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Hej! 

Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitets juridiska institution, inbjuder till 

ett högre seminarium inom det utbildningsrättsliga området med temat. 

 Reglera vinst i skolan? och 

 Vad är utbildningsrätt?  

Seminariet inleds av Johan Höök, huvudsekreterare Välfärdsutredningen och Sverker 

Scheutz, lektor i offentlig rätt vid Uppsala universitet. 

 

Johan inledning: Välfärdsutredningen som leds av Ilmar Reepalu har i uppdrag att överväga en 

reglering av vinst i välfärden. På seminariet kommer Johan att beskriva vad utredningen arbetar 

med, med fokus på skolområdet.  

 

Sverker initierar en allmän diskussion om vad som kan anses ingå i begreppet utbildningsrätt.  

Anmälan sker till amanuens Linnéa Wisells per e-post Linnea.wisell@jur.uu.se 

Sprid gärna denna inbjudan till andra som du tror är intresserad! 

Seminariet hålls den 18 februari kl. 09.15–13.00 inklusive lunch. Vi träffas i kvarter 

Munken, Trädgårdsgatan 20, hus 3, 1 trappa, rum 317. Lunchen intas på Borgen Grand 

Café & Festsalar. Behov av särskild kost kan anges vid anmälan.  

Med vänliga hälsningar 

Juridiska institutionen 

Institutet för utbildningsrätt www.ifu.jur.uu.se 

Lars Bejstam, Lotta Lerwall, Olle Lundin och Sverker Scheutz 

Vid frågor kontakta amanuens Linnéa Wisell. 

Linnea.Wisell@jur.uu.se 

073–785 74 99 

Post skriptum 

Vårens kommande seminarier äger rum den 

 

7/4  

18/5 

 

Nästa konferens är planerad till den 30 november 2016 
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Hej! 

Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitets juridiska institution, inbjuder till 

ett högre seminarium inom det utbildningsrättsliga området med temat. 

 Från enkel jämlikhet över likvärdighet till valfrihet 

 

Seminariet inleds av Ulf P Lundgren, professor emeritus i pedagogik och Skolverkets 

första generaldirektör. 

 

Ulfs inledning: Med upplysningen blir jämlikhetsbegreppet ett allt viktigare begrepp och mål för 

skolans förändring. Från början kan man här se en form av enkel jämlikhet som senare blir kom-

pensatorisk till sin betydelse. Med det moderna samhället blir utbildning allt viktigare för såväl 

samhälle som individ. Begreppet likvärdighet blir allt mer centralt för hur skolans organisation 

byggs upp och hur resurser fördelas. I det senmoderna samhället ändras den politiska styrningen 

och för utbildningen skapas en marknad. Valfrihet blir det bärande begreppet i denna förändring. 

Dessa begreppsförändringar och inbördes förhållanden kommer att behandlas utifrån ett ekono-

miskt och idéhistoriskt perspektiv. 

Anmälan sker till amanuens Linnéa Wisells per e-post Linnea.wisell@jur.uu.se 

Sprid gärna denna inbjudan till andra som du tror är intresserad! 

Seminariet hålls den 7 april kl. 10.15–13.00 inklusive lunch. . Vi träffas i Juridiska fakul-

tetens fakultetsrum, Trädgårdsgatan 1, 3 trappor. Lunchen intas på Borgen Grand Café & 

Festsalar. Behov av särskild kost kan anges vid anmälan.  

Med vänliga hälsningar 

Juridiska institutionen 

Institutet för utbildningsrätt www.ifu.jur.uu.se 

Lars Bejstam, Lotta Lerwall, Olle Lundin och Sverker Scheutz 

Vid frågor kontakta amanuens Linnéa Wisell. 

Linnea.Wisell@jur.uu.se 

073–785 74 99 

Post skriptum 

Nästa seminarium äger rum den 18 maj 

Nästa konferens hålls den 30 november 2016 
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Hej! 

Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitets juridiska institution, inbjuder till 

ett högre seminarium inom det utbildningsrättsliga området med temat 

 Utbildning som handelsvara eller rättighet: EU:s  inremarknadsreglers tillämpning på 

nationella utbildningssystem.  

Seminariet inleds av Susanne S:t Clair Renard 

 

Susanne: Inledningsvis redogörs för EU:s reglering av utbildningsfrågor och EU-

domstolens praxis avseende utbildningstjänster. Inriktningen på den följande diskussion-

en bestäms av deltagarna. För egen del vill jag gärna att en diskussionspunkt är; konse-

kvenserna av att utbildningstjänster i allt högre grad ses som en handelsvara på EU:s inre 

marknad. Frågan är intressant för medlemsländernas utformning av utbildningssystem 

och studiefinansiering.  

Anmälan sker till amanuens Linnéa Wisells per e-post Linnea.wisell@jur.uu.se 

Sprid gärna denna inbjudan till andra som du tror är intresserad! 

Seminariet hålls den 18 maj kl. 10.15–13.00 inklusive lunch. Vi träffas i Juridiska fakul-

tetens fakultetsrum, Trädgårdsgatan 1, 3 trappor. Behov av särskild kost kan anges vid 

anmälan.  

Med vänliga hälsningar 

Juridiska institutionen 

Institutet för utbildningsrätt www.ifu.jur.uu.se 

Olle Lundin   Sverker Scheutz  

ordförande   föreståndare 

 

Vid frågor kontakta amanuens Linnéa Wisell. 

Linnea.Wisell@jur.uu.se 

073–785 74 99 

Post skriptum 

Nästa konferens är planerad till den 30 november 2016 
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Hej! 

Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitets juridiska institution, inbjuder till 

ett högre seminarium inom det utbildningsrättsliga området med temat. 

