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Ärende  
1 Återblick och information 

• Dialogmöte med LH 
• UKÄ 
• Utvärderingar och 

hur de hanteras  
•  

 
• Dialogmöte 13/11-19, dialog om bla 

programanalysen, kort uppföljning sv 2019 års 
uppföljnings – åtgärdsplan, områden som ska föras 
in i planen för 2020. 

• UKÄ: Ett gediget arbete har genomförts och 
kursplaner har skickats vidare till LH, nu återstår 
skrivande av återrapportering till UKÄ 

• Vi återkommer till hantering av utvärderingar vid 
senare tillfälle 

2 Fråga från LH: 
Hur vill rådet gå vidare med 
studenters skrivande i 
förskollärarutbildningen? 
 

Skrivandet betyder mycket mer än att kunna 
referenshantering Studenterna behöver kunskaper om 
olika typer av texter och deras funktion och om hur man 
bygger upp en struktur och argumentation. 
Rådets föreslår är att institutioner synliggör för varandra: 
vad som tas upp i olika kurser gällande skrivande, vem som 
ansvarar? Vad är det för slags uppgifter, Hur ser 
skrivuppgifter ut? Vad är det för genrer? Rådet föreslår 
utifrån det en plan för progression. 

3 Planering inför 
förskoledagen 26 mars 2020: 

• Innehåll 
• Genomförande 
• … 

 

Närvarande ledamöter föreslår följande områden  
• Hållbar utveckling i förskolan 
• Undervisning i förskolan  

-Hur tänker man kring hållbar 
utveckling/undervising i förskolan i olika kurser? --
Hur hanteras det? 

Förslag på genomförande:  
• Kursansvariga får några frågor att förbereda inför 

träffen 
• Kursansvarig beskriver hur dessa områden 

hanteras i institutionens kurser 
• Diskussion  
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Dokumentation och uppföljning: 
Hur tar vi rätt på det som kommer fram? 
Hur går vi vidare? 

5  Kommande möten: 
• 20-02-19 
• 20-03-26 
• Uppföljning av 

förskoledagen 

Vid nästa möte: 
Fortsätter planeringen inför förskoledagen 26/3 
 
Monica/Musse berättar om vad som är aktuellt i Umeå 
kommun 
 
Vi bestämmer dag och tid för möte i april alt maj 
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