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

styrda verksamheter välkomna. 

 

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

 

3. Information och dialog kring SI (Supplemental Instructions) 
Medverkande: Leif Bryngfors samt Sara Virkelyst, Lunds universitet  

 

Lunds universitet utreder SI på uppdrag av Region Skåne, inom ramen för Kom-

petenssamverkan Skåne (KOSS) med olika aktörer som samverkar på uppdrag av 

Näringsdepartementet. Språk och no-teknik ses som framtida bristområden därav 



inriktning mot dessa områden. Det finns ett önskemål om utökning mot flera 

ämnen, vilket är fullt möjligt. PPT bifogas och länkar finns sist i detta dokument! 

 

Kommentarer till bildspelet: 

- Mobila laboratorier – ”körs” till skolorna när det eventuellt blir möjligt. 

För närvarande saknas det medel till nödvändig ”infrastruktur”. 

- Portal, inget som är aktuellt tills vidare 

- SI detta vill LU utveckla. Hur ser behovet ut?  

 

Som komplement till den ordinarie undervisningen är SI användbart för vilka 

ämnen som helst. Det är mera ett förhållningssätt än en metod. Ett tiotal gymna-

sieskolor tillämpar idag arbetsformen samt några grundskolor. Modellen kan även 

användas inom högskolan, exempelvis som stöd för nya studenter.   

 

Utvärderingar av SI inom lärosätena visar att det är effektivt. Studenter som får 

stöd via SI-handledare klarar sina studier bättre och i vissa fall även på kortare tid. 

En satsning på en grundskola i Malmö visade samma positiva effekt.  

 

Det tillkommer smärre kostnader i form av resekostnader för SI-ledarna 

(studenter). 

 

Det finns visat intresse från många kommuner att tillämpa modellen (Region 

Skåne kan tänka sig att bistå med medel för de kostnader som uppstår, t.ex. stöd 

för ledarutbildningar).  

 

Förslag till nästa steg är att frågan om SI som en användbar ”modell” går till de 

fyra hörnen och förs sedan tillbaka för diskussion i kommande samverkansråd.  

 

4. Fastställande av VFU-avtal 
Regionala samverkansrådet ger arbetsgruppen beröm för ett bra ramavtal.  

Under ”ersättningsvillkor” måste året ändras till 2015. Ersättningsnivån – har 

höjts från 597 till 630 kr. Det har skett förändring i statsanslaget. Staten markerar 

att mera medel ska gå till VFU:n. Förändringen är större än pris- och löneuppräk-

ningen. Från högskolornas sida bedömer man detta som en rimlig nivå. 

 

5. Rapport från arbetsgrupperna 

Dimensioneringsgruppen har haft tre möten: Hösten -14 har visat på hur rätt i tid 

gruppens uppdrag ligger, detta bland annat med viljeinriktningen från staten att 

göra läraryrket mera attraktivt. Även Riksrevisionsverket och Skolverket har gjort 

inspel. Grundfrågan är hur vi ska få flera sökande till högskolorna och unikt att 

söka till lärarutbildningar? 

 

En större förståelse från kommunernas sida finns idag, då högskolorna måste 

ställa den ena utbildningen mot den andra. Arbetsgruppen har diskuterat gemen-

samma marknadsföringsstrategier. Gruppen kan tillsammans göra gemensamma 

analyser. Styrka i att flera lärosäten slår sig samman. Tillsammans kan vi lobba på 

ett bättre sätt.  

 



En eventuell effekt av svårigheter att utbilda i takt med behov, är krav på snabbut-

bildning av lärare. Det kommer sannolikt att bli ännu vanligare i en ganska snar 

framtid, annars löses inte problemen. Lärosätena påtalar att mycket få lärare går 

lärarlyftkurser.   

 

Regionala samverkansrådet föreslår att arbetsgruppen gör någon form av skriv-

ning där man konkret pekar på de utmaningar som finns. Exempelvis är Malmö 

stads behov av förskollärare de närmaste åren, där lärosätena tillsammans i nu-

läget tillfredsställer ungefär halva behovet. Johan Elmfeldt och Henrik Svensson 

arbetar vidare med frågan och lämnar manus till Stefan Norrestam. Sannolikt klart 

först efter helgerna.  

 

Forskningsbaserad VFU. Gruppen har träffats en gång. En viktig utgångspunkt i 

arbetet är ramavtalet. Hur säkerställer vi att det som ramavtalet stipulerar verk-

ligen nås? Även denna arbetsgrupps uppdrag ligger i rätt tid, med tanke på att 

frågan finns på den politiska agendan. UHÄ är aktiva i ett kartläggningsarbete för 

att ge utvecklingsstöd, som inte har något med övningsskolor att göra. En rapport 

av intresse är ”Lärarutbildning på vetenskaplig grund” från Linnéuniversitetet. 

 

6. Dialog kring lärarutbildning, kompetensutvecklings- och 
forskningsfrågor 
Ett programförslag till konferens med Finlandsinstitutet finns. Preliminära konfe-

rensdatum är den 8 eller 13 april. Målgruppen är bred. Temat övningsskolor skulle 

exempelvis vara intressant. 

 

RUC – HKR: Två kurser inom lärarlyftet: biologi för 7-9 lärare, no-teknik åk 1-3. 

Det saknas enbart ett fåtal studenter för att de ska kunna starta.  

Planering för den klassiska Skolledarkonferensen i Tylösand har påbörjats. Tid för 

konferensen är hösten -15 flyttad till första veckan i oktober. HKR ber om inspel 

till innehåll. 

 

Ett antal kurser i samverkan mellan MAH och HKR nämns. Utbudet finns på 

respektive högskolas hemsida. 

 

MAH har en hel del aktiviteter för förstelärare. Det har till viss del blivit en 

mötesplats för skolledare och förstelärare. De har även skapat en mötesplats 

enbart för skolledare. Påpekas att Skolverket håller på att utvärdera förste-

lärarreformen.  

 

Allmänt samtal om förstelärarna: Kvalitet, vad är det? Hur ska vi följa upp det? 

Former? Sätt? Delaktighet? Med delaktighet följer ansvar! Hur får man till det? 

Skolledarkonventet i Stockholm handlade enbart om detta.  

 

7. Övrigt 
Inga övriga frågor 

 

8. Nästa möte 
Nästa års möten, vårterminen: 13/2, (HKR) samt 24/4 (LU i Lund). 



 

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

 

 

Ordförande tillika justerare Sekreterare 

 

Stefan Norrestam Leif Åhlander/ 

 Siv Wilborgsson 
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