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Remiss ledningsorganisation för ämneslärarutbildning
samt information om ämneslärarutbildning
Ledningsorganisation
En arbetsgrupp har utarbetat förslag till ledning av ämneslärarutbildning vid Lunds
universitet – Högskolan Kristianstad. Förslaget överlämnas till berörda områden för
synpunkter. Synpunkter emotses senast 100503 till carina.argelius@ch.lu.se.
Information
Lunds universitet (LU) och Högskolan Kristianstad (HKr) har beslutat att gemensamt
utveckla ämneslärarutbildning. Som projektledare fungerar Lars Haikola, LU, och (fr 090601)
Henrik Svensson, HKr.
Utvecklingsarbetet har under 2009 – 10 förts i ett flertal arbetsgrupper för utveckling av


Utbildningsplan



Utbildningsvetenskaplig kärna



Verksamhetsförlagd utbildning



Internationalisering



Kursplaner



Ledningsorganisation (enl ovan).

Professor Torgny Ottosson har på uppdrag av Samhällsvetenskapliga fakulteten genomfört
en inventering av utbildningsvetenskaplig forskning av relevans för lärarutbildning vid LU.
Samhällsvetenskapliga fakulteten har utlyst två professurer i utbildningsvetenskap med
Campus Helsingborg som tjänstgöringsplats. Anställningarna beräknas tillträdas senast
110101.
En arbetsgrupp har lagt förslag till utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk
utbildning 90 hp (avser kompletterande utbildning för studenter som redan genomfört
ämnesstudier).
En arbetsgrupp har fått i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra en för MaH, LU
och HKr gemensam fysiklärarutbildning med nationellt uppdrag.
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Propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89) lades fram den
100211. På grundval av propositionen sker en översyn av all planering. Denna översyn
omfattar bl. a samtliga kursplaner som utvecklats av lärare vid institutionerna vid LU och
HKr. Ett möte med alla kursplanegrupper är utlyst till 100407 kl 13 – 15 vid Campus
Helsingborg. Kompletterande bestämmelser har utlovats av regeringen till slutet av april och
av Högskoleverket till början av maj. Den remiss inom LU ang. utbildningsplan för
ämneslärarutbildning som utlovats kan ej effektueras innan ny examensordning fastställts i
början av maj. Validering är planerad till v. 18 – 19. Examensrättsansökan ska lämnas senast
100629.
Frågor kan ställas till projektledarna eller utbildningskoordinator Carina Argelius (042
356535).
Projektledaren Lars Haikola biträder på begäran områdesstyrelser och ledningsgrupper med
information om ämneslärarutbildningen.
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