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Utbildningsvetenskaps	kansli	söker	en	biträdande	programansvarig	
utbildningsledare	(PUL)	för	Förskollärarprogrammet	och	
Grundlärarprogrammet,	inriktning	fritidshem.	

Då	befintlig	PUL,	Helene	Elvstrand,	minskar	sitt	PUL-uppdrag	något	från	och	med	
årsskiftet	och	det	samtidigt	pågår	mycket	spännande	utveckling	inom	framförallt	
Förskollärarprogrammet	ser	vi	behovet	av	att	förstärka	organisationen	inom	
Kansliet	för	Utbildningsvetenskap	med	en		biträdande	PUL.	

Du	som	är	intresserad	–	maila	din	intresseanmälan	med	personligt	brev	och	CV	till	
kanslichef	Catharina.Magnusson@LiU.se	senast	20181015		

Uppdraget:	

Som	Biträdande	PUL	kommer	du	att	bistå	Helene	Elvstrand	i	hennes	uppdrag	som	
PUL	för	Förskollärarprogrammet	och	Grundlärarprogrammet,	inriktning	
fritidshem.	Du	kommer	framförallt	att	få	ta	ett	ansvar	för	uppdragsutbildningen	
Barnskötare	till	förskollärare	samt	för	den	viktiga	etableringen	av	
Förskollärarprogrammet	i	Västervik,	Vimmerby	och	Hultsfred,	benämnt	Campus	i	
Småland.		I	övrigt	kommer	du	att	bistå	Helene	i	diverse	arbetsuppgifter	inom	
hennes	ansvarsområde	enligt	överenskommelse.	

PULs	uppdrag	är	att	leda,	utveckla	och	kvalitetssäkra	lärarprogrammen,	där PUL 
tillser att utbildningen bedrivs i enlighet med gällande styrdokument, LiUs lokala 
regelverk samt övriga lagar och förordningar. PUL ansvarar för programmets helhet och 
samordnar dess olika delar och verksamheter. PUL föreslår kursbeställning till 
kursgivande institutioner och samverkar med avdelningschefer/studierektorer/ämnes- 
och kursansvariga kring utbildningens genomförande. PUL samverkar även med 
studenter, studentorganisationer samt avnämare och andra intressenter. PUL initierar 
löpande utvärdering av programmet, uppföljning av utvärderingar och 
Studentundersökningen, föreslår nödvändiga revideringar av utbildningsplanen och 
granskar kursplaner inför fastställande och revidering. Utöver detta tar PUL initiativ för 
att vidareutveckla programmet. Tillsammans med områdets controller upprättar PUL 
förslag på budget, följer upp det ekonomiska utfallet och ombesörjer vid behov att 
nödvändiga åtgärder vidtas.  

Till PULs och biträdande PULs hjälp inom kansliet har ni ett programteam bestående av 
bland annat samordnare, studievägledare, VFU-koordinator och kommunikatör. Ni har 
en hel del samarbeten med PUL för övriga program inom Utbildningsvetenskap. 

  

Arbetsplatsen: KfUs lokaler i Täppan, Campus Norrköping. 

Anställningsform: Delad anställning – LiU internt avtal mellan uppdragstagare, 
närmaste chef och kanslichef.  

Omfattning: 35%.  Tidsperiod 3 år med möjlighet till förlängning.  

Tillträde: Januari 2019. 
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Kvalifikationer: 

Vi ser gärna att du har kunskap om Förskollärarprogrammet och 
Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem och erfarenhet av att undervisa inom något 
av dessa program och/eller andra delar av lärarutbildningen. Det är meriterande om du 
har disputerat. Då större delen av programmens kurser utförs av ISV är det viktigt att du 
har en god förankring och ett gott nätverk inom denna institution. Det är också bra om 
du har erfarenhet av kvalitetsarbete inom grundutbildning. Du är en god ledare med 
stort driv kombinerat med förmåga att arbeta långsiktigt. Du kan hantera komplexitet 
och helhet och är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt. Du är bra på att samarbeta 
och på att kommunicera med god pedagogisk förmåga och god skrivförmåga.  

 

Övrigt: Valet av person för uppdraget som biträdande PUL för Förskollärarprogrammet 
och Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem går inte att överklaga. 

 

För frågor kontakta: 

Catharina Magnusson, kanslichef KfU 
Helene Elvstrand , PUL för Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet, 
inriktning Fritidshem  
Jörgen Nissen, Dekan Utbildningsvetenskap	

		

	


