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Ärende Prio Tidsplan Ansvar rektor Ansvar kansli Status Kommentar/process Fortsatt process

Förskollärarrådet

Kravnivåer seminarier Medel 2018 Rektor för LH Birgitta

Vid institutionsdialogerna våren 2018 konstaterades att 

mycket har hänt på detta område under året. Institutioner 

har tagit tag i frågan, men fler åtgärder behöver ev. vidtas.  

Frågan förs till Lärarutbildingsrådet för fortsatt diskussion 

om åtgärder. Arbete fortsätter under 2019.

Översyn kursplaner i estetiska ämnen Medel Våren 2018 Rektor för LH Birgitta

En översyn av de båda kurserna behöver göras med 

avseende på koncentration framför bredd. Finns kompetens 

inom området dans eller ska dessa inslag utgå?

Åtgärdat under 2018. Kursplaner 

reviderade.

Studenter ska ges möjlighet att göra VFU på 

flera skolor, inte bara en skola. Medel Våren 2018

Biträdande rektor 

för LH Stina

Kansliet utreder och ser till att nödvändiga åtgärder vidtas. 

Eventuellt behöver avtalen reviders. 2018-03-26 lyfts på 

VFU-dagen. Arbete fortsätter under 2019.

Önskemål om besök från LH:s ledning i 

programrådet Medel Våren 2018 Rektor för LH Kanslichef LH:s ledning medverkar gärna. Diskuterat men ej påbörjat

Grundlärarrådet

Flytt av VFU-kurs inför våren 2019, F-3 och 4-6 Hög Våren 2018

Biträdande rektor 

för LH Birgitta

Flytta en kurs som för LHrs riskerar att förkortas på grund av 

skollov. Utredning som utförs av NMD, kopplad till 

handläggare vid kansliet. Ett förslag tas fram, gärna med 

flera alternativ, som bereds av rådet och går därefter upp 

till styrelsen i juni. Efter dialog med programrådsordförande 

20180312 framkom att utredningsarbetet är mer komplex 

än man först kan tro pga att F-3, 4-6 och fritidshem 

samläser delar av UK2. Antingen kan kursen läggas sist på 

vårterminen eller först men då måste ev UUL flyttas. Jonas 

fortsätter att arbeta med frågan efter möte med Birgit och 

därefter presenteras ett förslag i rådet. Slutligen 

remissomgång instituitoner och så beslut av LH:s styrelse i 

början av juni.

Åtgärdat under 2018, utvärdering av 

process sker under 2019.

Uppföljnings- och åtgärdsplan 2018



Fritidshemsperspektiv i UK Hög Dec-januari Rektor för LH Birgitta

Återkoppling institutioner avseende följande kurser: 1) 

Inledande kurs Ndm, 2)BFL och 3) UUL. Pedagogiska 

institutionen LH:S ledning återkopplar till institutioner där 

perspektive behöver förstärkas. Uppdatering januari 2018: 

statusen i grön i meningen att institutionerna har fått i 

uppdrag att genomföra nämnda revideringar. Dialog med 

programrådsordförande 2018-03-12. Vi avvaktar till 

septemer och ser hur utfallet ser ut i årets 

kursutvärderingar/programutvärderingar/mittprogramutvär

deringar. Därefter ev. återkoppling till institutioner. Arbete fortsätter under 2019.

Revidering kurser i läs- och skriv, engelska mm Hög Dec-februari Rektor för LH Kanslichef

Reviderade kurser ska granskas av programrådet innan 

beslut tas. Därefter slutgranskning av kansli. Arbetet ska 

kopplas till matrisarbetet. En första presentation av arbetet 

gavs vid rådsmötet i november 2017. Kursplanerna skickas 

till Boa Drammeh den 1 april för vidarebefordran till 

programrådets nästa möte. Klart.

