PROTOKOLL 2005:4
Lärarutbildningsnämnden

(LuN)
Sammanträdesdatum
2005-09-23
Tid: Fredagen den 23 september 2005 kl 09:00-12:00
Plats: 21:410, Oden

Närvarande ledamöter
Carin Röjdalen, företrädare för lärarna
Bengt Nilsson, företrädare för lärarna
Olof Sundqvist, företrädare för lärarna
Roy Nilsson, företrädare för studenterna
Åsa Morberg, företrädare för lärarna
Camilla Hjalmarsson, företrädare för studenterna
Vakant, företrädare för studenterna
Berndt Nordberg, extern representant
Margareta Bäckström, PUX-samordnare, adjungerad
Inger Olars, sekreterare
Bengt Schüllerqvist, föredragande
Särskilt kallade:
Kristina Andersson, § 33:3
Katharina Andersson, § 33:3
Ej närvarande:
Christina Hultgren, företrädare för lärarna
Jan Erik Liljergren, extern representant
Sammanträdets öppnande

§ 28
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslistan
Godkändes med tillägg under § 34:4; utlysning av Linnémedel

§ 29
Föredragningslistan
Bilaga: 29:1

Val av protokolljusterare

§ 30
Val av
protokolljusterare

Beslut: Ordförande samt Camilla Hjalmarsson
Föregående protokoll
Beslut: Läggs till handlingarna

§ 31
Föregående
protokoll

I. Övergripande
Föredragande: Bengt Schüllerqvist

§ 32
Övergripande

Rapport från styrelsen: Rektor Leif Svensson är tillbaka. Vik prorektor är
Bo Malmström.
Ledningsgrupp för lokalt Bolognaarbete: Högskolan skall tillsätta en
Bolognagrupp som bl a ska samordna, initiera och följa upp Bolognautvecklingsarbetet på högskolan. I denna grupp föreslås bl a
Bengt Schüllerqvist ingå.
Lärarutbildningskonventet: Carin Röjdalen rapporterade. En arbetsgrupp
skall tillsättas för att arbeta med olika delar av Bolognaprocessen. Någon
vägledning från departementet finns inte men aktiviteten är hög inom
konventet för att vara beredd när något beslut ges. Förslag (Steningutredningen) föreligger att lärarutbildningsnämnderna skall inordnas
under något annat organ, något som konventet motsätter sig.
Skrivelse från Jämrum om representant från HiG:s lärarutbildning:
De två namn som föreslås som efterträdare till Elisabeth Björklund har
ingen anknytning till lärarutbildningen varför Kristina Andersson föreslås,
Beslut: Kristina Andersson utses som ordinarie representant och
Bengt Nilsson som suppleant.
Datum för sammankomster/konferenser: PUX-möten den 8 februari
samt den 3 maj. Den 9 november blir det telebildsändning om
betygssättning.

Bilaga: 32:2

II. Grundutbildningsfrågor
Föredragande: Roy Nilsson

§ 33
Grundutbildningsfrågor

Prognoser som antyder att behovet av 1-7-lärare kommer att
minska, måste följas noggrant. Propositionen säger däremot att det
kommer att vara brist på dessa lärare i framtiden. Det lilla behovet
kanske berör vår egen region mest, vilket studenterna bör underrättas om.
Nya examensordningen: Propositionen säger ingenting om var fördjupningen skall läggas in så det är LuN som avgör det.

Bilaga: 33:1

Skrivelse från beredningsgrupp, revisionsprocessen: Bengt
Schüllerqvist redogjorde för hur berednings- och beslutsprocessen
planeras drivas. En särskild beredningsgrupp har utsetts inom
kansliet, grundutbildningsutskottet deltar i beredningen av ärendet
och LuN är beslutsfattande. Åsikter framfördes att vi bör äska medel
till denna översyn då revisionen är viktig och att ev fler mötesarenor
bör tillskapas. 100’ kronor har sökts från rektor men endast ett muntligt
löfte om medel har givits.

Bilaga: 33:2

Beslut: Förslaget godkändes att inkräva skriftligt svar på begäran om medel.
Institutionerna ska uppmanas att delta i arbetet med processen inom
de egna finansiella ramarna. Skriftliga förslag kan tillställas LuN, dock skall
f n inga ytterligare möten planeras.
Beslut: Institutionsrepresentanterna i nämnden åtog sig att förankra detta
hos prefekterna. Slutdatum är mars 2006.
Nya kraven i examensordningen: De nya kraven kommer att gälla för
de studenter som antas från ht 06. Förslag framfördes om ett tillägg
i Bilaga 33:2, punkt 4:5: ”… bedöma elevers kunskapsutveckling i

