lärarhögskolan utser kursansvariga institutioner som i sin tur ansvarar för VFUperioderna och för att utse universitetslärare som är erfarna och kompetenta inom den
inriktning vilken studenten gör sin VFU.

6

Lärarhögskolan ansvarar för att kursinformation på webben till VFU-handledare får en
enhetlig utformning. Informationen, som också ska innehålla länkar till kursansvariga
institutioner, ska finnas tillgänglig minst två veckor innan VFU-perioden börjar.

7

I universitetslärarens åtaganden ingår att initiera kontakt, göra besök under lektion eller
motsvarande samt att genomföra ett strukturerat trepartssamtal med VFU-handledare och
studenten under VFU: n. Trepartssamtalen kan genomföras med hjälp av
distansöverbryggande teknik.

8

Lärarhögskolan ansvarar för att erbjuda VFU-handledare en handledarutbildning.
Universitetet erbjuder också VFU-handledare att delta i föreläsningar, seminarier etc. som
anordnas inom lärarutbildningen.

9

På uppdrag av Lärarhögskolan ska kursansvarig institution utse en särskild lärare
(examinator) som har examinationsansvar för VFU: n. Berörd VFU-handledare medverkar
till examinationen med ett skriftligt bedömningsunderlag. Bedömningsunderlaget är ett av
flera underlag för bedömning och arkiveras enligt gällande regler vid kursansvarig
institution.

10 Lärarhögskolan ansvarar för att upprätthålla och utveckla en organisation för samverkan
där en dialog för kvalitetssäkring och utveckling av VFU initieras och upprätthålls mellan
parterna.
11 Lärarhögskolan ansvarar för att informera studenterna som antagits till lärarutbildning
om skyldigheten att ansöka om registerutdrag ur Polismyndighetens belastningsregister
och om skyldigheten att visa det för rektor i den verksamhet där studenten placerats för att
fullgöra VFU.
12 Lärarhögskolan ansvarar för att VFU:n kontinuerligt följs upp och utvärderas.
13 Lärarhögskolan ansvarar för årlig uppföljning av avtalets syfte och mål enligt avsnitt 3.
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7 Ekonomisk ersättning
För medverkan i VFU utgår ersättning med 870 kr per student och vecka. Beloppet ovan gäller för
2021 och justeras årsvis baserat på statens pris och löneomräkningsindex.
Ersättningen utbetalas av Lärarhögskolan terminsvis utifrån faktiskt utfall till ansvarig förvaltning.
För vårterminen gäller sista utbetalningsdatum 31 maj och för höstterminen 30 november. För
varje skolhuvudman ska det finnas en betalningsmottagare och en utbetalning görs till respektive
skolhuvudman. Om det finns särskilda skäl för en annan ordning kan en överenskommelse göras
mellan skolhuvudman och Lärarhögskolan.
För students frånvaro som anmälts mindre än två veckor innan VFU-periodens början utgår
ersättning till skolhuvudmannen för VFU-perioden med två arbetsveckor. För student som i förtid
avbryter sin VFU utgår ersättning för de genomförda dagarna samt två arbetsveckor, dock ej fler
dagar än VFU-periodens längd.

8 Avtalstid
Detta avtal gäller från och med 1 juli 2019 till och med 30 juni 2024. Om avtalet inte sägs upp före
1 januari 2024 förlängs det automatiskt att gälla med två år i sänder med en uppsägningstid av
sex månader. Uppsägning av avtalet ska ske i skriftlig form.
Om förutsättningarna för avtalet väsentligen förändras under avtalsperioden skall nya
förhandlingar upptas, om endera parten begär det.
Om avtalet sägs upp från skolhuvudmannens sida och inget annat har överenskommits har
skolhuvudmannen likväl ansvar för att de studenter som har påbörjat sin VFU kan fullgöra denna i
enlighet med villkoren i detta avtal. Om avtalet sägs upp från Lärarhögskolans sida har
skolhuvudmannen inget sådant ansvar.
Inför nytt avtal ska en gemensam utvärdering ske. Lärarhögskolan ska ta initiativ till detta och
administrera arbetet.

9 Tvist
Parterna strävar efter att gemensamt lösa tvister som uppstår i samband med detta avtal genom
förhandling mellan parterna.
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
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För Lärarhögskolan vid Umeå universitet

För skolhuvudmannen

2019-09-09

2019-09-

___________________________

___________________________

Maria Löfgren

Namnförtydligande:

Föreståndare

Titel:
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Beslut
Föreståndarens beslutsmöte
Lärarhögskolan
FS 1.1-707-21

2021-03-29

Ärende p: 25
Riktlinjer för ersättning för kostnader i samband med VFU-besök utanför
universitetets avtalsområde
Föredragande: Fredrik Andersson, utbildningsledare
Bakgrund: Flera av Lärarhögskolans program, särskilt de som bedrivs på distans, har studenter
som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) utanför Umeå universitets avtalsområde för
VFU. För att dessa studenter ska kunna examineras genom fysiska besök på praktikstället behöver
i många fall lärare från universitetet göra långa resor. Detta har föranlett ett behov av att fastställa
riktlinjer för vilka kostnader som Lärarhögskolan ersätter i samband med dessa besök samt rutiner
för detta.
Dessa riktlinjer ersätter de tillfälliga riktlinjer som infördes under en prövoperiod och som
sedermera gått ut (Dnr FS 1.1-98-17, beslutsdatum 26 november 2018).

