Ansökan om medel till särskilda åtgärder 09

Bil 46:4

Under 09 kommer kraven på revidering av lärarutbildningen med anledning av
Lärarutbildningsutredningen som presenteras 3/12.
Utan att utredningens alla detaljer är kända kan ändå åtaganden av stor omfattning konstateras
från det som redan framkommit. Lärarutbildningskansliet kommer under 2009 att hårt
prioritera arbetet som krävs inför lärarutbildningens förslag och låter de flesta andra
aktiviteter ligga nere. (punkterna 1-4).
Kansliet har under året bemanningsproblem till följd av den mycket slimmade organisation
som är fallet. När den ansvariga utbildningsledaren för VFU, Lottie Hultgren Finnström,
aviserar att hon tänker sluta vid halvårsskiftet under 09 och under våren ta ut 9 veckors
insamlad semester innebär det att den verksamhetsförlagda utbildningen och
kontaktverksamheten med våra partnerskolekommuner är i gungning, inte minst med tanke på
att administratören inom VFU är nyanställd. Katharina Andersson, som arbetat med VFU
under hösten 08, har visat sig villig att söka tjänsten som blir ledig vid halvårsskiftet. Dock
återstår problemen med de 9 veckorna under terminen där Lottie har semester. Kansliet har
inga som helst resurser att anställa Katharina under dessa 9 veckor utan är helt hänvisat till
medel för särskilda åtgärder. Kansliets bemanningsproblem finns specificerade under punk I.
Lärarutbildningsutredningen specificering av särskilda åtgärder:
1. Lärarutbildningsutredningen läggs fram 3/12. Den remiss som då ska besvaras måste ha en
tydlig och bred förankring i de tre huvudsakliga ämnesinstitutioner som ger lärarutbildning
HS-N- och P-institutionerna. Chefen för lärarutbildningen är huvudansvarig för remissvaret
och behöver till sin hjälp ha en expertgrupp med en representant från varje institution. Dessa
tre måste arvoderas för inläsningstid och deltagande i författandet av remissen. En minsta
ersättning på 3 dagars arbete per individ ger en tid på 18 dagar och en
kostnad på 55000:2. Alla högskolor och universitet måste söka nya examensrätter för alla delar av
utbildningen. Examensrätterna kommer att sökas på ämnesnivå (inriktningsnivå). Det har
klart utsagts att alla lärarutbildningar skall profileras. En inventering av kompetens och
styrkor för att kunna ansöka om examensrätter måste därför göras. En smärtsam procedur blir
också att avgöra var kompetensen inte räcker och vilka av dagens inriktningar som alltså inte
kan förväntas få examensrätt. Samarbetsprojekt med andra lärosäten måste snarast igångsättas
för att trygga ett brett utbud av inriktningar. Varje institution (tre ”huvudinstitutioner”) måste
arbeta med frågorna runt inventeringen. Ledningen för arbetet sker genom
Lärarutbildningskansliet. Tre arbetsgrupper med vardera en resurs motsvarande 10 dagar
föreslås. Till detta kommer en ledningsresurs som Lärarutbildningskansliet avsätter.
Kostnad 100.000:3. Allmänt utbildningsområde, AU, får en tydligare gemensam inriktning för alla lärosäten.
Flera av de föreslagna kunskapsområdena finns inte tydligt representerade inom det
nuvarande AU. En arbetsgrupp måste alltså se över kunskapsinnehållet inom allmänt
utbildningsområde och föreslå en ny struktur. Arbetsgruppen skall vara
institutionsövergripande med representanter för HS, N och P-institutionerna eftersom AU ges
i samarbete mellan institutionerna. Arbetet bör i ett inledningsskede kunna bedrivas med en
resurs motsvarande 6 dagar/institution, samt en ledningsfunktion omfattande 6 dagar.
Kostnad 70.000:-

4. I ett senare skede skall examensrättsansökningar utformas. Detta arbete måste till stor del
utföras inom Lärarutbildningsnämnden och Lärarutbildningskansliet. Dock kan knappast
nämndens ledamöter inom tilldelningen för mötesdagar utföra arbetet. Hur stort detta arbete
kommer att bli är starkt avhängigt punkt 2 och en uppskattning av kostnaden måste därför
anstå tills mitten av 2009.
Kostnad specificeras under första halvåret av 09.
5. Inriktningar. Ämnesstudierna kommer att stärkas i den föreslagna lärarutbildningen. De
inriktningar mot senare år som i fortsättningen skall ges inom lärarutbildningen skall utökas
så att de omfattar fyra terminer (120 hp) enligt de förslag som ”läckt ut”. Även inriktningar
mot tidigare år kommer att beröras eftersom det Allmänna utbildningsområdet minskar med
en termin och utbildningens längd är oförändrad eller utökas med en termin, eftersom
samtliga inriktningar förväntas ge en yrkesexamen på avancerad nivå. Arbetet med en
förlängning av inriktningar har redan påbörjats (genom examensarbetets organisation), dock
återstår mycket. Representanter för inriktningarna måste beredas möjligheter att samråda med
andra lärosäten och samverka inom HiG för att enas om en utbildningsstruktur. Tänkbara
aktörer för detta arbete är kontaktpersoner inom inriktningar. Idag finns 12 olika lärare med
uppgifter som kontaktperson. 2 dagar per individ och ledningsfunktionen placeras på
Lärarutbildningskansliet.
Kostnad 60.000:-

Bemanning av lärarutbildningskansliet 09
I. Lottie Hultgren Finnströms halvtidstjänst (se ovan) motsvarar 21 dagars arbete under 9
veckor (med 45 veckors arbetsår). Med en minimiinsats just dess veckor arbetar Katharina för
denna uppgift under 15 arbetsdagar (drygt 1,5 dagar/vecka). Kostnad 43000:En glädjande nyhet för våren är att 44 studenter med inriktning mot förskola och Nv-Te-Mainriktning har sökt till den utlokaliserade utbildningen med placering i Norrtälje. Det är av
yttersta vikt att dessa studenter får god service och stannar i utbildningen. En kontakt för
denna nya typ av utlokaliserad inriktning krävs. Både studenter och administration i Norrtälje
kommer att behöva service och hjälp liksom högskolans lärare som ställs inför nya
undervisningssituationer. Katharina Andersson har varit Lärarutbildningskansliets
representant vid kontakterna med Norrtälje. Katharinas tjänst vid kansliet upphör 31/12. Hon
föreslås därför att få en resurs motsvarande 10 arbetsdagar under våren för att fortsätta detta
arbete och dessutom vara högskolans lärare behjälpliga.
Kostnad: 29000:Sammanlagd kostnad bemanning: 72000:-

Sammanlagt ansöker alltså lärarutbildningen om medel för särskilda åtgärder
motsvarande 357.000:-.
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