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Minnesanteckningar möte med Regionala 
samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter 
 

Tid: Fredagen den 13 februari 2015, klockan 13.30-15.30  

Plats: Högskolan Kristianstad 

 

Närvarande:  

Stefan Norrestam, Lund 

Ulf Stenåsen, Kristianstad 

Roberto Citterio, Malmö 

Lena Löfgren, HKR 

Pia Thornberg, HKR 

Marta Palla, HKR 

Anders Olsson, MAH 

Karl-Gunnar Starck, MAH 

Sinikka Neuhaus, LU (Campus i Helsingborg) 

Roger Johansson, LU (Campus i Helsingborg) 

Ulrika Olsson, Östra Göinge 

Bo Kristoffersson, Simrishamn 

Mats Bååth, Skurup 

Fredrika Ter-Borch Bjurek, Ronneby 

Siv Wilborgsson, KFSK 

 

 

1. Välkomna  
Ordförande Stefan Norrestam hälsar det regionala samverkansrådet för skollags-

styrda verksamheter välkomna. Samverkansrådets deltagare för år 2015 

presenteras. 

 

2. Minnesanteckningar från föregående möte 
Ersättningsnivån enligt vfu-avtalet är 650 kr, i övrigt lämnas inga synpunkter på 

minnesanteckningarna. 

 

3. Komplettering av strategi och handlingsplan för kompetensförsörj-
ning av lärare i Skåne. Det brådskar med en ökning av antalet 
studieplatser i förskollärar- och lärarutbildning. 
Regionala samverkansrådet föreslog vid föregående möte att det görs någon form 

av skrivning där man konkret pekar på de utmaningar som finns. Exempelvis är 

Malmö stads behov av förskollärare de närmaste åren, där lärosätena tillsammans 



i nuläget tillfredsställer ungefär halva behovet. Johan Elmfeldt har tagit fram ett 

utkast till debattartikel som diskuteras, se bilaga. Syftet med artikeln bör förtyd-

ligas. Det är önskvärt att regionen ges möjlighet att styra fördelningen av lärar-

utbildningsplatserna mellan olika lärargrupper. Några andra kommuners (i regio-

nen) behov behöver lyftas fram samt att en anpassning bör göras utifrån Överens-

kommelse om målstyrning och utvärdering i grundskolan mellan Socialdemo-

kraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna 

och Kristdemokraterna den 11 februari 2015. 

 

Debattartikeln bör vara klar till vårbudgeten eller då kravet på legitimation för 

lärare och förskollärare gäller fullt ut, det vill säga den 1 juli 2015. Dimensione-

ringsgruppen får uppdraget att diskutera och komplettera artikeln. 

 

4. Rapport från arbetsgrupperna 

Dimensioneringsgruppens möten och uppdrag flyter på. Fokus har varit punkt tre i 

uppdraget; lämna förslag på hur lärosäten och kommuner gemensamt kan verka 

för ökat söktryck till förskollärar- och lärarutbildning i regionen – särskilt till de 

examina, inriktningar och ämnen där det är eller befaras bli lärarbrist. 

Ett arbetsmaterial med förslag till aktiviteter innehåller följande punkter (lämnas 

vid mötet): 

 Konferens om läraruppdraget 

 Sprida information om läraryrket i sociala medier 

 Idéburna sektorn  

 Mentorskap (SI) 

 Öppet hus 

 Folkhögskolorna – för breddad rekrytering, ett spår för lärarprofil. 

 

Länkar till ett par intressanta rapporter som har bäring på dimensionerings-

gruppens uppdrag: 

SCB rapport trender och prognoser 2014-2034 

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/UF0515_2014I35_BR_AM85BR1401.

pdf 

 

Samverkansrådet lyfter fram några intressanta spår till arbetsgruppen: 

TFS – Vad gör de? 

Flykten av lärare. Hur få tillbaka dem? 

Vad säger TALIS? 

Rebel Learners? Vad gör de? 

 

Forskningsbaserad VFU. Gruppen har träffats två gånger. Arbetet skrider lång-

samt framåt, dels för att deltagare byts ut och nya tillkommer samt att uppdraget 

är i behov av ett förtydligande. En viktig utgångspunkt i arbetet är ramavtalet. 

Arbetsgruppen gör dock ett nytt försök i mars månad till en träff samt att definiera 

uppdraget.  

