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Minnesanteckningar möte med Regionala 
samverkansrådet 
 

Tid: Fredagen den 28 mars 2014, klockan 13.30-16.00  

Plats: Malmö högskola 

 

Närvarande:  

Stefan Norrestam, Lund 

Mats Bååth, Skurup 

Johan Lundgren, Svedala 

Annika Kraft, Hörby 

Hans Olsson, Hässleholm 

Leif Åhlander, Malmö 

Ingela Ström, Örkelljunga 

Birgitte Dahlin, Båstad 

Christer Olofsson, Ystad 

Birgitta Henecke, KFSK 

Fredrika Ter-Borch Bjurek, Ronneby 

Lena Lövgren, HKR 

Henrik Svensson, HKR 

Anders Olsson, MAH 

Karl-Gunnar Starck, MAH 

Bim Riddersporre, MAH 

Sinikka Neuhaus, LU och Campus i Helsingborg 

Roger Johansson, LU 

Lars Berggren, LU 

Siv Wilborgsson, KFSK 

 

 

1. Välkomna  
Ordförande Stefan Norrestam hälsar det regionala samverkansrådet för 

skollagsstyrda verksamheter välkomna. 

 

 

2. Besök på Humanistlabbet 
 

 

3. Minnesanteckningar från föregående möte 
Inga synpunkter på minnesanteckningarna lämnas. 



 

4. Dialog och strategi kring lärarutbildning, kompetensutvecklings- 
och forskningsfrågor med utgångspunkt från föregående möte 
Dimensioneringen av lärarutbildningen och behöriga lärare på sikt 

Anders och Stefan presenterar en problem- och uppdragsbeskrivning (bifogas). 

Trots att det tillkommer 9000 lärarutbildningsplatser i Sverige, varav endast 900 i 

Skåne, kvarstår svårigheter att rekrytera studenter samt att prognosen för behovet 

är lärare i Skåne är oklar. 

 

Tidplan: Klart till slutet av 2014. 

Deltagare: 

Malmö Helena Plantin 

Nordväst  

Nordöst  

Sydväst Mats Lundqvist, Skurup 

Sydöst Jonas Åkesson, Tomelilla 

MAH Anders Olsson 

HKR Henrik Svensson 

Lu/Campus  Sinikka Neuhaus 

Sammankallande Siv Wilborgsson, KFSK 

 

VFU med ett forskningsperspektiv på olika nivåer 

Sinikka, Leif och Roger problematiserar och beskriver uppdraget (bifogas). 

 

Utifrån gruppens förslag föreslås att begreppet seminare byts ut mot workshop 

och att arbetet kopplas ihop med det systematiska kvalitetsarbetet. Fokusgrupper 

lyfts fram som en lämplig metod. 

 

Arbetsgruppen ges förtroendet att utveckla konceptet. Förankringsarbetet börjar 

den 19 september vid förvaltningschefsmötet i Höör.  

 

 

5. Information om VFU-gruppens arbete 
Justeringar i VFU-avtalet kommer att bli mer omfattande än vad som förväntades 

när arbetet påbörjades. Text kommer både att flyttas och tas bort. Nya skrivningar 

tillkommer, bland annat trepartssamtal och lärosätenas betydelse för studenternas 

professionsutveckling lyfts fram. VFU-ramavtalet kommer ej att behandla 

övningsskolor. Ett första utkast beräknas presenteras den 29 augusti. 

 

 

6. Övrigt 
Studentkårerna vid lärosätena har inkommit med en förfrågan om det finns möj-

lighet för dem att delta på regionala samverkansrådets möten. Samverkansrådet 

enades om att studenternas intressebevakning kan ske via styrgruppen för 

lärarutbildningarna. Utbildningscheferna vid respektive lärosäten tillser att 

frågorna lyfts i det forumet.  

 



HKR har inkommit med en förfrågan kring representation i samverkansrådet. 

Samverkansrådet enades om att låta intentionerna i överenskommelsens råda. 

Denna ger utrymme till att lärosätena kan adjungera fler deltagare om det finns 

punkter på dagordningen som kräver specialistkompetens. 

 

MAH: Johan Elmfeldts 6 åriga förordnande som dekan går ut vid årsskiftet. Det är 

brukligt att en dekan inte innehar funktionen mer än högst 6 år. 

 

LU: Vid informationsträffen den 21 mars om forskarskola i naturvetenskapens 

didaktik var nästan alla kommuner i Skåne representerade. Flera av deltagarna 

hade också samtalat med sin ledning kring de ekonomiska förutsättningarna. 

 

En fråga om lämplighetsprov till lärarutbildningen diskuteras. Än är informatio-

nen knapphändig men UHR förbereder en koordinering av lämplighetsprov. 

Direktivet visar att försöksverksamheten är på tre år samt att tre lärosäten kommer 

att utses. 

 

 

7. Nästa möte 
Nästa möte är den 29 augusti kl. 12.00–16.00 vid Campus i Helsingborg. Mötet 

startar med lunch. (Årets sista möte är den 5 december.) 
 

 

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

 

 

Ordförande tillika justerare Sekreterare 

 

Stefan Norrestam Siv Wilborgsson 
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