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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. Karlstads universitet var
ett av dem.
Högskoleverket gjorde i rapporten följande bedömningar vad avser det särskilda
organet för lärarutbildning vid Karlstads universitet (för fördjupad information
hänvisas till rapporten).
Val av representanter för lärarna

Då inte alla berörda lärare vid universitetet deltagit i valet av representanter för lärarna
har valet inte skett i enlighet med bestämmelserna i högskoleförordningen.
Ordförande och vice ordförande

Vid universitetet har förslag på ordförande och vice ordförande lämnats av
fakultetskollegiet. Då fakultetskollegiet inte omfattar alla berörda lärare, är detta
förfarande inte förenligt med högskoleförordningens bestämmelser.
Karlstads universitets redovisning
Karlstads universitet har anfört bl.a. följande
Vid sitt sammanträde den 14 februari 2003 beslutade styrelsen följande.
- Att de lärare som skall ingå i fakultetsnämnd lärande skall utses genom val bland
berörda lärare.
- Att berörda lärare är alla lärare med minst 50 procents anställning tills vidare eller
för viss tid, som inte är kortare än två år.
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- Att rektor utser ordförande och vice ordförande efter förslag från berörda lärare
enligt ovan.
- Att ge rektor i uppdrag att i skrivelse till regeringen påtala de tolkningsproblem
som finns i nuvarande högskoleförordning samt föreslå att regleringen av
fakultetsnämnd och särskilt organ harmoniseras.
Nästa val och eventuella fyllnadsval kommer att genomföras enligt denna ordning.
Universitetet gör bedömningen att sittande fakultetsnämnd kan fullgöra sin period.
Högskoleverkets bedömning
Högskoleverket konstaterar att universitetet redovisat tillfredsställande åtgärder med
anledning av verkets ställningstagande. Ärendet är därmed avslutat.
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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