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Mötesdatum 2021-03-12 

Tid: 9:00 – 12:00 

Plats: Zoom 

 

Närvarande: 

Örebro universitet: 

Ulrika Göransson, Fakulteten för humaniora och socialvetenskap, ordförande 

Ann Öhman Sandberg, Framtidens lärarutbildning 

Anders Björkvall, RUC – Regionalt utvecklingscentrum 

Urban Haglind, RUC – Regionalt utvecklingscentrum 

Johanna Berg, Lärarutbildningens kansli 

Jenny Rosén, Lärarutbildningens kansli 

Representanter från skolhuvudmän 

Christer Carlsson, Degerfors kommun 

Tina Lanefjord, Hällefors kommun 

Anna-Lena Sandell, Karlskoga kommun 

Ann-Sofie Vennerstrand, Kumla kommun 

Katarina Holmsten, Laxå kommun 

Thomas Lindberg, Lindesberg kommun 

Andreas Lundholm, Ljusnarsbergs kommun 

Katarina Arkehag, Örebro kommun 

Mikael Carstensen, Örebro kommun 

Marie Kilk, Sydnärkes utbildningsförbund 

Jenny Gustafsson, Academedia 

Andreas Liljeson, Thoren Business School 

Ulrika Hansson, Arboga kommun 

Region Örebro Län 

Ewa Lindberg   
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Ärendelista 
1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av dagordning 

3. Utseende av justerare 

Ärenden 

 

4. Sammanfattning av mötet den 5 februari 

Föredragande: ordförande 

5. Beredningsgruppens förslag på övergripande tema för kommande möten 

Föredragande: ordförande 

6. Olika vägar till lärarexamen 

Föredragande: ordförande 

7. Presentation av promemorian ”Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan”  

Föredragande: ordförande 

8. Övrigt 

9. Mötets avslutande 
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§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande hälsar välkommen. 

 

§ 2 Fastställande av dagordning 

 

Lärarutbildningens regionala samverkansråd beslutar 

att fastställa dagordningen enligt ovan. 

 

§ 3 Utseende av justerare 

 

Lärarutbildningens regionala samverkansråd beslutar 

att utse Katarina Arkehag att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 4 Sammanfattning av mötet den 5 februari 2021 

 Föredragande: Ordförande 

Ordförande informerar kort om mötet i februari. 

  

§ 5 Beredningsgruppens förslag på övergripande tema för kommande möten. 

 Föredragande: Ordförande 

Ordförande redogör för beredningsgruppens tankar kring övergripande tema för kommande möten – 

kompetensförsörjning. Aktuella områden att samverka inom kan vara utbildning, fortbildning, 

forskning och utveckling. 

I efterföljande diskussion framkommer att begreppet professionsutveckling kan vara bättre än 

fortbildning då det på ett tydligt sätt knyter an till det kommande professionsprogrammet. Ordförande 

informerar  om att Örebro universitet är på gång att skicka in ett offertsvar till Skolverket om att få 

anordna en mentorsutbildning om 7,5 hp som utgör en del av professionsprogrammet. Tänkt kursstart 

är höstterminen 2021. 

Ann Öhman Sandberg, projektledare för Framtidens lärarutbildning, informerar under punkten 

forskning om att hon bjuder in skolhuvudmän i regionen till ett möte om möjlighet till samverkan 

kring doktorander. 

Lärarutbildningens regionala samverkansråd beslutar 

att ta informationen till protokollet. 

  

§ 6 Olika vägar till lärarexamen 

Föredragande: ordförande och Johanna Berg 
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Ordförande och Johanna Berg informerar om vilka alternativa vägar till lärarexamen som finns samt 

vilka av dessa som i dagsläget erbjuds vid Örebro universitet.  

Med utgångspunkt i presentationen genomförs en gruppdiskussion. Punkter från gruppdiskussionerna 

kommer att  med till beredningsgruppen för vidare planering för Lärarutbildningens regionala 

samverkansråd.  

 

Lärarutbildningens regionala samverkansråd beslutar 

att ta informationen till protokollet. 

  

§ 7 Presentation av promemorian ”Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i 

skolan”  

Föredragande: ordförande 

Ordförande sammanfattar promemorian ”Högre kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan” 

(U2021/00301) (se bifogad presentation).  

Efterföljande gruppdiskussion tar sin utgångspunkt i frågan: Leder de här förslagen till ökad kvalitet 

och fler lärare i skolan? 

Punkter från gruppdiskussionerna tas med till beredningsgruppen för vidare planering för 

Lärarutbildningens regionala samverkansråd. 

Lärarutbildningens regionala samverkansråd beslutar 

att ta informationen till protokollet. 

  

§ 8 Övrigt 

Inga övriga frågor. 

  

§ 9 Mötet avslutas 

Ordförande ställer frågan om datum för höstens möte samt tackar rådets ledamöter  för deras 

deltagande. 

Lärarutbildningens regionala samverkansråd beslutar 

att datum för höstens möte är 1 oktober 2021.  
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Vid protokollet 

 

Jenny Rosén 

 

 

Justeras 

 

Ulrika Göransson   Katarina Arkehag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


