Bil 7:3
Minnesanteckningar från Grundutbildningsberedningens möte 2010-01-21
(Närvarande: Kia Kimhag, Lisa Kristensen, Lena Svennberg, Carin Röjdalen )

1. Mötet inleddes med en kortare diskussion om omorganisationen vid Högskolan och de
konsekvenser för lärarutbildningen som det fört med sig. För lärarutbildningens del så
präglas situationen av osäkerhet, ”gamla lärarutbildningskansliet” sköter ordinarie
sysslor men med reducerad bemanning, det saknas utbildningsledare.
2. Ärenden till LuN diskuterades. Och följande synpunkter fördes fram:
-

Dokumentet ”Rutiner vid risk för underkännande” bör kompletteras med det gamla
dokumentets femte punkt med undantag av meningen som avser tillsättande av
mentor. Dokumentationsformuläret bör också kompletteras med en ruta där
grunderna för att bli godkänd vid resttillfället fylls i.
Det är viktigt att dokumentet bli känt inom och utom huset.

-

Tidsplanen för arbetet med den nya lärarutbildningen bör kompletteras med
preliminära datum för mötena.

1

Dokumentet ”Rutiner för tillsättande av arbetsgrupp” bör ändras på följande sätt:
En fråga med utvecklingskrav ställs

Initiativ kan komma från lärarutbildningskansliet,
lärarutbildningsadministrationen,
lärarutbildningsnämnd eller akademi. Enskilda lärare
LSO- are och llu-are vänder sig till någon av dessa
instanser.

För övrigt förslås inga ändringar i dokumentet.
-

Verksamhetsberättelsen diskuterades och den enda förändring som föreslås är att
en kommentar lämnas till utfallet på punkten ”Förbereda utv av samverkansråd i
linje med utredningen”.

-

Verksamhetsplanen diskuterades och förslag på ändringar av hemvist för Chefen
för lärarutbildningen gavs.

-

Grundutbildningsberedningen anser att Ingrid Nordqvist skrivelse till nämnden
angående ”bedömning av vfu, moment och helkurs” pekar på ett problem som en
arbetsgrupp snarast borde arbeta med.

-

Det fattades några dokument som ska till Lun, t.ex. förslag på valbara kurser till
AU III och en sammanställning av utvärderingen av vfu så mötet diskuterade inte
de ärendena.

3. Carin informerade om att lärarutbildningspropositionen förväntas komma den 8-9
februari och platsbesöket av granskargruppen angående vår masteransökan kommer
den 23 februari. Planeringen inför besöket av granskargruppen presenterades.
Vi diskuterade vikten av en bra vfu-bedömning och behovet av enhetliga rutiner för
det på högskolan.
Mötet vill å det starkaste betona vikten av att LLU-kurser (korta varianten) kommer
tillstånd i vår.
Sekr
Carin Röjdalen
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