Färdigställande och fastställande av 

progressionsdokument avseende skrivande och 

vetenskaplig skolning, teori och metod. Hög Dec-februari Rektor för LH Birgitta

Överenskommet vid dialog med programrådsordförande 

november 2017: Resultatet presenteras vid rådets nästa 

möte i november. Därefter ska samtliga 

progressionsdokument skickas till LH:s kanslichef för vidare 

beredning och beslut. Det gäller dokumententen för 

samtliga utbildningsprogram, dvs. förskola, fritidshem, F-3 

och 4-6. Rådet underströk vikten av att erfoderlig didaktisk 

kompetens i engelska, vilket har kommuniverats till 

Lärarhögskolans rektor som tar upp frågan med 

institutionen.

Delvis åtgärdat under 2018. 

Färdigställandet av dokumentet klart 

men fastställandet återstår.

UK 3 för F-3 och 4-6 Medel

September-

november Rektor för LH Birgitta

Behöver en ny UK 3 skapas för F-3 och 4-6 för att anpassas 

till den nya strukturen? Behöver revdieringar göras för att 

anpass till ny UK 1 och UK2.  Uppdatering 2018-02-07 

Kursansvarig institution NMD får i uppdrag att utarbeta en 

revidering av kursen och presentera den i programrådet 

senare under våren. Process pågår, utredning under 2019.

Ämneslärarrådet

Tillräcklig ämnesdidaktik i alla ämnen Medel Januari-juni Rektor för LH Anna-Karin

1) programrådet bereder ett förslag i december eller i 

januari med stöd av handläggare från kansli, 2) Beslut av 

rektor. Tas också upp i vårens dialoger med medverkande 

instituitoner i ämneslärarprogrammet. Förslag minst 15 hp. Finns i 2019 års plan.

Samarbete Linköpings universitet om 

ämneslärarprogrammet Medel

Januari-

december Rektor för LH Kanslichef

Rektor för LH tar första kontakt med dekanen. Medel är 

avsatta.

Kontakter tagna med LiU, men inget 

samarbete påbörjat.

Avhoppsanalys 2015, 2016, 2017 Medel

Januari-

december Rektor för LH

Anna N och 

Joakim

1) analys av kansliet, vad händer med de som hoppar av och 

varför, 2) återkoppling programråd. Fortsatt arbete under 2019.

Reviderad UK 3 Hög Våren 2018 Rektor för LH Kanslichef

Stäm av med programrådsordförande om hur vi går 

vidare. Fortsatt arbete under 2019.

Kravnivåer seminarier Medel Våren 2018 Rektor för LH Anna-Karin För frågan till Lärarutbildningsrådet för fortsatt diskussion. Fortsatt arbete under 2019.



Översyn av antalet VFU-veckor i KPU fördröjd. 

Är för få veckor utlagda? Medel Våren 2018 Rektor för LH Anna-Karin

LH:s kansli gör överyn och återkopplar till instituitonen så 

att eventuella brister omedelbart justeras. Korrekt antalet 

VFU-veckor ska läggas ut. Åtgärdat.

Vi diskuterade utredningen om KPU och 

landade i att utredning kring fördröjd och 

yrkeslärare ev. måste tas i särskild ordning. Medel Våren 2018 Rektor för LH Anna-Karin

Utredning påbörjad i dialog med medverkande instituioner. 

Förslag till nya struktuer ska beredas i rådet.

Start uppskjuten till ht 20. Utveckling 

under 2019.

Uppdrag samordning VFU-kurs 2019 och ev. 

examensarbetet. Anna-Karin

Catarina Rudälv har ett uppdrag 5 % under 2018 för 

samordning. Hur ska detta lösas inför 2019? Ska det 

tillskapas en gemensam VFU-kurs. Beredning i råd, remiss 

instituitoner, beslut Lärarhögskolans styrelse osv. 2018-03-

19 Karolina Broman återkopplar från programrådests möte. 

Ska det vara en flera kursplaner, behövs koordinatorskap 

för VFU 2 och/eller gemensamma examinationer, 

gemensam bedömning. 

