PROTOKOLL 2005:1
Lärarutbildningsnämnden

(LuN)
Sammanträdesdatum
2005-01-25
Tid: Tisdag den 21 januari 2005 kl 09:00-12:00
Plats: 21:410, Oden

Närvarande ledamöter
Carin Röjdalen, företrädare för lärarna
Christina Hultgren, företrädare för lärarna
Bengt Nilsson, företrädare för lärarna
Olof Sundqvist, företrädare för lärarna
Roy Nilsson, företrädare för studenterna
Hanna Hjalmarsson, företrädare för studenterna
Anna Giljam Nilsson, företrädare för studenterna
Jan Erik Liljergren, extern representant
Margareta Bäckström, PUX-samordnare, adjungerad
Carina Franzon, sekreterare
Bengt Schüllerqvist, föredragande
Särskilt kallade:
Amelie Bomark
Lottie Hultgren Finnström

1.3
3:6

Ej närvarande:
Åsa Morberg, företrädare för lärarna
Berndt Nordberg, extern representant.

Sammanträdets öppnande

§1
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslistan
§2
Beslut: Föredragningslistan godkännes med följande tillägg och
Föredragningslistan
Bilaga 2:1
ändringar:
- I:5 Bengt Schüllerqvist, information om Lärarutbildningskonventets
konferens i Gävle 9-10 juni.
- I:6 Bengt Schüllerqvist, information om samarbete med Pentaplus och
Mittuniversitetet.
- II.7 Förslag att ärendet II.3 om doktorander bordlägges till marsmötet.
- II.9 Avtal med kommuner om ”Läs- och skrivprocessen”.

V. Övrigt
- Margareta Bäckström, information från möte med LSO.
- Anna Giljam Nilsson om kursers uppläggning samt information om
konferens med Lärarnas Riksförbund i Stockholm 18 november 2004.
- Christina Hultgren, information från Pedagogiska rådet.
Val av protokolljusterare
Beslut: Ordförande samt Anna Giljam Nilsson
Föregående protokoll
Beslut: Läggs till handlingarna

§3
Val av
protokolljusterare
§4
Föregående
protokoll

§5
Övergripande
Bilaga: 5:1
1. Budgetfrågor.
Bengt Schüllerqvist informerade om utfallet 2004, nedskärningarna och Bilaga: 5:2
Bilaga: 5:3
att besked om budgeten för 2005 ännu inte kommit. Diskussion följde
Bilaga: 5:4
om vilka hänsyn som bör tas inför nya beslut som skall fattas med
anledning av den krympta budgeten. Bil 5:1.
I. Övergripande

2. Personalfrågor. Information om vår nya medarbetare Katarina
Andersson, som arbetar 30% med grundutbildning och vfu samt
10 % med Pux.
3. Hemsidor. Information. Amelie Bomark redovisade förslag på
hemsidorna. Alla uppmanas att inkomma med synpunkter. Bil 5:4.
4. Internationellt lärarutbildningsnätverk. Inbjudan om deltagande
(Ten-10). Bilaga 5:2-3.
Beslut: Nämnden tillstyrker förslaget att visa HiGs intresse för
Erasmusansökan till det internationella lärarutbildningsnätverket.
5. Lärarutbildningskonventets konferens i Gävle 9-10 juni 2005.
Information. Konferensen handlar om samarbete högskola-kommun om
skolutveckling, lärarutbildning och forskning. Dag 1 är öppen för
kommunala aktörer från hela landet. Det är viktigt att få visa det
kommunala samarbetet i grundutbildning och forskning och kunna
uppvisa positiva exempel.
6. Pentaplus och Mittuniversitetet. Information om samarbetet. LuNs
forskningsberedning har för avsikt att ta fram forskarutbildningskurser
under våren, minst en allmändidaktisk och en ämnesdidaktisk kurs,
som kan ingå i samarbetet.
II. Forskningsfrågor
1. Forskningsmedel till Elisabet Hedlund. Bengt Schüllerqvist
redogjorde för förslaget, bilaga 6:1. Som grund för beslutet finns
Hedlunds inkomna seminariebehandlade avhandlingsutkast samt
tillstyrkan om fortsatt arbete från hennes två handledare från LHS.
Beslut: Nämnden beslutar enligt förslaget om ytterligare
forskningsmedel för Elisabet Hedlund fram till årsskiftet.
2. Forskarskolan i naturvetenskapens och teknikens didaktik.
Ansökan om finansiering av plats. Bilaga 6:2.
Beslut: - Nämnden beslutar enligt förslaget, med ändringen att
Christina Hultgren ersätter Carin Röjdalen, att LuN delegerar till
Christina Gustafsson, Bengt Schüllerqvist och Christina Hultgren att
rangordna sökanden inför slutligt beslut av forskarskolans ledning.

