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Närvarande ledamöter 
Lars-Erik Lauritz, föreståndare, ordförande, föredragande p 15-17, p 33 
Anna Lindqvist, bitr. föreståndare 
Åsa Forsberg, förstelärare, Umeå kommun 
Tobias Thomson, strateg, Region Västerbotten 
Sara Sjöstedt de Luna, prodekan, professor 
Torkel Molin, prodekan, universitetslektor 
Marlene Johansson Falk, tilltr. prodekan, professor (Torkel Molins efterträdare) 
Ann-Louise Silfver, vicedekan, universitetslektor 
Torulf Palm, professor 
Torbjörn Lindmark, universitetslektor, gruppsuppleant lärare 
Anna Sahlin, ordförande UmPe 
Emelie Blomgren, tilltr. ordförande UmPe (Anna Sahlins efterträdare) 
Katarina Kärnebro, universitetslektor 
Niclas Lindström, universitetslektor 
Lina Varg, doktorand 
Frida Grimm, doktorand, gruppsuppleant studenter 
 
Frånvarande ledamöter 
Vakant, utbildningsbevakare UmPe 
 
Övriga närvarande 
Eva Lindgren, bitr. föreståndare, föredragande p 34-36 
Boa Drammeh, kanslichef, föredragande p 37 
Emma Thurén, ekonomiadministratör, sekreterare 
Anna Nordström, controller, föredragande p 31 
Fredrik Andersson, utbildningsledare, föredragande p 32 
 
 

 Lars-Erik hälsar Niclas Lindström, Marlene Johansson Falk och 
Emelie Blomgren välkomna och en kort presentationsrunda görs. 

Ärende  Beslut/Åtgärd 

26 Utseende av 
justeringsperson 

Styrelsen uppdrar åt Sara Sjöstedt de Luna att jämte 
ordförande justera dagens protokoll.  
 

27 Fastställande av 
föredragningslistan 

Styrelsen beslutar 

att fastställa föredragningslistan i enlighet med utsänt förslag. 
att till kommande sammanträden lägga till föregående protokoll 
som stående en stående punkt. 

28 
 

Föreståndarens 
beslutsmöten 
 

Föreståndarens beslutsmöten hålls var tredje vecka. Protokollen 
läggs ut på https://www.aurora.umu.se/enheter/lh/organisation/ 
protokoll/beslutsmote-minnesanteckningar/. 
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29 Studenternas punkt UmPe informerar om: 

- Ordförande för UmPe, Anna Sahlin, meddelar att 
examensceremonin är genomförd och var mycket 
uppskattad och även att alla styrelser nu är tillsatta. 

- Lina Varg meddelar att det nu är tillsatt en ny styrelse för 
DUV. Det är dock inte klart vem som kommer att ersätta 
henne som representant i Lärarhögskolans styrelse. 

30 
 

Information från 
Lärarhögskolans leding 

Lärarhögskolans ledning informerar om: 

- Biträdande föreståndare Anna Lindqvist 
Under v.24 kommer den strategiska VFU-gruppen att 
träffas. Där ska bland annat VFU placeringarna samt de 
bedömningsunderlagsblanketterna som skickats ut 
diskuteras. Man undersöker om det digitala verktyget 
Artisan skulle kunna hjälpa till med hanteringen av detta i 
framtiden. 

De som jobbar med Övningsskoleprojektet kommer att 
komma och informera på nästa möte. Även här har det 
skickats ut en utvärderingsblankett. 

Den kollegiala externa granskningen som har genomförts 
på speciallärarprogrammet och 
specialpedagogprogrammet kommer även att diskuteras. 
De kommer att träffa programråd för att dra upp riktlinjer 
framöver. 

- Kanslichef Boa Drammeh 
Cristina Ekman har nu tillträtt som VAL-handläggare på 
en tidsbegränsad anställning fram till och med 22-05-09. 

Fredrik Andersson har meddelat att han avslutar sin 
anställning som utbildningsledare på Lärarhögskolans 
kansli efter sommaren. Så snart som möjligt ska ny 
utannonsering ske. 

- Controller och bitr. kanslichef Anna Nordström 
Då hela utformningen ännu inte är på plats avseende den 
nya fördelningsmodellen och dess effekter på 
Lärarhögskolans budget gällande de universitets och 
fakultetsgemensamma kostnaderna kommer styrelsen att 
få information om detta på nästa styrelsemöte. 

