
Minnesanteckningar för mötet den 3 februari 2020  
Programrådet för grundlärare och fritidspedagoger. 

 
 
Lägesrunda 
Helena beskriver hur Skellefteå samt andra kommuner diskuterar kring övningsskolor. 
Många mindre huvudmän ser problem med A och B-lag. Ser på möjligheter till utbildning 
som kan kombineras med arbete inom skolan. Andra universitet/högskolor tex 
Högskolan Dalarna ger denna typ av undervisning. 
Karen lyfter problematiken kring att distansundervisning kan konkurrera med 
Campusutbildning då det är samma kurser. Omöjligt ur både ekonomisk synpunkt och 
vilken personal som är tillgänglig på språkstudier att ge differentierade kurser. Diskussion 
kring möjlighet att ge masterkurser i språkdidaktik. 
Jonas  
Mycket arbete med KPU-kurser. Då detta är ett stort uppdrag för NMD men då mest 
riktat mot gymnasiet. 
 
Behörighetskrav 
Jonas har tittat på behörighetskrav. Arbetet är påbörjat och många kursplaner har 
ändrats. Finns dock några kurser med förkunskapskrav som är tveksamma. 
Behörighetskraven måste följa riktlinjerna. För att undvika fall med studenter som saknar 
delar från tidigare kurser är det viktigt att informera om vilka förkunskapskrav som 
gäller. Speciellt inför VFU-kurser. 

 
Kvalitetsarbete kring likvärd bedömning av examensarbete 
Diskussion om kollegial granskning av examensarbeten eller en gemensam grupp som 
tittar på gemensam struktur kring examensarbetena.  Kollegial granskning är bra men 
resurskrävande. En annan väg är att avsätta resurser för en mindre grupp att titta på 
detta. Kräver resurser och värt att undersöka om möjlighet för att söka pengar för detta 
arbete.  
 
Registerkontroll 
Starkare kontroll från skolhuvudmän. Viktigt att informera studenter. Får inte glömmas 
bort att detta även behövs för fältstudier. 
 
Remiss från utbildningsdepartementet. 
Inget att säga om nya skrivningarna. Rådet tycker att det är bra med skrivningen om sex 
och samlevnad. Finns redan i 4-6 men ej i F-3 och fritids. Kursplaner bör revideras 
 
VFU bedömningsunderlag 
Diskussion kring bedömningsunderlaget. Många synpunkter där åsikterna går isär. 
Många tycker dock att det inte fungerar speciellt bra i dagsläget. Bör revideras. En fråga 
för Lärarhögskolan som måste utredas 