Beredning: Förslag till riktlinjer har tagits fram av utbildningsledare Fredrik Andersson. Samråd
har skett med utbildningssamordnare Stina Berglund, fakultetssamordnare Lars Knutsson,
controller Anna Nordström, utbildningsledare Anna Tegström samt utbildningsledare Birgitta
Wilhelmsson, samtliga Lärarhögskolans kansli.

Beslut: Föreståndaren beslutar att fastställa Riktlinjer för ersättning av kostnader i samband med
VFU-besök utanför universitetets avtalsområde i enlighet med förslag

Bilaga: Förslag till Riktlinjer för ersättning av kostnader i samband med VFU-besök utanför
universitetets avtalsområde

Expedieras till (210329):
- Anna Lindqvist, biträdande föreståndare, Lärarhögskolan
- Prefekter vid institutioner med VFU-kurser
- Programrådsordföranden, Lärarhögskolan
- Boa Drammeh, föreståndare, Lärarhögskolan
- Fredrik Andersson, utbildningsledare, Lärarhögskolan
- Stina Berglund, utbildningssamordnare Lärarhögskolan
- Lars Knutsson, fakultetssamordnare, Lärarhögskolan
- Anna-Karin Lidström Persson, utbildningsledare, Lärarhögskolan
- Anna Nordström, controller, Lärarhögskolan
- Anna Tegström, utbildningsledare Lärarhögskolan
- Birgitta Wilhelmsson, utbildningsledare Lärarhögskolan
- Registrator
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Riktlinjer för ersättning av kostnader i samband med VFU-besök
utanför universitetets avtalsområde
Dessa riktlinjer är beslutade av föreståndaren för Lärarhögskolan och gäller från dagens datum
och tillsvidare under förutsättning att medel för kostnaderna avsatts i Lärarhögskolans budget.
Bakgrund
För att säkerställa kvaliteten på Lärarhögskolans program ska alla studerande där
verksamhetsförlagd utbildning eller praktik (samlad förkortning VFU) ingår i normalfallet få besök
av en universitetslärare på sitt praktikställe. Vissa av Lärarhögskolans utbildningar har studenter
som gör sin VFU utanför Umeå universitets avtalsområde för VFU-placeringar, vilket medför
längre resor för lärare som genomför VFU-besöken. 1
Dessa riktlinjer syftar till att klargöra vilka kostnader Lärarhögskolan ersätter i samband med
fysiska VFU-besök utanför avtalsområdet samt rutiner för resebokningar och upprättande av
reseräkningar relaterade till VFU-besöket.
VFU-besök som omfattas av riktlinjerna
Riktlinjerna omfattar fysiska VFU-besök som sker utanför universitetets avtalsområde
(Västerbottens län plus Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner samt för Studie- och
yrkesvägledarprogrammet även Sundsvalls kommun) inom:
-

Utbildningar (inklusive VAL) som går på distans och där den studerande ska ha möjlighet
att göra sin VFU nära hemorten
Övriga av Lärarhögskolans utbildningar där student i normalfallet ska göra sin VFU inom
avtalsområdet, men där enskild student efter särskild överenskommelse mellan
kursansvarig institution, praktikställets huvudman samt Lärarhögskolan fått en VFUplacering på annan ort utanför området

Kostnader som ersätts av Lärarhögskolan
Vid fysiska VFU-besök på ovan nämnda utbildningar ersätts kursansvarig institution för
merkostnader för resa, logi och traktamente för ett VFU-besök per student per kurs på 6 hp eller
mer.
I särskilda fall och efter överenskommelse med ansvarig utbildningsledare för programmet kan
ytterligare ett VFU-besök bekostas av Lärarhögskolan för samma student på samma kurs.
Tid för VFU-besök i universitetslärares bemanningsplan bekostas av kursansvarig institution
enligt egna upprättade riktlinjer. Resorna bör koordineras på ett kostnadseffektivt sätt.
I stället för att en lärare från Umeå universitet genomför VFU-besöket kan med fördel
kursansvarig institution anlita en lärare från ett annat lärosäte nära den studerandes VFUplacering. I de fallen bekostas resor och traktamente av kursansvarig institution.

11 VFU-avtalet omfattar i nuläget inte Studie- och yrkesvägledarprogrammet, men av praktiska skäl används
samma avgränsning även för detta program.
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Rutiner för resebokningar och upprättande av reseräkning
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 resa
ska referensnummer 6000 anges. Ladda även upp agenda/reseplanering med information om
besöket.
I underlagen ska framgå vad resa och reseräkning avser, inklusive kurskod, program, studentnamn
samt besöksort.
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Ärende p: 26
VFU-översikt ht21/vt22
Föredragande: Eva Alenius (i s f Stina Berglund)
Bakgrund och beredning: Lärarhögskolan fastställer/beslutar och meddelar, enligt VFUavtalets punkt 6:2, ”Åtaganden för Lärarhögskolan.
Lärarhögskolan meddelar skolhuvudmannen VFU-periodernas tidsmässiga placering senast
under april månad för kommande läsår.”
Lärarhögskolan meddelar också medverkande institutioner till LH, beslut som fattats gällande
kommande läsårs VFU-kurser, VFU-perioder, VFU-start, VFU-slut, VFU-dagar, m.m., under april
månad, varje år.
VFU-översikt HT21 är definitiv, och VFU-översikt VT22 är preliminär. VT22 kommer att
uppdateras så fort beslut fattats gällande vissa VFU-kurser. Detta meddelas både Skolhuvudmän
och medverkande institutioner till LH.
Beslut: Lärarhögskolans föreståndare fastställer föreslagna VFU-översikter HT21/VT22.
Beredning: Ärendet har beretts av kansliet för Lärarutbildning vid Umeå universitet.
Bilagor:
VFU-översikt HT21, 210325, definitiv
VFU-översikt VT22, 210325, preliminär