samtliga ämnen samt ha…”. Dessutom föreslogs att det skall gälla
på alla nivåer, inte enbart senarelärare.
Beslut: Förslaget godkännes.
Innehållsfrågor i utbildningsplanen: I det förslaget framhålls enhetlig
terminologi, målbilder, litteratur knuten till målbilden samt vikten av
att kursutvärderingar skall vara obligatoriska. Från studenternas sida
uppskattas mycket att utvärderingarna tillvaratas.
Beslut: Förslaget godkändes.
Allmänna utbildningsområdet: Kristina Andersson föredrog en skrivelse
med olika tolkningar av begreppet centrala kunskapsområden.
Kompetensutvecklingsprogram: Varje chef bör hålla sig underrättad
om vilken kompetens personalen har/behöver. Vilken kompetens
skolpersonal skall ha föreslås att PUX utreder.
Beslut: Ärendet överlämnas till PUX samt tas upp i samtal med prefekterna.
Studievägledning inom lärarutbildningen: Roy Nilsson föredrog.
Det finns ett stort behov av en heltidsarbetande studievägledare
knuten direkt till lärarutbildningskansliet.

Bilaga: 33:3

Beslut: LuN antog förslaget.
Slutrappport från Pedagogiska Rådet:

Bilaga: 33:4

Beslut: LuN bör stimulera lärare till vidareutbildning. Bör tas upp i
budgetarbetet.
Ändring vid tillgodoräknande: Roy Nilsson redogjorde för skrivelsen.
Det föreslogs att ett beslut bör få omedelbar verkan.

Bilaga: 33:5

Beslut: Skrivelsen godkännes.
Representant till grundutbildningsutskottet: Ingrid Nordqvist, P-inst.
föreslagen.
Beslut: Förslaget godkännes.

III. Forskningsfrågor
Föredragande: Bengt Schüllerqvist

§ 34
Forskningsfrågor

Antagna forskarstuderande: Kristina Andersson är antagen vid
Linköpings universitet, i en forskarskola i Norrköping.
Thomas Nygren är antagen i Umeå, finansieras av Gävle kommun.
Forskarskolan i didaktik i Örebro är försenad, beräknas bli av tidigast
i sommar.
Ansökningar forskningsmedel 2006: Mycket god ansökan krävs
för att få medel för forskarutbildning. Angeläget att forskning även
bedrivs av seniora forskare. Nu tar forskarutbildningen en mycket
stor del av anslaget.
Beslut: Förslaget godkännes.

Bilaga: 34:1

Åsa Morberg väckte frågan om Linnémedel; en pott för excellenta
forskningsmiljöer presenterades. Hon ansåg det angeläget att
ärendet bevakas ur lärarutbildningens perspektiv.
Beslut: Bengt Schüllerqvist fick i uppdrag att bevaka detta för LuN.
IV. PUX
Föredragande: Margareta Bäckström

§ 35
PUX

LuN:s kommunala utskottsledamöter har träffats för att diskutera
förhållandet mellan högskolan och kommunerna. Diskussionen har
även innefattat vilka forskningsmiljöer man vill vara med att utveckla/
vidareutveckla. Det finns ett stort intresse för samarbetet och en
önskan att högskolan visar att den kan svara upp mot detta under
det kommande året.
Kommunerna i regionen ser gärna Högskolan i Gävle som ”sin” högskola, men den har konkurrens i samarbetet med bl a Mittuniversitetet, Högskolan Dalarna samt Karstads universitet.
Protokoll från såväl PUX arbetsutskott som Samverkansråd finns
på www.hig.se/pux under ”Protokoll”.
Beslut: Berndt Nordberg tillsammans med Bengt Schüllerqvist skriver
en artikel om det samarbetet m m som finns. Publiceras i regional/
lokal press.
V. Information
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Protokoll från NT-nämnden 2005-05-12
Protokoll från NT-nämnden 2005-08-25
Protokoll från HS-nämnden 2005-08-26
Ang. medfinansiering av Compladorprojektet
Kanslibeslut 123-467/05 Utveckling av yrkeshögskoleutbildning
Kanslibeslut 15-786/03 Collageutbildningen
Kanslibeslut 70-1136/05 Terminstider för utbildningsåret
2006/2007.

VI. Övrigt

§ 37
Övrigt

Vid protokollet:

Inger Olars
Sekreterare

Justeras:

Carin Röjdalen
Ordförande

§ 36
Information
Bilaga: 36:1
Bilaga: 36:2
Bilaga: 36:3
Bilaga: 36:4
Bilaga: 36:5
Bilaga: 36:6
Bilaga: 36:7

Camilla Hjalmarsson
Företrädare för studenterna

