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Minnesanteckningar möte med Regionala 
samverkansrådet 
 

Tid: Fredagen den 5 april 2013, klockan 13.30-15.30  

Plats: Högskolan Kristianstad, konferensrummet i hus 4 

 

Närvarande: Birgitte Dahlin, Båstad, Eva Andersson, Hässleholm, Fredrika Ter-

Borch Bjurek, Ronneby, Stefan Norrestam, Lund, Mats Bååth, Skurup, Christer 

Olofsson, Ystad, Christina Lindh, HKR, Marta Palla, HKR, Torgny Ottosson, 

HKR, Anders Olsson, MAH, Johan Elmfeldt, MAH, Bim Riddersporre, MAH, 

Sinikka Neuhaus, LU och Campus i Helsingborg, Roger Johansson, LU, Lars 

Berggren, LU, Birgitta Henecke, KFSK samt Siv Wilborgsson, KFSK. 
 

Frånvarande: Representanter från Malmö samt Friskolornas Riksförbund. 

 

1. Välkomna  

 Ordförande Stefan Norrestam hälsar det regionala samverkansrådet för 

skollagsstyrda verksamheter välkomna. 

 Karriärtjänster är ett utvecklingsområde som sysselsätter kommunerna för 

närvarande. Ansökan om statsbidrag skall vara inlämnad den 26 april för 

2013.  

 Presentation av deltagarna. 

 

2. Minnesanteckningar från föregående möte 
Vice ordförande i regionala samverkansrådet kommer att utses vid förvaltnings-

chefsmötet i maj månad. 

 

3. Övergripande information från respektive lärosäten 
 

LU och Campus Helsingborg 

 Ämneslärarutbildningen är inne på sitt andra år. En kursvärdering är 

genomförd men inte analyserad. 

 Ordförande i nämnden för ämneslärarutbildningen Jörgen Thulin har 

avgått och ny ordförande är Ingrid Carlgren. 

 Centrala utbildningsnämnden har påbörjat ett arbete med strategisk 

utbildningsplanering, där lärarutbildningen är en viktig del. 

 Inom samarbetet Lärosätena Syd har man funnit att lärosätena komplet-

terar varandra bra. Det är uppskattat med olika arenor där lärosätena kan 

hitta varandras styrkor. 



 Inom fältet utbildningsvetenskap arbetas med utveckling av lärarutbild-

ningen samt forskarutbildningen.  

 LU har startat en forskarskola med inriktning mot didaktik. Lärarutbild-

ningen stärks med forskning. 
 

MAH 

 Strategiska plattformen 2020 finns i tryck (delas ut vid mötet). 

 Via styrgruppen Lärosätena Syd sker en översyn av samverkansavtalen 

mellan lärosätena. 

 En gemensam annons (Lärosätena Syd) om utbildning för ämneslärare i 

fysik är framtagen. Tanken är att även försöka erbjuda utbildning i kemi 

(har examenstillstånd åk.7-9) samt svenska som andra språk (har 

examenstillstånd för hela linjen). Det finns även en idé kring geografi. 

 En kommande fråga är om det är möjligt att erbjuda ämneskombination 

istället för ingångsämnen. 
 

HKR 

 En ny rektor har tillträtt och sektionschefen vid den andra sektionen är 

ersatt. Prorektor kommer att sluta och en ny förvaltningschef kommer att 

anställas. 

 Överenskommelsen mellan LU och HKR är under översyn. 

 HKR söker examensrätt för kemi och matematik. LU söker examensrätt 

för geografi. 

 En handledare- och mentorsutbildning har startat i Helsingborg. 

 HKR utbildar 80 och MAH 100 matematikutvecklare. Gemensam kick-off 

för samtliga matematikutvecklare kommer att genomföras i Stockholm, 

därefter fortsätter utbildningen vid respektive lärosäte. 

 HKR genomför NO/TK-utbildning inom förskolelyftet. 

 14 kurser erbjuds inom lärarlyftet (informationsblad delas ut vid mötet). 

 Kursutbud vid Kunskapsveckan i Lund delas ut vid mötet. 

 Programmet för skoledarkonferensen i september är klar och program 

delas ut vid mötet. 

 

4. Information och dialog kring lärarutbildning, kompetensutveck-
lings- och forskningsfrågor 

 Statsbidrag för yrkeslärare, möjligheten att ta del av statsbidraget pågår 

fram till år 2016. 
 

 Många kommuner ansöker inte om stimulansbidrag för lärarlyftskurser. 

Det finns möjlighet till 500 kr/poäng samt 1000 kr/poäng för matematik. 

Det är ingen ovilja från kommunernas sida men stimulansbidraget känns 

osäkert, då kommunen blir återbetalningsskyldig om läraren inte genomför 

påbörjad utbildning. 
 

 I Ronneby har 30-50% av lärarna sökt eller fått beviljat lärarlegitimation. 

De arbetar med verktyget KOLL för att få en överblick av lärarnas 

kompetens. Kommuner har generellt lite ”koll” på lärarnas kompetens. 

Anders informerar om slutförande av examen kan ske genom att 



respektive individ vänder sig till det lärosäte där studierna tidigare har 

bedrivits, för komplettering. Utbildningsminister Björklund har öppnat 

upp för komplettering fram till 2015. 
 