Expedieras (210329):
Catarina Rudälv, Institutionen för matematik och matematisk statistik
Annika Nilsson, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Torbjörn Lindmark, Pedagogiska institutionen
Jonas Wikström, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Kristina Persson, Institutionen för språkstudier
Ingela Valfridsson, Institutionen för språkstudier
Nina Mattsson, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen
Göran Wretling, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen
Elisabeth Raddock, Institutionen för idé- och samhällsstudier
Håkan Appelblad, Institutionen för geografi
Lärarhögskolans kansli
Registrator
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VFU-översikt HT21
Terminstider: 2021-08-30--2022-01-16, ht1:0830-0929, ht2:0930-1101, ht3:1102-1202, ht4:1203-0116
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ht1

ht1 ht1 ht1

ht1/2

ht2

ht2 ht2 ht2

ht2/3 Höstlov ht3

ht3

ht3

ht3/4

ht4 ht4

ht4 Jullov from torsd. 23 dec

Vecka 35

36 37

38

39

40

41 42 43

44 Höstlov

46

47

48

49 50

51 Jullov from torsd. 23 dec 52 Jullov 1 Jullov

2

210929

to-fr

må-on

210929

to-fr

må-on

210929

to-fr

må-on

210923

210929

to-fr

må-on

5

211001

211008

210923-210929

5

210923

210929

Est

211117-211214

20

211117

211214

ons-fr X

X

X må-ti

NMD

211117-211214

20

211117

211214

ons-fr X

X

X må-ti

Språk

211117-211214

20

211117

211214

ons-fr X

X

X må-ti

3

Geografi 211117-211214

20

211117

211214

ons-fr X

X

X må-ti

6

22

Idésam

211117-211214

20

211117

211214

ons-fr X

X

X må-ti

6PE271

6

20

Ped

211117-211214

20

211117

211214

ons-fr X

X

X må-ti

Att undervisa i matematik (VFU)

6MA049

6

10

Matst

211117-211214

20

211117

211214

ons-fr X

X

X må-ti

Att undervisa i naturkunskap (VFU)

6NK000

6

2

NMD

211117-211214

20

211117

211214

ons-fr X

X

X må-ti

Att undervisa i religion (VFU)

6RV019

6

4

Idésam

211117-211214

20

211117

211214

ons-fr X

X

X må-ti

Att undervisa i Samhällskunskap (VFU)

6PE272

6

12

Ped

211117-211214

20

211117

211214

ons-fr X

X

X må-ti

Att undervisa i spanska (VFU)

6SA013

6

0

Språk

211117-211214

0

211117

211214

ons-fr X

X

X må-ti

Att undervisa svenska (VFU)

6SV058

6

9

Språk

211117-211214

20

211117

211214

ons-fr X

X

X må-ti

Att undervisa i svenska som andraspråk (VFU)

6SV057

6

2

Språk

211117-211214

20

211117

211214

ons-fr X

X

X må-ti

Att undervisa i tyska (VFU)

6TY021

6

1

Språk

211117-211214

20

211117

211214

ons-fr X

X

X må-ti

må-on

må-on

Kurs/Inriktning HT21, 210325, definitiv

Kurskod

Hp

Stud

Inst

Kursperiod

VFUdgr VFUstart VFUslut

Att vara förskollärare (VFU)

6PE184

1,5

60

TUV

210923-210929

5

210923

Att vara grundlärare (VFU), inriktning fritidshem

6PE268

1,5

30

NMD

210923-210929

5

210923

Att vara grundlärare (VFU), inriktning förskoleklass och årskurs 1-3

6PE268

1,5

65

NMD

210923-210929

5

210923

Att vara grundlärare (VFU), inriktning årkurs 4-6

6PE268

1,5

30

NMD

210923-210929

5

Att vara grundlärare (VFU), inriktning årskurs 4-6, AIL, LYGRM - ARBE, anm.kod 61806

6PE268

1,5

30

NMD

211001-211010

Att vara ämneslärare (VFU), gymnasiet

6PE186

1,5

203

Ped

Att undervisa i bild

6ES096

6

7

Att undervisa i biologi (VFU)

6PE269

6

3

Att undervisa i engelska (VFU)

6EN038

6

15

Att undervisa i geografi (VFU)

6KG009

6

Att undervisa i historia (VFU)

6HI032

Att undervisa i Idrott och hälsa (VFU)

Att undervisa i fritidshem (VFU)

(högskoleförlagda dgr 1+2)

6PE207

7,5

27

TUV

210930-211101

20

211001

211028

Att undervisa i förskolan (VFU), (började utb. vt21)

(högskoleförlagda dgr 1+2)

6PE304

10

34

TUV

211123-220116

27

211124

220112

fr
to-fr

45

4 dgr

må-on

fr

X

X X må-to
on-fr X

6BI020

22,5

1

NMD

210830-211202

61

210831

211130

ti-fr

X X

X

X

X

X X X

X

X

X

må-ti

Läraryrkets dimensioner - bild100%

(högskoleförlagda dgr 1+2)

6ES110

22,5

1

Est

210830-211202

61

210831

211130

ti-fr

X X

X

X

X

X X X

X

X

X

må-ti

Läraryrkets dimensioner - Musik

(högskoleförlagda dgr 1+2)

6ES116

22,5

2

Est

210830-211202

61

210831

211130

ti-fr

X X

X

X

X

X X X

X

X

X

må-ti

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne biologi (VFU)

(högskoleförlagda dgr 1+2)

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne slöjd för lärare i åk 7-9

(högskoleförlagda dgr 1+2)

