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Ansökan om medel för särskilda åtgärder rörande
examensrättsansökningar inom lärarutbildning
Som förutskickades vid ansökan rörande särskilda medel under hösten ansöker härmed
Lärarutbildningsnämnden om medel ur för att driva ansökan om examensrätter.
Lärarutbildningsutredningen föreslog (december 08) att alla lärosäten skall söka nya
examensrätter för samtliga ålders och ämneskategorier inom lärarutbildningen. Eftersom en
stark samsyn om det berättigade i detta krav finns i remissinstansernas svar kommer detta
krav också att finnas i den proposition som ska presenteras under november -december 09. De
nya examensrätterna ska gälla från 2011 och alltså presenteras i utbildningsutbudet som
produceras hösten 2010. För att Högskoleverket före hösten 2010 ska kunna behandla de c:a
500 ansökningar om examensrätter som väntas torde det bli extremt kort tid mellan
riksdagsbeslut (februari 10?) och insändande av ansökningar (mars 2010?). För samtliga
högskolor gäller alltså att ansökan om examensrätter bör var klara senast under januari 2010?
- i god tid före riksdagsbeslutet.
Högskolan i Gävle har till majmötet i Lärarutbildningsnämnden (19/5) kommit så långt att
institutionerna har inventerat sina kompetenser avseende olika delar och ämnen i
lärarutbildningen. Nu återstår för lärarutbildningens aktörer att enas om vilka examensrätter
som är möjliga att söka med befintlig kompetens, vilka som bör sökas efter komplettering av
kompetenser och vilka ämnen som sannolikt måste läggas ned - en grannlaga och
svårbemästrad uppgift.
Nämnden har beslutat att det fortsatta arbetet ska utföras av en arbetsgrupp bestående av en
representant från vardera HS-, N- och P-institutionerna en extern representant och en
studeranderepresentant samt en sammankallande och textskrivande ordförande. Detta arbete
ligger utanför de mycket snäva ramar som nämnden förfogar över.
Kostnader.
3 institutionsrepresentanter 4 halvdagsmöten + 4 arbetsdagar = 18 lärardagar
Studeranderepresentant 4 halvdagsmöten = 2000:Ledning av arbetsgruppen och textproduktion enligt ovan = 10 lärardagar
Förutom arbetsgruppens insatser kommer givetvis stora insatser att krävas av de inblandade
institutionernas prefekter och övriga personal.
Summa 28 lärardagar schabloniserade till 3100:- ger en kostnad på , 86800:-

För arbetet med examensrätter ansöker alltså Lärarutbildningsnämnden: 90.000:För Lärarutbildningsnämnden 090507

Roy Nilsson
Chef för lärarutbildningen

