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Hej! 

Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitets juridiska institution, inbjuder 

till tre högre seminarier inom det utbildningsrättsliga området under våren 2015. 

Den 10 februari 

Religion i skolan. 

Ett seminarium med Madeleine Sultán Sjöqvist, universitetslektor i 

religionssociologi vid Hugo Valentin-centrum och Victoria Enkvist, juris doktor 

och forskare vid Juridiska institutionen. 

Den 19 mars 

Två teman 

Rättssäkerhet som utopiskt mål för utbildningspolitisk kritik och kamp: En 

begreppshistorisk analys  

och 

Kompetensfördelning i skolan, konflikt mellan kommunallag och skollag? 

Ett seminarium med Judit Novak, doktorand i utbildningsvetenskap vid 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och Olle Lundin, 

professor i förvaltningsrätt vid Juridiska institutionen. 

Den 7maj 

Vem ansvarar när elever stör ordningen och/eller begår brott i skolan?  

Ett seminarium med universitetslektorerna Lena Holmqvist och Ingrid Helmius 

vid Juridiska institutionen 

Alla tre seminarierna hålla i Juridiska fakultetens fakultetsrum, Trädgårdsgatan 1, 3 

trappor. De börjar klockan 09.15 och avslutas med en gemensam lunch. 

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

Behov av särskild kost kan anges vid anmälan.  

Med vänliga hälsningar 

Juridiska institutionen 

Institutet för utbildningsrätt (under bildande) 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   
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Hej! 

Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitets juridiska institution (under 

bildande), inbjuder till tre högre seminarier inom det utbildningsrättsliga området 

under hösten 2015. 

Den 14 oktober, två teman 

Elevers rätt att själva föra sin talan.  

Enligt 29 kap. 12 § nya skollagen har den som fyllt 16 år rätt att själv föra sin talan 

i mål och ärenden enligt skollagen. Regeln var ny i skollagstiftningen 2010. Varför 

infördes den? Vad innebär denna rätt att själv föra sin talan för eleven? Detta tema 

inleds av Hans Eklund, docent i processrätt. 

Och 

Föregångare eller eftersläntrare? Införandet av utbildningsreformer i svenska 

kommuner 1950-80.” Johanna Ringarp presenterar delar av sin forskning inom 

projektet "Vem styr skolan Detta tema inleds av Johanna Ringarp, filosofie 

doktor i historia. 

Den 5 november, två teman 

Frågor kring universitetets rättsliga ställning. Detta tema inleds av Lena 

Marcusson, professor emerita i förvaltningsrätt 

och 

Vad gör Överklagandenämnden för studiestöd, ÖKS? En genomgång av 

myndighetens organisation, verksamhet och praxis. Tar de studerande systemet 

med studiefinansiering för givet? 

Detta tema inleds av Hans-Göran Åhgren, direktör vid Överklagandenämnden 

för studiestöd. 

Den 9 december, två teman 

Statens och kommunerans ansvar för skolan: Statens och kommunerans 

ansvar för skolan – ett historisk perspektiv. Detta tema inleds av Ulf P 

Lundgren, professor emeritus i pedagogik och Skolverkets första generaldirektör 

och 

Skolplikt: ett rättshistoriskt perspektiv. Detta tema inleds av Mats Kumlien, 

professor i rättshistoria och Marianne Dahlén, docent i rättshistoria. 

Alla tre seminarierna äger rum i Juridiska fakultetens fakultetsrum, Trädgårdsgatan 1, 

3 trappor. De börjar klockan 09.15 och avslutas med en gemensam lunch. Den 9 

december utgörs lunchen av ett julbord. 

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

Behov av särskild kost kan anges vid anmälan.  

Med vänliga hälsningar 
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Juridiska institutionen 

Institutet för utbildningsrätt (under bildande) 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   
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