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Mötesdatum 2021-10-01 

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 

Anneli Jöesaar, RUC Regionalt utvecklingscentrum 

Lena Forsén, programstudievägledare Lärarutbildningens kansli 

Representanter från skolhuvudmän 

Catharina Lindvall-Scharmer, Hallsbergs kommun 

Tina Lanefjord, Hällefors kommun 

Katarina Holmsten, Laxå kommun 

Thomas Lindberg, Lindesberg kommun 

Andreas Lundholm, Ljusnarsbergs kommun 

Katarina Arkehag, Örebro kommun 

Nima Poushin, Örebro kommun 

Jenny Gustafsson, Academedia 

Ulrika Hansson, Arboga kommun 

Thomas Karlsson, Köpings kommun 

Region Örebro Län 

Anita Thorsberg 
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Ärendelista 
1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av dagordning 

3. Utseende av justerare 

Ärenden 

4. Rektorsprogrammet 

Föredragande: Urban Haglind och Anneli Jöesaar 

5. Promemoria U2021/03373 – Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare  

Föredragande: Anneli Jöesaar 

6. Antagnings- och registreringssiffror på förskollärarprogrammet och lärarprogrammen HT22  

Föredragande: Lena Forsén och Ulrika Göransson 

7. Regionala samverkansrådets arbetsutskott 

Föredragande: Johanna Berg och Urban Haglind 

8. Resultat och utfasning av den strategiska satsningen Framtidens lärarutbildning (inklusive 

efterföljande gruppdiskussioner) 

Föredragande: Ann Öhman Sandberg 

9. Övrigt 

10. 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 Holmsten att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 4 Rektorsprogrammet 

Föredragande: Urban Haglind och Anneli Jöesaar 

Anneli Jöesaar redogör kort för bakgrund till ansökan som gjordes 2020 för att få ge 

rektorsprogrammet vid Örebro universitet. Vidare beskrivs delar av ansökan som kan användas i 

fortsatt arbete med regional skolledarsatsning samt uppdragsutbildningar/kurser. Skolcheferna får 

frågor om det finns intresse att Örebro universitet går in med ny ansökan vid nästa ansökningstillfälle 

och om korta uppdrag/uppdragsutbildningar/poängkurser är intressant för deras verksamhet. Se 

bifogad presentation Postrektorsutbildningsansökan. 

 

Lärarutbildningens regionala samverkansråd beslutar 

att ta information till protokollet. Anneli Jöesaar och Urban Haglind tar med sig svaren på 

frågorna i det fortsatta arbetet. 

  

§ 5  Promemoria U2021/03373 - Professionsprogram för rektorer, lärare och 

förskollärare  

Föredragande: Anneli Jöesaar 

Anneli Jöesaar ger en kort sammanfattning av promemorian. Se bifogad presentation Promemoria 

Professionsprogrammet 

 

Lärarutbildningens regionala samverkansråd beslutar 

att ta informationen till protokollet. 
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§ 6  Antagnings- och registreringssiffror på förskollärarprogrammet och 

lärarprogrammen HT22  

Föredragande: Lena Forsén och Ulrika Göransson 

Lena Forsén föredrar antagningssiffrorna för de senaste tre åren. Se bifogad presentation 

Antagningssiffror lärarprogram 2019-2021 

I efterföljande samtal framkommer följande kommentarer och synpunkter: 

En undersökning genomförs just nu inom lärarutbildningen om orsakerna till att studenter inte 

fullföljer lärarutbildningen. Beräknas vara klart efter årsskiftet. 

VAL – Vidareutbildning av lärare, finns vid vissa lärosäten och är en kompletterande lärarutbildning 

som vänder sig till dem som jobbar som förskollärare eller lärare men saknar examen. I VAL studerar 

man samtidigt som man arbetar i skolan eller förskolan. Studietiden beror på avsedd examen, tidigare 

studier och lärarerfarenhet. 

En erfarenhet från regionen är att en del som saknar examen endast saknar det självständiga arbetet.  

Vad gör utbildade lärare som ej finns kvar inom skolverksamhet? Hur når vi dem och hur skapas 

förutsättningar inom kommunerna att ta emot dem. 

Om man arbetar som lärare utan examen och legitimation har man inte samma möjligheter till 

karriärvägar inom läraryrket. Det nya professionsprogrammet kan visa på nyttan med examen och 

legitimation. 

 

Lärarutbildningens regionala samverkansråd beslutar 

att ta informationen till protokollet. 

  

§ 7 Regionala samverkansrådets arbetsutskott 

Föredragande: Johanna Berg och Urban Haglind 

Johanna Berg presenterar förslaget till Arbetsutskott VFU. Tidigare fanns styrgrupp för VFU med 

deltagare på förvaltningsnivå. Arbetsutskottet kommer att bestå av 3-4 representanter för hela 

regionen, både kommuner och fristående huvudmän, representanter från Lärarutbildningens kansli 

samt programansvariga. Förslag på representanter lämnas till Johanna Berg, johanna.berg@oru.se. Det 

blir två möten per termin och frågor som är aktuella att ta upp är erfarenheter av pandemin, platsbrist 

och eventuella förändringar inom lärarutbildningen som leder till ett behov av förändringar i 

ramavtalet för verksamhetsförlagd utbildning. 

Urban Haglind presenterar Arbetsutskott RUC och de frågor som arbetsutskottet tar upp. Det tidigare 

Styrgrupp för RUC har övergått till arbetsutskottet. Se presentation RUC 2021-10-01. 

 

Lärarutbildningens regionala samverkansråd beslutar 

att ta informationen till protokollet. 

  

 

mailto:johanna.berg@oru.se
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§ 8 Resultat och utfasning av den strategiska satsningen Framtidens lärarutbildning 

(inklusive efterföljande gruppdiskussioner) 

Föredragande: Ann Öhman Sandberg 

Ann Öhman Sandberg presenterar några av delprojekten inom Framtidens lärarutbildning (FLUT) 

samt konferensen Framtidens lärarutbildning – erfarenheter och visioner som markerar avslutet på 

projektet. Se presentation Framtidens lärarutbildning 2021-10-01. 

Efterföljande gruppdiskussion tar sin utgångspunkt i följande frågor: 

Hur ser ni på försöksverksamheten med adjungerade adjunkter? Hur kan adjungerade adjunkter bidra 

till ömsesidigt nytta? Kan ni som skolhuvudmän dra nytta av adjunkternas erfarenheter? Hur kan 

universitetet bidra till skolverksamheten?  

På vilket sätt kan resultaten från FLUT vara till nytta för er som skolhuvudmän? Finns det områden 

som FLUT behöver fokusera innan projektet avslutas? 

Hur ser ni på den fortsatta processen med att bygga ”Hållbara strukturer för forskningssamverkan? 

 

Lärarutbildningens regionala samverkansråd beslutar 

att ta informationen till protokollet. Punkter från gruppdiskussionerna tas om hand av Ann 

Öhman Sandberg. 

 

  

§ 9 Övrigt 

Inga övriga frågor.  

  

§ 10 Mötet avslutas 

Ordförande tackar rådets ledamöter för deras deltagande samt meddelar att nästa möte är i mars/april 

2022.  
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Vid protokollet 

 

Jenny Rosén 

 

 

Justeras 

 

Ulrika Göransson   Katarina Holmsten 

 