Fortsatt arbete under 2019. Nina har 

fortsatt uppdrag under 2019.

Samordning av VFU 2 då det nu använder 

samma ramkursplan. Rådet har diskuterat 

denna fråga. Anna-Karin Fortsatt arbete under 2019.

Specrådet

Anpassa utbildningen till ny förordning med nya 

och utökade krav på innehåll om 

neuropsykiatriska funktionshinder samt 15 hp 

examensarbete . justera mål särskilt under 

termin ett till examensordningens mål. Hög Dec-februari Rektor för LH Birgitta

1) Rådet behandlar ett förslag till handläggningsordning 

som sedan beslutas i styrelsen i december, 2) handlägggare 

från kansliet och mindre grupp ur rådet utarbetar ett 

förslag, 3) beredning i rådet i slutet av januari, början av 

februari, 4) beslut om kursuppdrag i styrelse i mitten av 

februari. Arbetet kopplas till matrisarbetet. 2018-03-19 

Rådet är överens om gemensam metodkurs. 

Breddningskurs för specialpedagoger och speciallärare mot 

utvecklingsstörning utreds just nu. Ska den ex. fokusera IKT 

med casemetodik? Klart

2/3 -utvärdering ersätter programutvärdering Medel jan-juni Rektor för LH Kanslichef Programrådsförande och kanslichef arbetar med frågan. Klart

Syv-rådet

Utredning programstruktur SYV Hög Våren 2018 Rektor för LH Birgitta

Programrådsordförande reviderar uppdraget (att det ska 

ske i dialog med olika parter + tidsramar) och rektor 

fastställer uppdraget (december). Utredning påbörjas i 

januari med särskild utredare. 2018-03-12 

Programrådsordförande informerar om att rådet kommer 

att träffa utredaren i april och ta ställning till ett preliminärt 

förslag. Därefter skrivs förslaget färdigt och skickas till LH:s 

ledning. Uppdatering 2019-01-11. Starten för nytt program 

uppskjuten till ht 20.

Fortsatt arbete med utveckling av 

programmet under 2019.



Kan överenskommelse om fler praktiplatser 

slutas med Norrbotten. Medel Våren 2018 Rektor för LH

Kanslichef, 

Petra

Hela ersättnignsfrågan för praktiksamordning SYV bör ses 

över i kommande års budgetprocess. Frågan om bristen på 

VFU-platser ska behandlas i samverkansrådet. I första hand 

undersöks alltså en lösning inom regionen via 

samverkansrådet. Därefter övervägs en eventuell 

utvidgning. Uppdatering 2018-02-15 Möte har hållits med 

TUV och en överenskommelse inför 2018 angående 

ersättningen är på väg att tas fram. 2018-03-13  Dialog med 

programrådsordföande. Vi kommer överens om att inleda 

arbetet med att utvidga området i Sundsvall, Timrå. Fortsatt arbete under 2019.

Programrådstillhörighet för 

yrkeslärarprogrammet bör utredas. Avvakta 

audit. Medel 2018 Rektor för LH Kanslichef

Förslag 2018-02-15: Maria och Boa tar kontakt med Simon 

och Gunnar för att utreda att lägga ut ett uppdrag om 1) 

uppföljning av yrkeslärarprogrammet, och 2) tillskapande av 

ett mindre programråd som en utlöpare av nuvarande råd 

för uppföljing och utveckling av programmet. 2018-03-12 

Dialog med programrådsordförande. Förslag, ett mindre 

interremistiskt programråd bestående av Ped, TUV och 

Idesam inrättas under ett år. Därefter läggs ansvaret ev. in i 

något av de befintliga programråden. ett uppdrag går ut 

med särskild resurs till utredare som i dialog med 

programrådet får i uppdrag att följa upp, färdigställa matris 

och lämna förslag på eventuella förändringar. Klart sen höst 

2018.

Fortsatt arbete under 2019 med ett 

interimistiskt råd.
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