 

Deltagare i arbetsgrupperna ovan: 

Dimensioneringsgruppen Forskningsbaserad VFU 

Henrik Svensson, HKR Bertil Rosenberg, HKR 

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/UF0515_2014I35_BR_AM85BR1401.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/UF0515_2014I35_BR_AM85BR1401.pdf


Anders Olsson, MAH Anders Olsson, MAH 

Sinikka Neuhaus, LU (Campus Helsingborg) Roger Johansson, LU (Campus) 

Annika Hoppe, Åstorp Kerstin Lingebrant, Svalöv 

Mattias Nyqvist, Hörby Åsa Melkersson, Kristianstad 

Madeleine Rickardsson, Kristianstad Håkan Persson, SydGym 

Jonas Åkesson, Tomelilla Annika Kraft, Svedala 

Mats Lundqvist, Skurup Roberto Citterio, Malmö 

Helena Plantin, Malmö Siv Wilborgsson, ordförande 

Siv Wilborgsson, ordförande 

 

5. Dialog kring excellenta lärare och respektive parts bidrag 
Diskussionsunderlag se följande länkar: 

http://skolvarlden.se/artiklar/ny-forskning-det-utmarker-en-skicklig-larare  

 

https://fredrikarboga.wordpress.com/2015/01/29/en-skicklig-larare/ 

 

Överenskommelsen Kommuner i samverkan med skånska lärosäten avseende 

skollagsstyrda verksamheter samt några aspekter om yrkesskickliga lärare 

bifogas! 

 

Bland annat diskuteras att excellenta lärare har en förbättringskapacitet för sig 

själv, eleven samt skolan. De har en bedömningskompetens (formativ) och synlig-

gör lärandet med en kunskapssyn som företräds i skollag och läroplaner. De har 

en motivationsskapande förmåga vilket leder till en formativ undervisning och en 

digital kompetens. Excellenta lärare behöver excellenta skolledare.  

 

Lunds universitet har ansökt om ett forskningsprojekt relaterat till skickliga lärare. 

Linnéuniversitet har ett pågående forskningsprojekt kopplat till antagning inom 

lärarutbildningen. 

 

6. Övrigt 
Forskarskola 

Ny utlysning för forskarskola för lärare och förskollärare; Naturvetenskapernas 

och teknikens didaktik med inriktning mot vetenskapskommunikation. Utlysning 

20 februari till och med 23 mars. Samrådsgruppen åtar sig att bidra med sprid-

ning, se bilaga. 

 

FoU skola 

FoU skolas nya vetenskapliga ledare heter Margareta Serder. Hon har för närva-

rande ett uppdrag inom MAH och kommer därför att succesivt introduceras i 

arbetet inom FoU skola under våren.  

 

Toppstudenter vill bli lärare 

För drygt ett år sedan diskuterade samverkansrådet medias bevakning av hög-

skoleprovet, som visade att de som kom in på lärarutbildningen hade låga poäng 

på högskoleprovet. Artikeln blandade ihop urvalssystem samt behörighet. Läs 

nedanstående rapport och artikel som ger en annorlunda bild.  

 

http://skolvarlden.se/artiklar/ny-forskning-det-utmarker-en-skicklig-larare
https://fredrikarboga.wordpress.com/2015/01/29/en-skicklig-larare/


LR rapport kan bara de bästa studenterna bli lärare? En analys av studenter 

antagna till lärarutbildning 2014 

http://www.lr.se/download/18.460c876c14b3d64c3af3daf2/1422881891489/Kan+

bara+de+bästa+studenterna+bli+bra+lärare+201501.pdf 

 

Artikel i SvD  
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fler-toppstudenter-valjer-lararyrket_4296455.svd 

 

Finlandsinstitutet 

Ett programförslag till konferens med Finlandsinstitutet är framtaget.  

Konferensdatum är den 13 april på eftermiddagen. Målgruppen är bred. Ämnen 

som bland annat avhandlas är PISA, övningsskolor och specialundervisning. 

 

7. Nästa möte 
Nästa möte: 24/4 (LU i Lund) kl. 13.30. 

Höstens möten: 25/9 samt 4/12. 

 

Förslag till ärende sänds eller meddelas till sekreterare: siv.wilborgsson@kfsk.se  

 

 

Ordförande tillika justerare Sekreterare 

 

Stefan Norrestam Siv Wilborgsson 
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