
Inbjudan till nationell spridningskonferens Fler vägar in i läraryrket 

 

Plats: Elite Hotel Marina Tower, Saltsjökvarns Kaj 25, Nacka 

Datum: 19-20 november 2019 

Dag 1: kl. 10.00 - 17.00  

Dag 2: kl. 08.30 - 15.00  

Logi: Ingår mellan 19-20 november (enkelrum på hotellet). 

Måltider: Ingår (lunch och middag dag 1, lunch dag 2, fika båda dagarna). 

Resor: Bekostas av respektive lärosäte. 

Övrigt: Deltagande via länk (ex. Skype eller Zoom) ej möjligt. 

 

Målgrupp: Konferensen vänder sig till de som har börjat eller kommer att börja med kursutveckling inom 

uppdraget Fler vägar in. 

 

Innehåll 

* Uppdragets betydelse för lärarutbildningarna i Sverige, för obehöriga i skola och förskola och för arbetsgivare   

* Validering av tidigare lärande – konkreta exempel på genomförande och resultat  

* Utbildningsvetenskaplig kärna – som tillgängliga fristående kurser  

* Ämneskurser - som tillgängliga fristående kurser  

* Lärarutbyte för universitetslärare inom uppdraget 

 

Lämpliga deltagare 

- Kursansvariga/kursutvecklare för UVK-kurser 

- Kursansvariga/kursutvecklare för ämneskurser (alla skolformer) 

- Studievägledare/programledare eller motsvarande med koppling till lärarutbildning 

- Fler vägar in-representanter 

 

Inbjudan går ut till samtliga Fler vägar in-lärosäten och alla andra lärosäten som bedriver lärarutbildning, vilka 

är uppdelade i geografiska noder (se nedan). Varje nod kommer kunna erhålla 15-30 platser beroende på 

storlek. Vid hög anmälningsgrad förbehåller sig samordningsansvariga rätten att välja ut deltagare i syfte att få 

en bra spridning mellan deltagarnas kompetenser. 

 

OBS! Sista anmälningsdag 4 okt. Anmälan görs via länk nedan. Bekräftelse på deltagande skickas ut under v. 41.  

 

Anmälningslänk: https://www.aktivitet.db.umu.se/SignUp/Default.aspx?EventId=624 

Information om uppdraget: www.lararutbildning.nu/fler-vagar-in 
 

Vid frågor om uppdraget eller hur ni kan tänka kring möjliga deltagare, kontakta ansvarigt lärosäte inom er nod. 

Vid praktiska frågor, kontakta våra konferenssamordnare: petra.westling@umu.se alt. axel.bennhage@umu.se 
 

Umeånoden Umeå universitet | Luleå tekniska universitet | Mittuniversitetet 

Stockholmsnoden Stockholms universitet | Uppsala universitet | Kungliga tekniska högskolan | Kungliga 

musikhögskolan | Södertörns högskola | Dans- och cirkushögskolan | Gymnastik- och idrottshögskolan | 

Stockholms konstnärliga högskola 

Dalanoden Högskolan Dalarna | Högskolan Gävle 

Karlstadnoden Karlstads universitet | Örebro universitet | Mälardalens högskola 

Linköpingsnoden Linköpings universitet | Jönköpings universitet | Linnéuniversitetet 

Göteborgsnoden Göteborgs universitet | Chalmers tekniska högskola | Högskolan i Borås | Högskolan Väst | 

Högskolan Skövde 

Malmönoden Malmö universitet | Lunds universitet | Högskolan i Kristianstad | Högskolan i Halmstad 
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