§6
Forskningsfrågor
Bilaga: 6:1
Bilaga: 6:2
Bilaga: 6:3
Bilaga: 6:4
Bilaga: 6:5

3. Finansiering av doktorander. Bilaga: 6:3.
Beslut: Nämnden beslutar bordlägga ärendet till marsmötet.
4. Hantering av forskningshandlingar. Utseende av representant för
LuN. Bilaga 6:4. Diskussion följde om hur, var och när förvaring av
forskningshandlingar skall ske. Eftersom dessa är offentliga handlingar
måste alla som erhåller forskningsmedel i framtiden följa riktlinjerna.
Beslut: Nämnden beslutar uppdra åt Lars Hillström att representera
LuN i arbetsgruppen.
5. Forskningsseminarium i LuNs regi. Bengt Schüllerqvist informerade
om seminariet den 7 mars med prof Ola Halldén, Ped inst Stockholms
universitet. Alla är välkomna.
6. ”Läs- och skrivprocessen”. Bengt Schüllerqvist informerade om
HiGs avtal med kommunerna i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken,
Tierp och Älvkarleby för att stödja uppbyggnaden och utvecklingen av
temaområdet ”Läs- och skrivprocessen” inom ramen för Lärarutbildningens forskningsprogram. Bil 6:5.
III. Grundutbildningsfrågor

§7
Grundutbildnings1. Anmodan från HSV till HiG. Roy Nilsson informerade om yttrande
frågor
över anmälan från Gävle Studentkår rörande studenters information om Bilaga: 7:1
Bilaga: 7:2
garanterad plats på inriktningen Idrott och Hälsa. Diskussion. Roy
Bilaga: 7:3
håller LuN informerad om hur ärendet fortlöper.
Bilaga: 7:4
2. Kursplaneöversynen. Roy Nilsson redogjorde för förslaget om
hanteringen av översynen. Bilaga 7:1.
Beslut: Nämnden beslutar om kursplaneinventering enl förslaget:
insamling av kursplaner där vfu och ämnesdidaktik ingår under våren
2005 och kursplaner rörande vetenskaplig förankring och
vetenskaplighet inom inriktningar och AU undersöks under hösten.
Frågan om vetenskaplighet skall diskuteras på marsmötet.
3. Resttentamina inom vfu. Roy Nilsson redogjorde för förslaget att i
kursplaner skall anges bl a att vfu från föregående period måste vara
avklarad innan ny vfu påbörjas och att två resttillfällen kommer att
erbjudas. Bil 7:2. I diskussionen framhölls att regleringen av
resttentamina fastställs i kursplaner, och att texten därför kan bli olika i
olika kurser. Viktigt att förankra ett beslut hos prefekterna.
Beslut: Nämnden beslutar stödja föreslagna principer, men önskar att
förslaget diskuteras med prefekterna innan ett beslut tas vid nästa
nämndmöte.
4. Hem- och konsumentkunskap. Roy Nilsson informerade om
- att VFU:ns uppläggning inom inriktning Hem och konsumentkunskap
har försvårat samarbetet med Uppsala universitet. Inom inriktningen
utförs endast 5p VFU. Resterande 5p utförs under AU3. Denna
uppläggning omöjliggör att den studerande läser AU3 vid HiG.
LuN ställer sig bakom Roys arbete och eftersom det inte längre finns
något stort behov av hem- och konsumentkunskapslärare samt att
inget avtal finns med Uppsala univ. läggs inriktningen ned om Uppsala
inte kan erbjuda HiG en passande struktur.
- att studenter på inriktningen i en skrivelse anhållit om bidrag för resor
till Uppsala. Studenternas begäran om ersättning för resor till Uppsala
avslogs. Att studierna är förlagda i Uppsala ingår i förutsättningarna för
studierna och är känt när studenterna söker till inriktningen.

5. Portföljmetoden. Carin Röjdalen redogjorde för utvecklingen av
portföljmetoden inom lärarutbildningen. Bilaga 7:3. En arbetsgrupp skall
utses och diskussion följde om gruppens utformning.
Beslut: Nämnden lämnar över till lärarutbildningskansliet att ta emot
förslag på lämpliga representanter samt att utforma direktiv till gruppen,
vilken skall bestå av en representant från kansliet, en HiG-lärare samt
en lärare från fältet.
6. Bedömningsunderlag. Skrivelse från Åsa Morberg. Inledning Lottie
Hultgren Finnström. Bilaga 7:4. En skrivelse från de lokala
samordnarna presenterades och diskuterades.
Beslut: Nämnden beslutar att bedömningsunderlag för VFU kopplas till
frågan om underkännande av och resttentamen i VFU. Också
bedömningsunderlagen diskuteras med respektive prefekt och
besvaras och hanteras genom beslutet i III.3.
IV. Information
-

Protokoll Studentrådet 2004-11-24. Bil 8:1
Kanslibeslut: Programansvarig för Gymnasielärarprogrammet SvEng v05. Bil 8:2.
Rapport från Lärarnas Riksförbunds lärarutbildningskonferens med
fokus på det Allmänna utbildningsområdet 18 november 2004.
Bil 8:3.
Protokoll HS-nämnden 2004-04-19:
http://www.hig.se/forskning/protokollHS29nov2004.pdf
Protokoll NT-nämnden 2004:10-26:
http://www.hig.se/organisation/utbildningschef/programkansliet/NTnamnden/protokoll%2020041126.pdf

V. Övrigt
- Margareta Bäckström informerade från möte med LSO, vilka erbjöd
en referensgrupp till LuNs utskott.
- Anna Giljam Nilsson uttryckte problemet med att biologi och matte
läses parallellt på distansundervisningen. Strukturen måste lösas till
nästa år så att båda ämnena kan få lika uppmärksamhet och energi.
- Christina Hultgren rapporterade från Pedagogiska rådet. Christina
Gustafsson, Åsa Morberg och Christina deltog i en konferens utanför
Lund om högskolepedagogisk forskning i det vida begreppet.
Vid protokollet:

Carina Franzon
Sekreterare
Justeras:

Carin Röjdalen
Ordförande

Anna Giljam Nilsson
Företrädare för studenterna

§8
Information
Bilaga: 8:1
Bilaga: 8:2
Bilaga: 8:3

