PROTOKOLL 2010:1
Lärarutbildningsnämnden
(LuN)
Sammanträdesdatum
2010-02-04
Tid: Torsdag den 4 februari kl 09:00-12:00
Plats: 55:311, hus Tor
Närvarande ledamöter
Elisabeth Björklund, företrädare för lärarna
Sarah Ljungquist, företrädare för lärarna
Peter Gill, företrädare för lärarna
Christina Hultgren, företrädare för lärarna
Micael Melander, företrädare för lärarna
Göran Fransson, företrädare för lärarna
Kenth Dimberg, företrädare för lärarna
Iiris Attorps, företrädare för lärarna
Solveig Landar, extern representant
Jan-Erik Liljergren, extern representant (till kl 10:20)
Studentrepresentant, vakant
Studenrtepresentant, vakant
Särskilt kallade:
Michael Gustavsson kl 10:15
Maria Strand kl 10:45
Övriga
Margareta Bäckström, PUX-samordnare, adjungerad
Carin Röjdalen, föredragande, adjungerad
Carina Franzon, sekreterare
Roy Nilsson, inbjuden

Lärarutbildningskansliets chef är föredragande där ej annat anges.
Bilagor märkta med * delas ut senare.
Sammanträdets öppnande

§1
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslistan
Beslut: Föredragningslistan godkännes med tillägg under
Övrigt: Information om SiS-medel

§2
Föredragningslistan
Bilaga: 2:1

Val av protokolljusterare
Beslut: Ordförande samt Michael Melander

§3
Val av protokolljusterare

Föregående protokoll
Beslut: Läggs till handlingarna

§4
Föregående protokoll

I. Grundutbildningsfrågor
Föredragande: Carin Röjdalen

§5
Grundutbildningsfrågor
Bilaga 5:1
Bilaga 5:2
Bilaga 5:3
Bilaga 5:4
Bilaga 5:5
Bilaga 5:6
Bilaga 5:7
Bilaga 5:8
Bilaga 5:9
Bilaga 5:10
Bilaga 5:11
Bilaga 5:12
Bilaga 5:13

1. Rutiner vid risk för underkännande (bil 5:1,5:2)
Diskussion följde om formuleringen ”risk för underkännande”
i rubriken samt formuleringen i näst sista stycket i bil 5:2.
Beslut: Nämnden antar det föreliggande förslaget
med tillägg i första meningen om VFU-ansvarig lärare.
Peter Gill reserverar sig mot föreliggande förslag (bil 5:13)
2. Tidsplan för arbetet med den nya lärarutbildningen (bil 5:3)
Beslut: Läggs till handlingarna med tillägg om nämndordförandes deltagande i arbetsplanen.
3. Tillsättande av arbetsgrupper för planering av den nya
lärarutbildningen (bil 5:4)
Beslut: Nämnden beslutar enligt förslag med tillägg att
de akademier, där lärarutbildning sker, skall representeras.
4. Rutiner vid tillsättande av arbetsgrupPper (bil 5:5).
Beslut: Nämnden antar rutinerna.
5. Verksamhetsberättelse (bil 5:6).
Beslut: Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.

6. Verksamhetsplanen (bil 5:7)
Nämnden anser det mycket viktigt och betydelsefullt att
förbereda och kvalitetssäkra den framtida styrningen av
lärarutbildningen
Beslut: Nämnden godkänner verksamhetsplanen med tillägget § 6
om utvecklingen av profilområdet samt en strykning av
Forskningsfrågor
Bilaga 6:1
”integrering av LuN i den nya nämnden”.
Bilaga 6:2
Bilaga 6:3
7. Bedömning av VFU, moment och helkurs (bil 5:8, 5,9)
Beslut: Nämnden beslutar enligt förslaget med
tillägget att arbetsgruppen skall bestå av tre lärare.
8. Valbara kurser i AU3 (bil 5:10).
Beslut: Nämnden beslutar enligt förslaget med tillägget att
kurserna läggs sist i termin tre och att de fyra kurserna
ges samtidigt.
9. Rapport AU2. Muntlig rapport av Michael Gustavsson om
kurserna i AU2.
Beslut: Nämnden beslutar att arbetsgruppen får arbeta vidare.
Två kursplaner skall inkomma till marsmötet.
10. Rapport om arbetsplan för att utveckla en IT-strategi.
Föredragande: Göran Fransson (bil 5:11).Diskussion följde
om olika intressenter.
Beslut: Nämnden beslutar att en arbetsgrupp skall bildas och
att Göran Fransson utses som sammankallande.

