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Ärende Beslut/Åtgärd 

1 Val av sekreterare Mareike Jendis 

2 Ny extern ledamot 

 Monica Andersson 
 

Monika Anderrson från Kommunens utvecklingsavdelning 

och Idean 

3 Lämna synpunkter på 
remissen från utvärderingen 
av LH:s arbete 
 

Rådet har diskuterat remissen och Helena har skickat en 

sammanfattning av rådets synpunkter till Boa Drammeh, 

kanslichef på LH. 

 

4 UKÄ 

 Arbetsgång 

 Tidsplan  

 Genomlysning av 
programmets kurser, 
matematik, språk 
och skapande 

 

 

Enligt UKÄ:s yttrande möjliggör utbildningen genom sin 

utformning och genomförande, men säkerställer inte 

genom examination. 

 

Kedjan från examensmål till FSR, uppgifter och 

examinationer behöver tydliggöras. 

 

Två grupper har bildats som fokuserar på examensmål 

1,2,3 (Anna Olausson, Berith Östlund och Anna Lindqvist) 

och på examensmål 4,5,6 (Helena Rosqvist, Birgitta 

Wilhelmsson) 

 

Birgitta Wilhemsson skickar en gemensam skrivelse till de 

berörda institutionerna om vad dessa ska jobba med och 

vilka underlag och förändringar som behövs av dem och 

inom vilken tidsram. 

 

4 Äskande av medel skickas 
senast 30 sept 

 Nationell 
natverksträff i Gävle 

 Dag för 
medverkande 
institutioner i 
programmet 
 

 

Medel från rådet kommer att användas till att Anna 

Olausson och Helena Rosqvist medverkar vid den 

nationella nätverksträffen för lärarutbildare i Sverige i 

oktober. (Träffen under vårterminen ställdes in) 

 

Medel ska äskas för genomförandet av en gemensam dag 

för alla i programmet medverkande institutioner. Viktigt 

att få till stånd en sådan dag, inte minst med tanke på 

UKÄ:s kritik.  

Rådet föreslår att dagen förläggs i början på vårterminen. 
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5 Programanalys lämas till LH 
senast 31/10 

 Tidsplan  
 

Två mittutvärderingar och två programutvärderingar 

kommer att sammanställas av Helena och kommer att tas 

upp vid nästa rådsmöte.  

6 Övriga frågor Monika informerar om att Umeå kommun planerar införa 

en introduktionsutbildning som ska stödja nyexaminerade 

förskollärare. Där ingår information om elevhälsan, 

pedagogisk dokumentation, mm.  

 

Monika informerar om att kommunen arbetar med 

implementering av Lpfö18 med stöd av Skolverkets 

moduler. 

7  Nästa möte Innehåll  
 

23 september 8.30 - 11 

 

 

Justeras 

Helena Rosqvist    Vid minnesanteckningarna: Mareike Jendis 