6ES117

22,5

1

Est

210830-211202

61

210831

211130

ti-fr

X X

X

X

X

X X X

X

X

X

må-ti

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne engelska (VFU)

(högskoleförlagda dgr 1+2)

6LÄ053

22,5

22

Språk

210830-211202

61

210831

211130

ti-fr

X X

X

X

X

X X X

X

X

X

må-ti

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne franska (VFU)

(högskoleförlagda dgr 1+2)

6LÄ060

22,5

0

Språk

210830-211202

0

210831

211130

ti-fr

X X

X

X

X

X X X

X

X

X

må-ti

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne geografi (VFU)

(högskoleförlagda dgr 1+2)

6KG011

22,5

0

Geografi 210830-211202

0

210831

211130

ti-fr

X X

X

X

X

X X X

X

X

X

må-ti

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne historia (VFU)

(högskoleförlagda dgr 1+2)

6HI031

22,5

13

Idésam

210830-211202

61

210831

211130

ti-fr

X X

X

X

X

X X X

X

X

X

må-ti

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne idrott och hälsa (VFU)

(högskoleförlagda dgr 1+2)

6PE201

22,5

18

Ped

210830-211202

61

210831

211130

ti-fr

X X

X

X

X

X X X

X

X

X

må-ti

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne matematik (VFU)

(högskoleförlagda dgr 1+2)

6MA034

22,5

13

Matstat

210830-211202

61

210831

211130

ti-fr

X X

X

X

X

X X X

X

X

X

må-ti

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne naturkunskap (VFU)

(högskoleförlagda dgr 1+2)

6NK001

22,5

0

NMD

210830-211202

0

210831

211130

ti-fr

X X

X

X

X

X X X

X

X

X

må-ti

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne religion (VFU)

(högskoleförlagda dgr 1+2)

6RV018

22,5

5

Idésam

210830-211202

61

210831

211130

ti-fr

X X

X

X

X

X X X

X

X

X

må-ti

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne Samhällskunskap (VFU)

(högskoleförlagda dgr 1+2)

6PE205

22,5

8

Idésam

210830-211202

61

210831

211130

ti-fr

X X

X

X

X

X X X

X

X

X

må-ti

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne spanska (VFU)

(högskoleförlagda dgr 1+2)

6LÄ059

22,5

1

Språk

210830-211202

61

210831

211130

ti-fr

X X

X

X

X

X X X

X

X

X

må-ti

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne svenska (VFU)

(högskoleförlagda dgr 1+2)

6LÄ054

22,5

10

Språk

210830-211202

61

210831

211130

ti-fr

X X

X

X

X

X X X

X

X

X

må-ti

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne svenska som andraspråk (VFU)

(högskoleförlagda dgr 1+2)

6LÄ062

22,5

0

Språk

210830-211202

0

210831

211130

ti-fr

X X

X

X

X

X X X

X

X

X

må-ti

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne tyska (VFU)

(högskoleförlagda dgr 1+2)

6LÄ061

22,5

1

Språk

210830-211202

61

210831

211130

ti-fr

X X

X

X

X

X X X

X

X

X

må-ti

Läraryrkets dimensioner för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (VFU), 20% i fskklass+80% i åk 1

(högskoleförlagda dgr 1+2)

6PE257

Läraryrkets dimensioner för grundskolans årskurs 4-6 (VFU)

(högskoleförlagda dgr 1+2)

ht4 Jullov ht4 Jullov ht4

22,5

43

NMD

210830-211202

61

210831

211130

ti-fr

X X

X

X

X

X X X

X

X

X

mån-tis

6PE258

22,5

20

NMD

210830-211202

61

210831

211130

ti-fr

X X

X

X

X

X X X

X

X

X

mån-tis

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 2 (VFU).VFU i fördjupn.ämnet Bild

6ES080

2,5

5

Est

210927-211006

8

210927

211006

X

må-on

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 2 (VFU). VFU i fördjupn.ämnet Idrott o hälsa

6PE249

2,5

13

Ped

210927-211006

8

210927

211006

X

må-on
X

X X må-to

X X

må-ti,fr

Läraryrkets dimensioner för förskolan 1 (VFU)

(högskoleförlagda dgr 2+2)

6PE338

11

40

TUV

210915-211101

30

210917

211028

fr

X

X

Läraryrkets dimensioner för förskolan 2 (VFU)

(högskoleförlagda dgr 1+2)

6PE287

7,5

40

TUV

210830-210929

20

210831

210927

ti-fr

X X

X

må

Verksamhetsförlagd utbildning 1 (VFU), VFU-dagarna under terminen planeras i samråd med handledare på fältet, åk 7-9 och gymnasiet, studietakt 50%, KPU, Anm.kod 6aeab5d

6KP003

15

23

Est

210830-220116

35

210830

220114

X

X X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X X

X

Verksamhetsförlagd utbildning 2 inom KPU-grundnivå (VFU), VFU-dagarna under terminen planeras i samråd med handledare på fältet, åk 7-9 och gymnasiet, studietakt 50%, Anm.kod 65602

6KP014

15

4

Est

210830-220116

35

210830

220114

X

X X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X X

X

Verksamhetsförlagd utbildning 2 inom KPU-grundnivå (VFU), VFU-dagarna under terminen planeras i samråd med handledare på fältet, åk 7-9 och gymnasiet, studietakt 100%, Anm.kod 6KP014

6KP014

15

33

Est

210830-220116

35

210830

220114

X

X X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X X

X

Verksamhetsförlagd utbildning 2 inom KPU-avancerad nivå (VFU), VFU-dagarna under terminen planeras i samråd med handledare på fältet, åk 7-9 och gymnasiet, studietakt 100%, Anm.kod 65601