- Föreståndare Lars-Erik Lauritz 
Kungliga ingenjörsakademin har uppmärksammat att 
norra regionen är i stort behov av lärare inom flera 
områden men bland annat inom delar av deras eget 
främsta ämnesområde STEM (Science, Technology, 
Enteneering and Mathematics) . En arbetsgrupp är tillsatt 
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där bland annat föreståndare Lars-Erik Lauritz och 
Karolina Broman, universitetslektor på NMD sitter med. 
De kommer att göra en behovsinventering och en 
förslagsbank för hur akademi och skolverksamhet 
tillsammans kan arbeta för att skapa förutsättningar för att 
rekrytera och utbilda lärare. Ett första möte kommer ske 
efter midsommar. 

Innehållet för Lärarhögskolans dag börjar ta form, se 
nedan länk. Program finns att tillgå på Aurora: 

Program för Lärarhögskolans dag 20 oktober (umu.se) 

31 Fristående 
kurser/sommarkurser 2022 
 
FS 3.1.4-1276-21 

Controller Anna Nordström föredrar ärendet. 

Styrelsen beslutar 

att bevilja institutionernas äskande av fristående kurser och 
sommarkurser enligt bilaga 3. 

Bilaga p 31 

32 Revidering av 
utbildningsplan för 
kompletterande pedagogisk 
utbildning för 
forskarutbildade 
 
FS 4.1.1-1595-16 

Utbildningsledare Fredrik Andersson föredrar ärendet. 

Styrelsen beslutar 

att fastställa reviderad utbildningsplan för KPU för 
forskarutbildade i enlighet med förslag. 

Bilaga p 32 

33 Intern arbetsordning för 
Lärarhögskolan 

Föreståndare Lars-Erik Lauritz föredrar ärendet. 

Diskussion kring arbetsordning  

-Lars-Erik presenterar utkastet till ny arbetsordning och meddelar 
att förslaget kommer att gå ut på remiss under sommaren.  

Styrelsen diskuterade bland annat hur studentdeltagandet kan öka 
i programråden och hur de externa representanterna utses. Beslut 
förväntas tas på styrelsemötet i september. 

Bilaga p 33 

34 Uppföljning av 
publiceringar och externa 
medel inom det 
utbildningsvetenskapliga 
området 

Biträdande föreståndare Eva Lindgren informerar om att 
Lärarhögskolan utreder system för att redovisa och synliggöra 
utbildningsvetenskapliga publikationer och erhållna externa 
anslag.  

https://www.aurora.umu.se/nyheter/2021/6/program-for-lararhogskolans-dag-20-oktober/
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Ett utredningsarbete om publikationer pågår under 2021–2022, 
där bland annat Cristian Colliander, bibliometriker vid UB deltar.  

Det kommer även att tillsättas en arbetsgrupp för att ta fram en 
process för uppföljning av externa medel. Den består av Anna 
Nordström, Controller, Carina Rönnqvist, forskningssamordnare 
och Eva Lindgren, Biträdande föreståndare.  

35 Långsiktig forskningsplan Biträdande föreståndare Eva Lindgren informerar om den 
nuvarande forskningsplanen som löper ut 2022. Det pågår nu 
diskussioner kring utformningen av den nya forskningsplanen. 
Bland annat diskuteras om eventuella förändringar i hur medlen 
fördelas mellan de olika satsningarna. Beslut kommer ske i 
samband med budgetbeslut.  

36 ULF Biträdande föreståndare Eva Lindgren informerar om arbetet med 
att permanenta ULF (Utvecklande, Lärande, Forskning) då det 
kommer det att vara en övergångsperiod mellan 2021–2024 där 
regeringen ökar anslaget för att främja utvecklingsarbetet för att 
sedan övergå till en permanent verksamhet.  Arbetet kommer 
bland annat att fokusera på att skapa ett ännu bättre kontaktnät, 
starta upp fler projekt samt skapa en basstruktur för kontinuerliga 
möten mellan forskare och lärare. 

Parallellt med detta pågår arbetet med slutrapporten med förslag 
till permanent nationell struktur. 

37 Kansliets resultat i 
medarbetarundersökningen 

Kanslichef Boa Drammeh informerar om kansliets resultat i 
medarbetarundersökningen. Vidtagna och planerade insatser 
informerades om översiktligt.   

38 Övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes. Lars-Erik avslutar med att avtacka de 
avgående ledamöterna Anna Sahlin och Torkel Molin. 
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Dimensionering av kursutbudet för fristående kurser och 
sommarkurser 2022 

Utgångspunkterna för dimensioneringsförslaget är: 
• att kurserna ska stämma överens med Lärarhögskolans fastställda kriterier och 
• att ersättningen till institutionerna för att ge dessa kurser, ekonomiskt, ska rymmas inom 

utbildningsramen för 2022, inkluderat det eventuella sparande som finns från 2020 och 
2021. 

