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Särskilt organ för lärarutbildning – beslut med anledning av
Högskoleverkets anmodan
Bakgrund

Högskoleverket har i rapporten Högskolornas särskilda organ för lärarutbildning
(2002:41 R) utrett hur reglerna om särskilda organ för lärarutbildning tolkas och
tillämpas vid universitet och högskolor. I rapporten gör Högskoleverket en
bedömning av de enskilda lärosätenas särskilda organ för lärarutbildning.
Högskoleverket anmodade de lärosäten som i rapporten bedömts inte ha följt
gällande bestämmelser att redovisa sina åtgärder till Högskoleverket. Högskolan
Dalarna var ett av dem.
Högskoleverket gjorde i rapporten följande bedömningar vad avser det särskilda
organet för lärarutbildning vid Högskolan Dalarna (för fördjupad information
hänvisas till rapporten).
Sammansättningen av organet

Lärarutbildningsnämnden vid Högskolan Dalarna har elva ledamöter varav fem är
representanter för lärarna, vilket med hänvisning till bestämmelserna om att
lärarrepresentanterna skall utgöra flertalet i organet är för lågt.
Externa ledamöter

Vid högskolan har de externa ledamöterna utsetts av styrelsen, vilket är i enlighet
med högskoleförordningens bestämmelser. Av högskolans redovisning framgår att
i utbildnings- och forskningsnämnden även ingår en ”forskarstuderande som är
verksam inom lärarutbildningen” som ledamot av organet. Om denna ledamot är
representant för de forskarstuderande skall, enligt de regler som gäller,
studentkåren utse representanter för studenterna. Om denna ledamot är ”verksam
inom lärarutbildningen” som lärare anställd vid högskolan får styrelsen enligt
bestämmelserna i högskoleförordningen inte utse denna person. Styrelsen får
endast utse externa ledamöter och dessa får inte vara anställda vid högskolan.
Representanter för lärarna utses genom val bland berörda lärare.
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Ordförande och vice ordförande

Vid Högskolan Dalarna har det särskilda organet för lärarutbildning – lärarutbildningsnämnden – föreslagit ordförande och vice ordförande, vilket inte är
förenligt med högskoleförordningens bestämmelser.
Högskolan Dalarnas redovisning

Högskolan Dalarna har anfört bl.a. följande.
De åtgärder som högskolan kommer att vidta med anledning av Högskoleverkets
påpekanden är följande.
Styrelsen kommer att revidera tidigare beslut om nämndens sammansättning.
Nämnden kommer att bestå av 11 ledamöter:
- Sex lärarutbildare, varav minst fyra skall vara vetenskapligt kompetenta
- Tre studerande inom lärarutbildningsområdet
- Två externa ledamöter som besitter stor sakkunskap om skola och
lärarutbildning
Lärare verksamma till minst 50 procent inom högskolans lärarutbildning väljer
lärarrepresentanterna. Valbara är heltidsanställda vetenskapligt kompetenta lärare
som har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till lärarutbildningen vid Högskolan
Dalarna samt högst två lärare som inte är forskarutbildade, men som gjort sig
kända som skickliga och kvalitetsmedvetna lärarutbildare.
Falu Studentkår utser tre studerande inom lärarutbildningsområdet som sina
företrädare.
Högskolestyrelsen utser de externa ledamöterna efter förslag från Pedagogiskt
utvecklingscentrum Dalarna.
Rektor utser nämndens ordförande och vice ordförande på förslag av berörda
lärare. Rektor bevakar vidare att nämndens sammansättning är allsidig utifrån
ämnes- och könsperspektiv.
Högskolan kommer den 19 mars 2003 att förrätta kompletteringsval av
lärarrepresentanter. Vid detta val väljs tre nya lärarrepresentanter så att totalt sex
kommer att finnas. Den lärare som för närvarande representerar
forskarstuderande kandiderar som lärarrepresentant. Tre studeranderepresentanter
återstår, valda av studentkåren. Ordförande kommer att föreslås av berörda lärare
och utses av rektor.
Därigenom har Högskoleverkets anmärkningar huvudsakligen åtgärdats. Vid
nästkommande ordinarie val till nämnden kommer självfallet även vice ordförande
att föreslås av berörda lärare.
Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket konstaterar att högskolan redovisat tillfredsställande åtgärder med
anledning av verkets ställningstagande. Ärendet är därmed avslutat.
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Beslut i detta ärenden har fattats av universitetskanslern i närvaro av kanslichefen
Lennart Ståhle och chefsjuristen Annica Lindblom efter föredragning av
verksjuristen Marie Stern Wärn.
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