6KP009

15

9

Est

210830-220116

35

210830

220114

X

X X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X X

X

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU), VFU-dagarna under termin planeras i samråd med handledare på fältet, YRK, studietakt 50%, Anm.kod 64420

6PE285

30

71

Ped

210830-220116

40/80

210830

220114

X

X X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X X

X

Ämnesdidaktik i skolpraktiken, del 2, VFU-dagarna under terminen planeras i samråd med handledare på fältet, (ht35+vt35), KPU, studietakt 50%. Anm.kod 66214

6ES067

15

20

Est

210830-220116

35

210830

220114

X

X X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X X

X

Ämnesdidaktik i skolpraktiken, del 2, VFU-dagarna under terminen planeras i samråd med handledare på fältet, (ht35+vt35), VAL, studietakt 50%. Anm.kod valES067

6ES067

15

55

Est

210830-220116

35

210830

220114

X

X X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X X

X

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, SYV, Regu, Anm.kod 69016

6SY037

20

26

TUV

211012-220116

30

211101

211210

X

X

X

X

X

X

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, SYV, Dist, Anm.kod 69001

6SY037

20

23

TUV

211012-220116

30

211101

211210

X

X

X

X

X

X

6PE192

7,5

15

Ped

211102-211202

17

211108

211130

X

X

X

må-on

Från

T.o.m.

Undervisning och lärande inom det svenska skolsystemet, Inresande utbytesstudenter

REST-VFU

(högskoleförlagda dgr 4+2)

(genomsnittligt; antalet rest-vfu-studenter/antalet rest-vfu-dagar/student, 3 ht tillbaks i tiden)

56 VFU-praktik-kurs-varianter

Skolhuvudmän HT21: Grundskolan, elever: 2021-08-23--12-22. OBS! Gymnasieelever åk 1/åk 2 o 3, startdatum 23/25 augusti--12-22. Lärare: 2021-08-16--12-22.

Lovdagar: Höstlov vecka 44, 2021-11-01--05. Jullov:2021-12-23--2022-01-10. Komp.utv.dgr.-/A-dgr personal 2021-11-01--3, samt 2022-01-10. Gy även 2022-01-11.

RVFU

8

26

1133

1711

Vecka 35

36 37

38

ht1

ht1 ht1 ht1

39

40

41 42 43

44 Höstlov

45

46

47

48

49 50

51

52

1

2

ht1/2

ht2

ht2 ht2 ht2

ht2/3 Höstlov ht3

ht3

ht3

ht3/4

ht4 ht4

ht4 Jullov

ht4 Jullov ht4 Jullov ht4

VFU-översikt VT22

Bilaga p 26

Terminstider:2022-01-17--2022-06-05, vt1: 0117--0217, vt2: 0218--0323, vt3: 0324--0501, vt4: 0502--0605

vt1

VFU-kurs VT22, 210325, preliminär

Kurskod

Hp

Stud Inst

Kursperiod

VFUdgr VFUstart VFUslut 3

Att vara förskollärare (VFU)

6PE184

1,5

40

TUV

220211-220217

5

220211

220217

Att undervisa i förskolan (VFU)

(började utb. ht21)

(högskoleförlagda dgr 1+2)

vt1 vt1 vt1

vt1/2

vt2 vt2 vt2 Sportlov vt2 vt2/3 vt3

vt3

vt3

vt3 Påsklov

vt3

vt4

vt4

vt4 vt4

vt4

4

6

7

8

14

15

16

17

18

19

20 21

22

fr

må-to

on-fr

X

5

9

10

11 12

13

6PE304

10

60

TUV

220419-220605

30

220420

220601

X

X

X

må-on,fr må-on

Att undervisa i F-3

(högskoleförlagda dgr 0+1)

6LÄ048

6

52

Språk

220506-220605

18

220506

220602

fr

X

X

må-on

må-to

Att undervisa i åk 4-6

(högskoleförlagda dgr 0+1)

6LÄ046

6

48

Språk

220506-220605

18

220506

220602

fr

X

X

må-on

må-to

Att undervisa i slöjd-textil

(högskoleförlagda dgr 0+1)

6ES097

6

2

Est

220506-220605

18

220506

220602

fr

X

X

må-on

må-to

X

X

X

X

må-on,fr må-on

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU)

(högskoleförlagda dgr 1+2)

6PE229

11

27

TUV

220411-220605

33

220412

220601

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 3 (VFU)

(högskoleförlagda dgr 1+2)

6PE259

7,5

18

TUV

220117-220217

21

220118

220215

Läraryrkets dimensioner för förskolan 1 (VFU)

(högskoleförlagda dgr 2+2)

6PE338

11

22

TUV

220203-220323

31

220207

220321

Läraryrkets dimensioner för förskolan 2 (VFU)

(högskoleförlagda dgr 1+2)

6PE287

7,5

13

TUV

220117-220217

21

220118

220215

220117-220605

35

220117

220603

KPU - VFU 1, VFU-dagarna under terminen planeras i samråd med handledare på fältet, studietakt 50%

6KP003

15

50

Est

220117-220605

35

220117

Verksamhetsförlagd utbildning för yrkeslärare (VFU), VFU-dagarna under terminen planeras i samråd med handledare på fältet, YRK, studietakt 50%, Anm.kod 64420

6PE285

30

40

Ped

220117-220605

40/80

Att undervisa 1 (VFU), VFU-dagarna under terminen planeras i samråd med handledare på fältet, studietakt 50%, VAL, Anm.kod valVFU1