§7
Övrigt
Bilaga 7:1
Bilaga 7:2
Bilaga 7:3

11. LuNs framtid (bil 5:12).
Beslut: Frågor om nämndens framtid och styrningen av
lärarutbildningen kommer att diskuteras på konferensdagen
den 29 mars. Bilagan läggs till handlingarna.
12. Carin Röjdalen rapporterade från mötet med Uppsala
universitet, där man diskuterade avancerad nivå och
masterutbildning, att inriktning i t ex språk skulle kunna läsas i
Uppsala med garantiplatser och att HiGs fritidspedagogutbildning skulle kunna erbjudas studenter antagna i Uppsala,
Elisabeth Björklund informerade om att ansökan om
forskarskola för förskollärare skall lämnas in inom kort.
Naturvetenskap, vilket går dåligt både i Uppsala och Gävle,
fordrar andra lösningar.
13. Nya engelska benämningar enligt examensordningen.
Föredragande Maria Strand informerade om
examensbenämningarna, som skall inkludera Arts eller
Science.
II. Forskning:
Föredragande: Carin Röjdalen
1. Rapport: Utbildningsvetenskap som profilområde. Inför LuNs
majmöte skall en färdig profilområdestext läggas fram.
2. Information om HSV:s platsbesök och granskning av
masteransökan.
3. Ansökan om medel för konferens (bil 6:1, 6:2).
Beslut: Nämnden beviljar ansökan om konferensmedel för
Olov Viirman och Daniel Pettersson.
4. Korrigering av beslut om medel (bil 6:3).
Beslut: Nämnden beslutar utöka Katharina Anderssons
finansiering att gälla 80%, kr 187.451:-

III. Övrigt
- Rapporter
Lärarutbildningsnämnden/-kansliet Kvalitetsutveckling – resultat och
effekter 2009 (bil 7:1)
-Individuell studieplan (bil 7:2)
-Minnesanteckningar från grundutbildningsberedningens möte 100121
(bil 7:3)
-Carin Röjdalen rapporterade om Statens institutionsstyrelse, SiS ,
och de forskningsmedel som kan sökas hos dem.

IV. Information
-Kanslibeslut dnr 52-863/08: Anhållan om dispositionsrätt till
reserverade medel. Annica Gullberg
https://www.hig.se/4.60008e35124724c056780004493.html?url=10396
11142%2Fvisa.php%3Fwwwhig%3D1%26edit%3D1%26id%3D2325&s
v.url=12.60008e35124724c056780004502#
- Kanslibeslut dnr 52-863-08: Förlängd dispositionsrätt av
docentmeriteringsmedel. Annica Gullberg
https://www.hig.se/4.60008e35124724c056780004493.html?url=10396
11142%2Fvisa.php%3Fwwwhig%3D1%26edit%3D1%26id%3D2328&s

v.url=12.60008e35124724c056780004502
- Kanslibeslut dnr 70-1301/09: Arbetsgruppen för ansökan om
masterrätt
https://www.hig.se/4.60008e35124724c056780004493.html?url=10396
11142%2Fvisa.php%3Fwwwhig%3D1%26edit%3D1%26id%3D2332&s
v.url=12.60008e35124724c056780004502

Vid protokollet

Carina Franzon
Sekreterare

Justeras:

Elisabeth Björklund
Ordförande

Michael Melander
Företrädare för lärarna