 På vetenskaplig grund? Program och teknologi i Skolinspektionens tillsyn av 

grundskolor. 

Seminariet inleds av Anders Ivarsson Westerberg, docent i företagsekonomi, förestån-

dare för Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola. 

 

Anders inledning: Skolinspektion har en central roll i det skolpolitiska systemet och förväntas 

enligt offentliga policydokument leda till en rad positiva effekter för både skolor och elever. 

Vilka är de bakomliggande idéerna, hur ser strukturerna ut och vad leder egentligen skolinspekt-

ion till?  

 

På seminariet presenteras en studie av skolinspektion i en medelstor kommun. Slutsatserna är 

bland andra att den vetenskapliga grund skolinspektion vilar på i flera led utgörs av tolkningar 

och sammanfattningar från motstridiga forskningsresultat. Skolinspektion tar tid, kraft och resur-

ser från den löpande verksamheten och skolans komplexa verklighet reduceras till kortfattade 

presentationer och måldokument för att bli granskningsbar. Inget av detta ger mätbara positiva 

effekter på verksamheten i klassrummet. Förslag till förändring är att vrida skolinspektionens 

verksamhet mer mot skolutveckling och främjande granskning. 

Anmälan sker till amanuens Gabriella Löthman per e-post gabriella.lothman@jur.uu.se 

Sprid gärna denna inbjudan till andra som du tror är intresserad! 

Seminariet hålls den 9 september kl. 10.15–13.00 inklusive lunch. Vi träffas i Juridiska 

fakultetens fakultetsrum, Trädgårdsgatan 1, 3 trappor. Lunchen intas på Borgen Grand 

Café & Festsalar. Behov av särskild kost kan anges vid anmälan.  

Med vänliga hälsningar 

Juridiska institutionen 

Institutet för utbildningsrätt www.ifu.jur.uu.se 

Lars Bejstam, Lotta Lerwall, Olle Lundin och Sverker Scheutz 

Vid frågor kontakta amanuens Gabriella Löthman. 

gabriella.lothman@jur.uu.se 

072–745 66 53 

Post skriptum 

Nästa seminarium äger rum den 3 oktober. 

Nästa konferens hålls den 30 november 2016. 
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Hej! 

Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitets juridiska institution, inbjuder till 

ett högre seminarium inom det utbildningsrättsliga området med temat. 

 Aspekter av EU:s utbildningspolitik - särskilt om fri rörlighet inom den högre 

utbildningen 

Seminariet inleds av Staffan Ingmanson, jur.dr. och universitetslektor vid Umeå universitet. 

 

Staffans inledning: På seminariet behandlas frågan om vilka möjligheter EU har att genom lag-

stiftning eller på annat sätt påverka medlemsstaternas politik på utbildningsområdet. Särskild 

uppmärksamhet ägnas reglerna om rätten till fri rörlighet inom den högre utbildningen och den 

praxis från EU-domstolen som växt fram på området. 

Anmälan sker till amanuens Gabriella Löthman per e-post gabriella.lothman@jur.uu.se 

Sprid gärna denna inbjudan till andra som du tror är intresserad! 

Seminariet hålls den 3 oktober kl. 10.15–13.00 inklusive lunch.  

Vi träffas i Juridiska fakultetens fakultetsrum, Trädgårdsgatan 1, 3 trappor. Lunchen intas 

på Borgen Grand Café & Festsalar. Behov av särskild kost kan anges vid anmälan.  

Med vänliga hälsningar 

Juridiska institutionen 

Institutet för utbildningsrätt www.ifu.jur.uu.se 

Lars Bejstam, Lotta Lerwall, Olle Lundin och Sverker Scheutz 

Vid frågor kontakta amanuens Gabriella Löthman. 

gabriella.lothman@jur.uu.se 

072–745 66 53 

Post skriptum 

Nästa seminarium äger rum den 8 november 2016. 

Nästa konferens hålls den 30 november 2016. 
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Hej! 

Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitets juridiska institution, inbjuder till 

ett högre seminarium inom det utbildningsrättsliga området med temat. 

 Vilka normer styr barns val av utbildning och med vilka konsekvenser? 

Seminariet inleds av Annika Rejmer, docent i rättssociologi, Uppsala universitet. 

 

Annikas inledning: På seminariet behandlas frågan om och i så fall hur, högskolan kan bidra till 

att öka individens fria val av utbildning samt bidra till att på ett bättre sätt ta tillvara på talanger. 

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas samspelet mellan sociala normer, rättsnormer och 

högskolans organisering av utbildningsverksamheten. Utgångspunkt för diskussionerna är att 

Sverige har en av Europas mest könssegregerade arbetsmarknader och högskola. 

Anmälan sker per e-post till ifu@jur.uu.se 

Sprid gärna denna inbjudan till andra som du tror är intresserad! 

Seminariet hålls den 8 november kl. 10.15–13.00 inklusive lunch.  

Vi träffas i Juridiska fakultetens fakultetsrum, Trädgårdsgatan 1, 3 trappor. Lunchen intas 

på Borgen Grand Café & Festsalar. Behov av särskild kost kan anges vid anmälan.  

Med vänliga hälsningar 

Juridiska institutionen 

Institutet för utbildningsrätt www.ifu.jur.uu.se 

Olle Lundin   Sverker Scheutz 

Ordförande  Föreståndare 

 

Vid frågor kontakta amanuens Gabriella Löthman. 

gabriella.lothman@jur.uu.se 

072–745 66 53 

Post skriptum 

Nästa konferens hålls den 30 november 2016. 

Vårens seminarier presenteras inom kort. 
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