6VFU1

15

13

Est

220117-220605

Att undervisa 2 (VFU), VFU-dagarna under terminen planeras i samråd med handledare på fältet, studietakt 50%, VAL, Anm-kod valVFU2

6VFU2

15

9

Est

SYV - Studie- och yrkesvägledningens praktik, Regu, Anm.kod 50631297

(högskoleförlagda dgr 5+3)

6SY018

15

31

SYV - Studie- och yrkesvägledningens praktik, Dist, Anm.kod 5063593a

(högskoleförlagda dgr 5+3)

6SY018

15

23

Undervisning och lärande inom det svenska skolsystemet, Inres.utby period 1 (högskoleförlagda dgr 2+2)

6PE192

7,5

Undervisning och lärande inom det svenska skolsystemet, Inres. utby period 3 (högskoleförlagda dgr 2+1)

6PE192

7,5

REST-VFU

RVFU

X

X

ti-fr

X

X

220603

X

X

220117

220603

X

35

220117

220603

220117-220605

35

220117

220603

TUV

220117-220323

40

220124

TUV

220117-220323

40

220124

25

Ped

220117-220217

20

220119

220215

15

Ped

220324-220501

18

220328

220428

Från

T.o.m.

KPU Forsk, VFU-dagarna under terminen planeras i samråd med handledare på fältet

(genomsnittligt; antalet rest-vfu-studenter, antalet rest-vfu-dagar/student, 3 vt tillbaks i tiden)

19 VFU-praktik-kurs varianter
Skolhuvudmän VT22: Elever: 2022-01-11--06-14/15-Gy-elever. Lärare: 2022-01-10--06-21.
Lovdagar: Sportlov: vecka 10, 2022-03-07--11. Långfredag: 2022-04-15, vecka 15. Påsklov: vecka 16, 2022-04-18--22.
Kristi himmelsfärdsdag: 2022-05-26. Lov: 2022-05-27 (efter Kristi him.f.dag). Nationaldag: 2022-06-06. Studiedag Gy-pers.2022-06-03.

ti--on
ti-fr

16

11

504

544

X

må-ti

X

X

X

må-ti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

to-fr X

X

må-on

X

X

X

X

må-on

X

X

X

X

X

X

X

X

må-on

X

X

X

X

må-on

X

X

X

X

X

X

X

X

X

må-on

X

X

X

X

må-on

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

må-on

X

X

X

X

må-on

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

må-on

X

X

X

X

må-on

X

220318

X

X

X

X

X

X

X

X

220318

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

må-ti
X

X

må-to

må-to

on-fr

3

4

5

6

7

8

9

X

X

ti-fr

10 Sportlov 11

må

12

13

14

15

16 Påsklov

17

18

19

20

21

22

Beslut
Lärarhögskolan/Föreståndarens beslutsmöte

2021-03-29
Sid 1 (1)

FS 1.6.1-713-21

Ärende p: 27
Tillägg till tilläggsavtalet för försöksverksamheten med övningsförskolor och
övningsskolor avseende ersättning för kompetensutveckling till VFU-handledare på
skolorna och förskolorna
Föredragande: Anna Nordström
Beskrivning: Enligt tilläggsavtalet utgår ersättning med 5 000 kronor per student till
övningsförskolorna i Skellefteå och Lycksele kommun. Dessa ansvarar för studenter under
förskollärarprogramments tredje VFU.
Enligt tilläggsavtalet utgår ersättning för studenter som går grundlärarprogrammet F-3 och 4-6
och gör sin tredje och sista VFU. Lärarhögskolan skickar inga studenter till övningsgrundskolan F6 i Skellefteå kommun under den tredje VFU-perioden och får då, enligt avtalet, därför ingen
ersättning för kompetensutveckling trots att de tar emot studenter på deras andra VFU.
Förslaget är att ersättningen höjs till 10 000 kronor per student för övningsförskolorna i Lycksele
och Skellefteå kommun samt att övningsgrundskolan F-6 i Skellefteå erhåller 10 000 kronor per
student i grundskollärarprogrammets andra VFU.
Till grund för detta ligger att nå likvärdighet gällande den ekonomiska ersättningen för
kompetensutvecklingen till VFU-handledarna verksamma inom övningsskoleverksamheten.
Övriga kommuners övningsförskolor och skolor ersätts med 10 000 kronor per student i
programmens sista VFU, vilket alltså inte är fallet i med Skellefteås för- och grundskolor samt
Lyckseles förskolor.
Beredning: Ärendet har beretts av kansliets ansvariga för försöksverksamheten, controller och
ledning.
Beslut: Föreståndaren beslutar
• att höja ersättningen för kompetensutvecklingen till övningsförskolorna i Lycksele och
Skellefteå kommun i VFU 3 från 5 000 kronor till 10 000 kronor samt att
• ersätta övningsgrundskolan i Skellefteå kommun i VFU 2 med 10 000 kr per student till
kompetensutveckling.
Motivering till beslut: Motivet till beslutet är att nå likvärdighet gällande den ekonomiska
ersättningen för kompetensutveckling.
Bilaga: Tilläggsavtal 20 22
Projektkonto och utbetalningssätt: Medel utbetalas från projektkonto 6000 11 318, vh 12.
Expedieras (210329): Petra Westling, Leif Thylin, Anna Lindqvist, Anna Nordström,
Registrator
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Tilläggsavtal avseende deltagande i förlängning av
verksamheten med övningsskolor och övningsförskolor
1 Parter
Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Kontaktpersoner Lärarhögskolan: Ekonomi: Eva Alenius, eva.alenius@umu.se, övriga frågor: Petra
Westling, petra.westling@umu.se och Leif Thylin, leif.thylin@umu.se
Kommun/Institution,
Kontaktpersoner: Ekonomi: NN, nn@nn.se, övriga frågor: XX, xx@xx.se

2 Tilläggsavtalets omfattning
Beträffande särskilda åtaganden för skolhuvudman och lärarutbildningen vid Umeå universitet gäller
punkt 5 och 6 i det avtal som omfattar verksamhetsförlagd utbildning daterat 2019-09-09 inom
lärarutbildningens program. Dessutom de tillägg av åtaganden som framgår av punkt 4 och 5 nedan.

