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Minnesanteckningar möte med Regionala 
samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter 
 

Tid: Fredagen den 29 augusti 2014, klockan 13.00-16.00  

Plats: Campus Helsingborg 

 

Närvarande:  

Stefan Norrestam, Lund 

Mats Bååth, Skurup 

Johan Lundgren, Svedala 

Annika Kraft, Hörby 

Hans Olsson, Hässleholm 

Leif Åhlander, Malmö 

Kerstin Lingebrant, Svalöv 

Birgitte Dahlin, Båstad 

Christer Olofsson, Ystad 

Birgitta Henecke, KFSK 

Lena Lövgren, HKR 

Henrik Svensson, HKR 

Marta Palla, HKR 

Anders Olsson, MAH 

Johan Elmgeldt, HKR 

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 skollags-

styrda verksamheter välkomna. 

 

Annika Kraft kommer att lämna samverkansrådet p.g.a. annat uppdrag. Leif 

Åhlander kommer på sikt att ersättas av Roberto Citterio. 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. 

 

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



 

3. Rapport från arbetsgrupperna samt dialog kring lärarutbildning, 
kompetensutvecklings- och forsningsfrågor 
Dimensioneringen av lärarutbildningen och behöriga lärare på sikt 

Arbetsgruppen påbörjar sitt arbete den 1 september. Lärosätena meddelar att 

söktrycket till lärarutbildningarna har ökat. 

 

VFU med ett forskningsperspektiv på olika nivåer 

Uppdraget är ej påbörjat, då det saknas representanter till gruppen. Birgitta 

Henecke kommer att ingå i arbetet. Sydöst och sydväst sänder förslag på represen-

tanter till Siv. Högskolorna föreslår Bertil Rosenberg, HKR, samt Johan Elmfeldt, 

MAH.  

 

Övrig information 

Ovanstående områden samt VFU-avtalet kommer att diskuteras den 19 september 

av förvaltningscheferna. 

 

En diskussion förs om att genomföra en workshop/seminarium kring hur forskar-

utbildade lärare används i verksamheten. Vad innebär det att vara forskarutbildad? 

Vilken kompetens bär de forskarutbildade lärarna? Goda exempel bör lyftas fram! 

Avstämning med fc-gruppen den 19 september. 

 

LU: Utlysningen för forskarskolan i naturvetenskapens didaktik är öppen, 

ansökningsdag är den 22 oktober. Se bilaga! 

 

MAH: Förnyad satsning på forskarutbildade lärare i idrott och hälsa. 

Ansökningstiden är förlängd till 1 november 2014. Se bilaga! 

 

4. VFU-avtal 
Revideringen av VFU-avtalet diskuteras och följande tillägg föreslås: 

Dokumentet bör innehålla en visionär skrivning om att lärarutbildningen är en 

rekryteringsbas. 

 

Studerande vid gymnasielärarutbildningen ska omfattas av kravet om giltigt 

utdrag ur belastningsregistret. Detta för att säkerställa övergången mellan olika 

skolformer under VFU:n. 

 

Förtydliga skrivningen kring kommunens skyldighet att identifiera viktiga utveck-

lingsområden och knyta det till studerandes examensarbeten. 

 

Har alla kommuner kommunsamordnare? Förtydliga? 

 

Övriga synpunkter eller reflektioner: 

Siv kontaktar Karlskrona som idag inte är representerade i det regionala sam-

verkansrådet och erbjuder dem ingå i avtalet. Sölvesborg, Karlshamn och 

Ronneby ingår i arbetet med revideringen av avtalet. 

 

Övningsskolor skriver egna avtal som har bäring på ramavtalet. 



 

Viktigt att informera fc-gruppen (19 september) om punkten kring kommunernas 

ansvar att ha en tydlig och transparant policy för hur ersättning ska hanteras. 

 

Hur ser huvudmännen på sin roll som lärarutbildare? (Diskutera den 19 

september). 

 

Kan intentionerna i avtalet utvärderas i samband med arbetet kring VFU med 

forskningsanknytning på olika nivåer? Annan lämplig grupp? 

 

Lärosätena i Skåne har inte fler praktikveckor (samma i hela landet, dvs 20 

veckor) utan det handlar om fler VFU-kurser vilket innebär fler besök av VFU-

lärare under hela utbildningen. Det innebär att jämförelser av ersättningsnivå 

lärosäten emellan är komplex. Lärosätena i Skåne bör dock redovisa hur den 

statliga ersättningen för VFU används och föreslå eventuell justering av 

ersättningen. 

 

5. Finlandsinstitutet och Finlands ambassad frågar om ett samarbete 
kring ett seminarium i höst som handlar om finsk-svenska skolfrågor 
Regionala samverkansrådet anser att exempel på medskickade program bör ut-

vecklas med lärande – utmaningar – skolutveckling. Lärosätena samverkar redan 

nu med finska lärosäten. Samverkansrådet tackar ja till erbjudandet under tre 

förutsättningar: 

 att det blir en heldagskonferens, 

 att konferensen förläggs till våren -15 företrädesvis mars, samt 

 att Sveriges lärarutbildning lyfts fram där likheter och skillnader belyses 

och problematiseras. 

 

6. Övrigt 
Information om SI-utredning (Supplemental Instructions) som Lunds universitet 

är ansvarig för och Region Skåne delfinansierar. Samrådet önskar en återrapport 

av resultatet. 

 

Nästa år kommer mötet som inkluderar lunch att förläggas till slutet av året. 

 

7. Nästa möte 
Nästa möte är den 5 december kl. 13.30 -16.00 vid Malmö högskola. 

 

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

 

 

Ordförande tillika justerare Sekreterare 

 

Stefan Norrestam Siv Wilborgsson 
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