Lärarhögskolans styrelse tog 2018-04-05 beslut om nya kriterier för fristående kurser och 
prioritering av dessa kurser i händelse av att utbildningsramen inte medger beviljande av samtliga. 
Dessa kriterier gäller fortfarande. Dokumentet har dock kortats ner och rensats från överflödig 
information. Eftersom förändringarna endast var av mindre karaktär togs beslut om förändringarna 
av Lärarhögskolans föreståndare, se bilaga 1 och 2. 

Lärarhögskolans bedömning är att de äskade kurserna stämmer överens med de fastställda 
kriterierna.  
 
En treårig avräkning av utbildningsanslaget infördes central på Umu 2020. Lärarhögskolan nådde 
inte upp till ramen för 2020. Differensen blev cirka 12 mnkr. Lärarhögskolan förväntas inte nyttja 
hela ramen för 2021 heller och skillnaden mellan tilldelad utbildningsram och prognosen för 
nyttjandet är cirka 7 mnkr. Lärarhögskolans preliminära utbildningsram för 2022 är 174,4 miljoner 
kronor. Totalt finns alltså en utbildningsram motsvarande 193,4 mnkr att nyttja. Genomsnittlig 
prislapp per helårsstudent är cirka 79 tkr. Inom Lärarhögskolans utbildningsram finns alltså 
utrymme att finansiera cirka 2 450 helårsstudenter under 2022.  
 
Prognosen för antalet helårsstudenter 2022 som genereras inom ramen för programmen är 1 955. 
Kvar till friståendekurser, inklusive sommarkurser, är 495 helårsstudenter. Historiskt sett brukar 
cirka 80 procent av institutionernas äskanden bli av. Om samma förhållande gäller 2022 krävs 618 
helårsstudenter för att utfallet ska hamna på 495 (495/0,8). 
 
Institutionernas totala äskande är 589 helårsstudenter, 553 är fristående kurser och 36 är 
sommarkurser, se bilaga 3. Eftersom antalet äskade platser ryms inom ramen och alla kurser 
stämmer överens med fastslagna kriterier föreslås att alla äskanden beviljas. 
 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av Lärarhögskolans kansli och ledning. Underlag för äskande om fristående 
kurser och sommarkurser skickades ut till prefekter och studierektorer vid Humanistiska-, 
Samhällsvetenskapliga- och Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten den 16 april 2021. Sista dagen 
för äskanden var den 3 maj. 
 
Föredragande 
Anna Nordström och Fredrik Andersson 

Förslag till beslut 
Styrelsen för Lärarhögskolan föreslås besluta: 

• att bevilja institutionernas äskande av fristående kurser och sommarkurser enligt bilaga 3. 
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Bilagor: 
1. 23A Kriterier fristående kursutbud 
2. 23B Kriterier för fristående kurser 2022  
3. Äskade fristående kurser 2022 

 
Expedieras till:  
Kanslichefer vid fakulteterna för vidarebefordran till institutioner, programrådsordförande, 
Lärarhögskolans kansli, Diariet 
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Revidering av utbildningsplan för Kompletterande 
pedagogisk utbildning för forskarutbildade 

Bakgrund 
Umeå universitet har ett uppdrag tillsammans med Karlstads universitet och Stockholms 
universitet/Kungl. Tekniska högskolan att ge Kompletterande pedagogisk utbildning för 
forskarutbildade (KPU Forsk). Efter att uppdraget förnyats ska utbildningen efter ett års uppehåll 
från och med vårterminen 2022 ges igen. I samband med det har en reviderad utbildningsplan tagits 
fram. Utgångspunkten är att använda samma kurser som det reguljära KPU-programmet med 
skillnaden att examensarbetet om 15 hp ersätts av en helt ny kurs med utvecklingsarbete på 
vetenskaplig grund.  
 
Beredning 
Ärendet har beretts av utbildningsledare Fredrik Andersson i samråd med programrådets 
ordföranden Catarina Rudälv och Ingela Valfridsson. Förslaget har också diskuterats i 
programrådet för Ämneslärarprogrammet och KPU samt i möten med företrädare för 
kursansvariga institutioner på programmet.  
 
Föredragande 
Fredrik Andersson 

Förslag till beslut 
Lärarhögskolans styrelse beslutar att fastställa reviderad utbildningsplan för KPU för 
forskarutbildade i enlighet med förslag 

Bilaga: 
1. Förslag på reviderad utbildningsplan 

Expedieras till:  
• Ordförandena för programrådet för Ämneslärarprogrammet och KPU 
• Lärarhögskolans kansli 
• Registrator 
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