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Närvarande  

Jonas Wikström 
Helena Åhman 
Monika Diehl 
Karyn Sandström 
Niclas Lindström 
Olof Johansson 
Dani Liljedahl 

ordförande 
Skellefteå kommun 
Pedagogiska inst 
Språkstudier 
Ide och samhällsstudier 
Matematik  
Studentkår 

 

Tid: 1/11 -21 Kl 08.30-11.00 

Plats: Digitalt 

 

Nr Ärende Beslut/Åtgärd 

   

1.  Föregående möte  

2.  Kort information Antagningen till programmen 
har ändrats. Antagningen har 
förändrats. Tidigare så var det 
50/50 intag gällande betyg 
kontra högskoleprov. Nu är det 
ändrat till 60/40. Anledningen 
är att man har sett att det är fler 
som tagits in genom 
högskoleprov som hoppar av. 
”Det kan bero på att det är inte 
så svårt att få de poäng som 
krävs på högskoleprovet” 
 

3.  Presentation av UVK kurser.  Helena Näs beskrev utmaningar 
med kursen Grundlärare som 
profession: institutioner 
inblandade, skrivuppgifter, 
uppdelning av studenter, fokus 
på källkritik. Diskussionen 
pågick kring litteratur som 
används, tex om forskare från 
UmU används. Ett möte 
planerades för att diskutera den 
röda tråden i UK-kurserna. I 
denna kurs så delas grupper in 
efter vilket program som 
studenterna har sökt till. Detta 
för att de ska få en tillhörighet 
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och att man kan rikta de 
arbetspass som är i kursen mot 
den inriktning som studenterna 
går. Sedan togs det även upp att 
efter VFU kurs så sitter 
studetner tillsammans från de 
tre inriktningarna för att de ska 
få en förståelse för varandras 
uppdrag. 

4.  AIL - Nulägesrapport Katarina rapporterar att 23 
studenter i 4-6 är aktiva och 11 
kommun är involverade. Jonas 
och Katarina ska besöka 
rektorerna som är inblandade. 
2022 borjar UmU med AIL i 
fritids (AILFRI) med 40-43 
platser. Högt intresse bland 
kommunerna. Diskussion om 
olika intagningssätt och om 
möjliga ändringar. Filosofiska 
frågor diskuterades kring 
avsikten med parallellprogram i 
olika former.   

5.  Utredning av placering av VFU  Anna Tegström diskuterade 
förslaget om ändringen i VFU-
placering, från slutet av termin 4 
till början av terminen. 
Utredningsgruppen utvärderar 
konsekvenserna, tex hur det kan 
påverka de kurser som skulle 
flyttas. Studenterna i F-3 och åk 
4-6 i termin 5 ska tillfrågas hur 
de resonerar om en sådan 
ändring.  

6.  Information kring F-3 och åk 4-6 
resa till Leeds 

Det finns inga planer att 
återinföra resan till Leeds 
eftersom förutsättningar 
ändrats. Bland annat kan Leeds 
inte erbjuda ”homestays” eller 
skolbesök, vilka var 
huvudanledningen för själva 
resan. Studenterna som avstod 
från resan blev fler och var ofta 
de som var mest i behov av det 
språkbadet.  
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Justeras Vid protokollet 

Jonas Wikström Karyn Sandström 

 


