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Tid: Kl 10-12 

Plats: Zoom  

 

Nr Ärende Beslut/Åtgärd 

1.  Föregående protokoll  

2.  VB/VP, dialog med LH VB/VP har skickats in och 
Helena har haft en dialog med 
LH som ser positivt på det som 
gjorts under året och även på det 
som är på gång i programmet. 
En ny uppföljnings- och 
åtgärdsplan för 2022 är 
upprättad. 

3.  Ansök om medel hos LH för 
fortsatt utvecklingsarbete kring 
VFU 

Gruppen som arbetat med VFU-
frågor under 2021 skriver en 
ansökan om fortsatt arbetet  

4.  Diskussion: 
När i programmet är det 
lämpligt att studenter genomför 
kurser och VFU utomlands? 

Rådet diskuterade och ställer sig 
frågande till vad 
internationalisering innebär för 
förskollärarstudenter, vad syftet 
är och vad det ska leda till. 
Möjligheter och länder/lärosäten 
som är aktuella för utbyte av 
olika programkurser och 
möjligtvis VFU3 behöver 
undersökas mer ingående. 
 
Internationalisering kan även 
handla om att ta vara på 
studenters olika nationaliteter 
och språk. Universitetet behöver 
värna om studenter i 
programmet som har svenska 
som andra språk. Flerspråkiga 
förskollärare är betydelsefulla 
för förskolors utbildning. 
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5.   I samband med frågan om 
internationalisering diskuterade 
rådet även utbildningens relation 
till verksamheten på ”fältet” och 
att ta vara på input från olika 
utbildningar såsom f-3 och 
grundlärare mot fritidshem. 
Studenter skulle behöva få 
kunskap om och insyn i 
varandras uppdrag, olika 
kulturer och förhållningssätt. 
 

6.  Förslag på datum och innehåll 
till nästa förskoledag. 

• Ledarskap? 

Förskollärares ledarskap är ett 
uppdrag och ansvar som har 
förstärkts i Lpfö18 och rådet 
bedömer att ledarskap 
genomgående behöver belysas 
och bearbetas tydligare i 
programmet. Rådet föreslår 
därför detta fokusområde inför 
nästa förskoledag som anordnas 
vt22. 

7.  Övrig fråga gällande 
studentuppgifter. Vad är 
acceptabelt? 

Rådet diskuterar vad som kan 
vara accepterat i skriftliga 
uppgifter för att uppnå G. Vid ett 
underkännande efter fler försök 
ställer vi oss frågande till hur 
studenter ska gå vidare och vad 
de kan behöva göra för att 
lyckas. Har tex kursansvariga 
lärare mandat att säga att 
studenter behöver utveckla 
språket? 

8.   Rådet avser bjuda in 
studentcentrum till ett rådsmöte 
med anledning av det ökade 
antal studenter som ansöker om 
stöd och som får 
rekommendationer. 

9.   Vi tackar ledamoten Ingela 
Andersson och Mareike Jendis 
för deras medverkan i rådet. 
From vt22 medverkar Catarina 
Andersson, NMD och Elin 
Jälmbrant. Språkstudier  
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Justeras Vid protokollet 

Anna Olausson Helena Rosqvist 

 


