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Ansökan om tillstånd för särskilt behörighetskrav till
lärarutbildning vid Högskolan Dalarna
Ärendet
Högskolan Dalarna har i skrivelse 2007-05-04 ansökt om att till en variant av
lärarutbildning för verksamhet i förskola, förskoleklass eller fritidshem få använda
ett utökat behörighetskrav samt också att få göra undantag från ett
behörighetsvillkor i Standardbehörighet G.11.
Utbildningen leder till lärarexamen, 210 högskolepoäng, och den riktar sig till
barnskötare med omfattande erfarenhet. Utbildningen bedrivs i nätbaserad
distansform med verksamhetsförlagd utbildning förlagd till den egna arbetsplatsen
eller den egna kommunen. De kurs- och examinationskrav som ställs är samma
som inom reguljär utbildning liksom de kurser som läses. Vid examinationen
kommer däremot arbetslivserfarenheten att ha betydelse. Vissa studieuppgifter och
en viss del av det självständiga studiearbetet utgår eller utformas annorlunda för
denna studentkategori. Tidigare utbildning och erfarenhet kommer också att
kunna valideras under utbildningens gång och därigenom kommer utbildningen
att kunna förkortas.
Behörighetskrav
Högskolan vill ha följande behörighetskrav:
1. Standardbehörighet G.11. För sökande med lägst godkänt betyg i engelska A
lämna dispens från kravet på engelska B.
2. Minst fyra års erfarenhet av arbete på heltid eller motsvarande som barnskötare i
förskola, förskoleklass eller fritidshem.
För undantag från standardbehörighet G.11 krävs inget tillstånd från
Högskoleverket. För yrkeserfarenhetskravet krävs ett tillstånd från Högskoleverket.
Det omfattande kravet på specifik yrkeserfarenhet som barnskötare motiveras av
Högskolan med att det finns en efterfrågan på en förtätad lärarutbildning för
barnskötare. Härigenom tillvaratas också yrkesverksamheten bland individerna
under utbildningens gång.

Högskoleverkets beslut
Högskoleverket anser att det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 11 §
Högskoleförordningen att medge att Högskolan Dalarna ställer upp andra krav än
de som följer av standardbehörigheter. Högskolan Dalarna medges att vid
antagning till utbildningen i fråga fr.o.m. antagningen till höstterminen 2007 och
tills vidare använda följande behörighetskrav:
Fyra års erfarenhet av arbete på heltid eller motsvarande som barnskötare i förskola,
förskoleklass eller fritidshem.
Beslut i detta ärende har fattats av utredare Leif Strandberg efter föredragning av
utredare Nils Olsson.
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