3 Tidsperiod för tilläggsavtal
Avtalet gäller från 1 juli 2020 till och med 30 juni 2022 med en uppsägningstid på sex månader.
Avtalet förlängs med två år i taget om ingen uppsägning görs. Uppsägning ska göras skriftligt. Om
förutsättningarna väsentligen förändras under perioden skall nya förhandlingar upptas om endera
parten begär det.

4 Åtaganden för skolhuvudman
Skolhuvudman har i samverkan med lärarutbildningen vid Umeå universitet ansvar för
genomförandet av den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen utifrån befintliga
styrdokument.
Syftet med övningsskoleverksamheten är att gemensamt skapa förutsättningar för att höja kvaliteten i
VFU.
Skolhuvudman åtar sig att:
1.

utse kontaktperson som i samverkan med kontaktperson på universitetet arbetar för att
genomföra uppdraget enligt uppdragsbeskrivningen, se bilaga 4.

2. i samverkan med Lärarhögskolan placera två eller fler studenter på aktuella övningsförskolor
eller övningsskolor i de VFU-perioder som är överenskommet parterna emellan. Om någon
enhet har högre mottagarkapacitet på grund av ett större antal avdelningar respektive klasser
kan det vara aktuellt med fler studenter. Detta gäller alltid på högstadie- och
gymnasieskolorna.
3. i förekommande fall ordna boende för studenter under deras VFU-perioder. Kostnaden för
boendet står Lärarhögskolan för men får inte överstiga 2 341 kronor per månad och student.
Beloppet räknas upp varje år med statens pris- och löneomräkningsindex. Detta gäller
Lycksele och Skellefteå kommun.
4. på varje övningsenhet ha ett flertal utbildade handledare som var och en endast handleder ett
fåtal studenter.
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5.

ha för avsikt att utbilda fler lärare/förskollärare till handledare om behov finns, samt skapa
goda förutsättningar för dessa att genomföra handledarutbildningen (7,5 hp) i sin helhet.

6. utveckla samverkansformer som möjliggörs genom koncentration av studenter och
handledare.
7.

samverka med andra förskolor/skolor för att möjliggöra spridning av kvalitetshöjande
åtgärder.

8. upprätta och förankra en handlingsplan för VFU på varje övningsskola och övningsförskola
som tydliggör innehåll och ansvar för studenters VFU på enheten.
9. genomföra professionsseminarier för studenter i samråd med utsedd kontaktperson vid Umeå
universitet i enlighet med seminarieplan, se bilaga 1.
10. handledare deltar vid de seminarier som kontaktpersoner från universitetet genomför i
samråd med kontaktpersoner i kommunen i enlighet med seminarieplan. Seminarierna
anordnas företrädesvis kommunförlagda och vid behov digitalt.
11. möjliggöra för studenter att under tre dagar ta över handledarens roll i sista VFU- perioden.
12. handledare deltar vid campusförlagd kompetensutveckling, under någon av de dagar som
studenten tar över handledarens roll, se punkt 11.
13. VFU-kontaktpersoner och rektorer samverkar kring frågor som rör VFU samt förankrar
verksamheten i hela personalgruppen.
14. VFU- kontaktpersoner och rektorer deltar vid de möten som Lärarhögskolan bjuder in till.
15. vara tillgänglig för samverkan utöver VFU till exempel genom fältstudier och andra former av
utbyte där teori och praktik kan vävas samman exempelvis examensarbetet.
16. genomföra utvärdering av VFU med studenter och handledare på förskolor och skolor samt
återkoppla till Lärarhögskolan.
17. på varje övningsenhet årligen följa upp tilläggsavtalet och planera för att vidta åtgärder där
avtalet inte uppfylls.

5 Åtaganden för Lärarhögskolan vid Umeå universitet 1
Lärarhögskolan vid Umeå universitet har i samverkan med skolhuvudman ansvar för genomförandet
av den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen utifrån befintliga styrdokument.
Syftet med övningsskoleverksamheten är att gemensamt skapa förutsättningar för att höja kvaliteten i
VFU.
Lärarhögskolans kansli åtar sig att:
1.

i samverkan med skolhuvudmän beställa platser till två eller fler studenter på aktuella
övningsförskolor eller övningsskolor i de VFU-perioder som är överenskommet parterna
emellan. Om någon enhet har högre mottagarkapacitet på grund av ett större antal
avdelningar respektive klasser kan det vara aktuellt med fler studenter. Detta gäller alltid på
högstadie- och gymnasieskolorna.

Dessa åtaganden gäller Lärarhögskolans kansli, institutioner med kontaktpersoner samt
kursansvariga institutioner för VFU- kurser.

1
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2. stå för kostnaden för studenternas boende under deras VFU-perioder i enlighet med punkt 3
under åtaganden för skolhuvudman. Kostnaden för boendet får inte överstiga 2 341 kronor per
månad och student. Beloppet räknas upp varje år med statens pris- och löneomräkningsindex.
3. delge förskolor och skolor förslag på samverkan som koncentration av studenter möjliggör.
4. vid behov erbjuda utbildning, i samverkan med Universitetspedagogik och lärandestöd, UPL,
för universitetslärare som har ansvaret att göra verksamhetsbesök och genomföra
trepartssamtal.
5.

bidra med digitalt underlag för utvärderingar av VFU och ansvara för uppföljning av dessa.