 VAL ger obehöriga lärare en möjlighet att studera hela kurser. 
 

 Kurskatalogen för Malmö stad är klar och kommunerna i Skåne erbjuds att 

delta. 
 

 Är intagningspoängen till lärarutbildning i Skåne låga? Lärosätena påpekar 

att antagningssystemet är bristfälligt vad det gäller urvalsgrupper. Vilken 

kvalitet har högskoleprovet? I stället borde följande frågor besvaras: Vem 

kommer in? Vem kommer ut? Vad har studenterna med sig när de kommer 

ut? Vad gör vi för studenter och verksamma lärare för att vända den mass-

mediala bilden? (Enligt DN-artikeln är dock studenter mer nyanserade i 

frågan). Borde vi via Lärosätena Syd ta initiativ göra något större och 

informera t.ex. politiker? MAH tar initiativ kring frågan. 
 

 Vad har studenter med sig för kunskaper i digitalisering när de börjar sin 

lärargärning? Digitalisering integreras i utbildningen fr.o.m. 2011. Digita-

lisering måste komma in i sitt sammanhang. Den snabba teknikutveck-

lingen är också ett problem för lärarutbildningen motsvarande den som 

finns i skolan. Digitaliseringen handlar om både teknik och om ett förhåll-

ningssätt. MAH arbetar med ett projekt om lärande i medialandskapet. 
 

Vad finns det för kompetensutveckling inom digitalisering? Det finns 

forskning kring digitaliseringen. LU berättar om att de ansökt om ett 

Humanistlab på Campus för lärare. Det är en särskild miljö för forskning 

och utbildning inom didaktik. 
 

Utbildningsbehov finns också utifrån aspekten IT som arbetsredskap för 

lärares dokumentation. 
 

Hur hantera digitaliseringsfrågor inom det regionala utvecklingsrådet? En 

dialog kring frågan är viktig och bör finnas med på kommande dagord-

ningar. 

 

5. Handlingsplan inom ramen för Kompetenssamverkan Skåne 
En kort sammanfattning om Kompetenssamverkan Skåne:  

Representeras av Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i 

Skåne län, Lärosäten Syd (Lunds universitet, Högskolan Kristianstad, Malmö 

högskola, SLU Alnarp samt Blekinge Tekniska Högskola) och Region Skåne 

(ordförande). Syftet är ökad samverkan mellan ovanstående aktörer. Kompetens-

samverkan Skånes uppgift är att vara rådgivande åt sina uppdragsgivande organi-

sationer. Kompetenssamverkan Skåne är inte ett beslutsfattande organ utan ett 

samverkande organ med möjligheter att kraftsamla offentliga aktörer i Skåne samt 

att samverka kring regionala målbilder och omvärldsbevakning. Inom temagrup-

pen för lärarutbildning och skolutveckling kommer det regionala samverkansrådet 

för skollagsstyrda verksamheter vara motorn för samverkan inom området.  

 



Regionala samverkansrådet enar sig om att ta initiativ till en handlingsplan som 

bygger på utsänt underlag. Förslaget i handlingsplanens insatser kan indelas i fyra 

områden: 

1. Ett övergripande arbete med VFU-planering samt uppföljning och 

utvärdering av VFU enligt avtal.  

2. Dialog om antagningsstatistik och dimensionering av lärarutbildning ur ett 

regionalt perspektiv.  

3. Tillsammans identifiera och konkretisera strategiska forsknings- och 

kompetensutvecklingsområden.  

4. Skapa strategier för marknadsföring av läraryrket. Identifiera områden/ 

frågor och driva en gemensam opinionsbildning kring dessa. 
 

Förslag framförs om att samverkansrådet bör ha en ambition att avsätta ett längre 

mötestillfälle för att försöka identifiera och konkretisera strategiska forsknings- 

och kompetensutvecklingsområden.  

 

6. Hur följa upp VFU avtalet?  
VFU-råd inom respektive lärosäte är under uppbyggnad. Sammansättningen för 

VFU-rådet inom MAH planeras till fyra avnämare och en representant från 

respektive programråd samt utbildningschefen som ordförande. 

 

7. Introduktionsperioden 
Studenter som ej fått möjlighet till introduktionsperiod är problematiskt, där 

introduktionsperioden kan bli ett nålsöga efter utbildning. Skolledarna känner sig 

osäkra då kompetensprofilen kräver både utbildning och tid. Dessutom kommer 

förstelärarna inte täcka behovet av mentorer. Bedömningen vid introduktions-

perioden är inte en överprövning utan ett yttrande som skall ges. Det finns ett 

behov av utbildning av skolledare. Utbildning finns bl.a. inom MAH. 
 

En fortsatt dialog kring introduktionsperioden är viktig, och bör finnas med på 

kommande dagordningar. (Hur fungerar det? Vad är behovet?) 

 

8. Möten till hösten  
Förslag till höstens datum kommer att sändas ut. Mötesplats nästa gång är 

Campus i Helsingborg. 

 

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

 

 

Ordförande tillika justerare Sekreterare 

 

Stefan Norrestam Siv Wilborgsson 
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