6. skapa en organisation för samverkan, se bilaga 2.
7.

årligen bjuda in kontaktpersoner och rektorer till samverkansdag kring försöksverksamheten.

8. stödja skolhuvudmän och institutioner i arbetet med att förverkliga åtaganden i tilläggsavtalet.
9. skapa förutsättning för att på olika sätt sprida goda exempel och erfarenheter från
försöksverksamheten.
10. administrativt hantera ekonomiska ersättningsfrågor kopplade till tilläggsavtalet.
11. att årligen följa upp tilläggsavtalet och planera för att vidta åtgärder där avtalet inte uppfylls.

Institutioner med kontaktpersoner åtar sig att:
1.

utse kontaktperson som i samverkan med kontaktperson på förskolor eller skolor möjliggör
uppdragsbeskrivningen, se bilaga 5.

2. vid behov, samverka med andra institutioner rörande aktiviteter kopplade till
övningsskoleverksamheten för att möjliggöra överspridning av kvalitetshöjande åtgärder.
3. genomföra seminarier för handledare i samråd med skolhuvudman i enlighet med
seminarieplan.
4. planera och genomföra campusförlagd kompetensutvecklingsdag för handledare enligt
seminarieplan. Se bilaga 1
5.

samverka med kursansvarig lärare vad beträffar VFU och aktiviteter som rör övningsskoleverksamheten.

6. övningsskoleverksamheten förankras på alla institutioner med VFU- kurser.
7.

utifrån behov, skapa förutsättningar för berörda universitetslärare att kunna utbilda sig för
ansvaret att göra verksamhetsbesök och hålla trepartssamtal (UPL- utbildningen).

8. i förekommande fall samverka kring gemensamma utvecklingsprojekt.
9. delta vid de möten som Lärarhögskolan bjuder in till.
10. utveckla samverkan utöver VFU genom fältstudier eller andra former av utbyte där teori och
praktik vävs samman, exempelvis examensarbeten.
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Övriga institutioner som ger VFU-kurser åtar sig att:
1.

utifrån behov, skapa förutsättningar för berörda universitetslärare att kunna utbilda sig för
ansvaret att göra verksamhetsbesök och hålla trepartssamtal (UPL- utbildningen).

2.

i förekommande fall samverka kring gemensamma utvecklingsprojekt.

3. delta vid de möten som Lärarhögskolan bjuder in till.
4. utveckla samverkan utöver VFU genom fältstudier eller andra former av utbyte där teori och
praktik vävs samman, exempelvis examensarbeten.

6 Ekonomisk ersättning
För medverkan i verksamheten med övningsskolor och övningsförskolor utgår ersättning dels genom
den ersättning som genereras inom ramen för verksamhetsförlagd utbildning i enlighet med gällande
VFU-avtal, som omfattar verksamhetsförlagd utbildning daterat 2019-09-09 inom lärarutbildningens
program. Dels genom den särskilda ersättning som utgår specifikt för deltagandet i förlängningen i
verksamheten kring övningsskolor/förskolor.

Den särskilda ersättningen omfattar:
a) Finansiering av del av lön för VFU-kontaktperson på berörda institutioner och förskolor
eller skolor, se bilaga 2 för specifikation på omfattningen för respektive övningsskola eller
övningsförskola och institution. Bilaga 2 kan komma att uppdateras under avtalstiden vad
beträffar namn på kontaktpersoner.
b) Ersättning till skolan/ förskolan som ska användas till kompetensutveckling för
handledare. Ersättning utgår med 10 000 kronor per student i sista VFU-perioden.
c) Ersättning till skolan som ska användas till kompetensutveckling för handledare.
Ersättning utgår med 5 000 kronor per student under ämneslärarprogrammets andra
VFU i åk 7-9.
d) Ersättning till förskolan som ska användas till kompetensutveckling för handledare.
Ersättning utgår med 5 000 kronor per student verksamma inom Lycksele och Skellefteå
kommun med ansvar för student under förskollärarprogrammets tredje VFU.
e) Ekonomisk ersättning utgår till aktuella förskolor och skolor under läsåret 20/21 för de
handledare som genomgår handledarutbildning i uppdragsutbildningen. Se bilaga 3.
Utbetalningssätt:
Punkt a) Kontaktpersonerna på institutionerna ska vara direktkonterade på Lärarhögskolan.
Skolhuvudman fakturerar Lärarhögskolan lön och overhead för kontaktpersonerna. Lärarhögskolan
initierar kontakten.
Punkt b-e) Lärarhögskolan fördelar ut ersättningen till respektive skolhuvudman. Lärarhögskolan
initierar kontakten.

7 Ändringar och åtgärder vid avvikelser
Om avtalet sägs upp av skolhuvudman och inget annat har överenskommits fullgör studenterna sin
påbörjade VFU-period på aktuell övningsenhet i enlighet med detta avtal. Om Lärarhögskolan säger
upp avtalet har skolhuvudman inget sådant ansvar.
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8 Tvist
Tvist på grund av detta avtal skall lösas i första hand genom förhandlingar mellan parterna.
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Umeå universitet/Lärarhögskolan

Kommun/Institution

________________________

________________________

Maria Löfgren

Namn

Föreståndare, Lärarhögskolan
2020-xx-xx

Titel
2020-xx-xx

