PROTOKOLL 2005:6
Lärarutbildningsnämnden

(LuN)
Sammanträdesdatum
2005-12-20
Tid: Tisdagen den 20 december 2005, kl 09:00-15:00
Plats: 21:410, Oden
Närvarande ledamöter
Carin Röjdalen, företrädare för lärarna
Bengt Nilsson, företrädare för lärarna
Christina Hultgren, företrädare för lärarna
Olof Sundqvist, företrädare för lärarna
Roy Nilsson, företrädare för lärarna
Åsa Morberg, företrädare för lärarna
Berndt Nordberg, extern representant
Jan Erik Liljergren, extern representant
Margareta Bäckström, PUX-samordnare, adjungerad
Inger Olars, sekreterare
Bengt Schüllerqvist, föredragande
Ej närvarande:
Camilla Hjalmarsson, företrädare för studenterna
Anna Giljam Nilsson, företrädare för studenterna

Sammanträdets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Carin Röjdalen.

§ 48
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslistan
Godkändes med tillägg under Övrigt; protokoll från
Studeranderådet.

§ 49
Föredragningslistan
Bilaga: 49:1

Val av protokolljusterare

§ 50
Val av
protokolljusterare

Beslut: Ordförande samt Olof Sundqvist.
Föregående protokoll
Beslut: Godkändes

§ 51
Föregående
protokoll

I. PUX
Föredragande: Margareta Bäckström

§ 52
PUX

Margareta Bäckström redogjorde för möten med andra aktörer
inom skolväsendet i regionens kommuner.
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Den 8 februari 2006 skall PUX Samverkansråd hålla ett möte i Ljusdal
med prefekter, skolchefer m fl samt ordförande i LuN för diskussion om
framtida arbete i PUX.
Under åren 2001-2005 har 256 LLUare utbildats och 125 är under
utbildning. Insatserna från kommunerna är hög.
Därefter delades nämnden upp i två grupper för egna diskussioner
angående PUX verksamhetsplan för 2006.

Bilaga 52:1

Redovisning av gruppdiskussionen där en rad synpunkter framfördes.
Beslut: LuN godkänner/ger uppdrag till PUX att handha hela samarbetet
mellan kommuner och högskolan, varför det nog bör heta ”Verksamhetsuppdrag från LuN” istället för ”PUX Verksamhetsplan”.
Beslut: LLU-kurs för gymnasielärare bör ordnas för att stärka kontakterna/
möjligheterna till Vfu, eftersom detta är en svag punkt idag.
Beslut: Fastställande av representant till PUX AU kan inte göras eftersom
detta ej är klart.
II. Övergripande
Föredragande: Bengt Schüllerqvist

§ 53
Övergripande

Flera träffar med rektor har förevarit, med anledning av brister i
samarbetet mellan institutioner. Det är viktigt att detta löses
snarast då det påverkar samarbetet med kommunerna.
På PUX möte den 8/2 skall rektor lämna rapport.
Från årsskiftet blir Karl-Erik Westergren ny chef för UFK.
Studievägledare på halvtid kommer under våren att knytas till LuK.
Samtal skall föras med internationella sekretariatet om ökat studentutbyte.
En ny vision om profil för HiG tas fram
Budget görs upp i mars.
Forskning om Idrott för funktionshindrade; diskuteras som ett forskningstema på HiG.
Roy Nilsson redogjorde för Lärarutbildningskonventets diskussion
vad avser Betyg och bedömning.

Bilaga 53:1, s 1

Bengt Schüllerqvist redogjorde för dag 2 på konventet. Konventets
linje är att lärarutbildningen skall sluta på en avancerad nivå. Förslaget skall bearbetas på nästa möte.

Bilaga 53:1, s 2

Carin Röjdalen och Bengt Schüllerqvist redogjorde för möte i
Pentaplus. Gemensam Mastersutbildning (Karlstad) och Forskarutbildning (Örebro) planeras.

Bilaga 53:2

III. Grundutbildningsfrågor
Föredragande: Roy Nilsson

§ 54
GrundutbildningsFrågor

Revisionsprocessen
Förslag om tematerminer. Roy Nilsson redogjorde för föroch nackdelar med det förslag som han lagt fram för ev beslut.
Kritik framfördes för att beredningsgruppen ej följt LuNs beslut
vid föregående möte om att lägga fram minst två utförliga förslag.
Beslut: LuN beslöt att uppdra åt kansliets arbetsgrupp att arbeta
fram ett bättre beslutsunderlag, där minst två alternativa förslag
utförligt presenteras.

Bilaga 54:1
Bilaga 54:2
Bilaga 54:3
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Progressionens dimensioner. Bengt Schüllerqvist redogjorde för
olika möjligheter att skapa progression i utbildningen.
Ändringar i utbildningsplanen utifrån föregående mötes beslut om
omtentamen för Vfu.

Bilaga 54:4

Beslut: Enligt förslag.
Ev vidareutbildning av barnskötare till förskollärare. En noggrann
analys av intresse måste göras.

Bilaga 54:6

Beslut: Enligt förslag.
Protokoll från Grundutbildningsutskottet inklusive förslag om personliga suppleanter i utskott samt introduktionsprogram.

Bilaga 54:7

Beslut: Enligt förslag. Kommunerna skall lämna förslag på personliga suppleanter.
Medielärarutbildningens framtid. Endast 5 studenter detta år. I diskussion
framkom att kritik har framförts från skolhåll. LuN är orolig för det sätt
utbildningen bedrivits och framtiden anses oviss.
Dramapedagog Eva Österlind redogjorde för det samarbete som
idag finns mellan Västerbergs Folkhögskola och HiG, vad avser
utbildning av gymnasielärare Drama samt det utvidgade samarbete som är önskvärt.

Bilaga 54:5

Beslut: Enligt förslag.
IV. Forskningsfrågor
Föredragande: Bengt Schüllerqvist

§ 55
Forskningsfrågor

Rapport om slutligt beslut om fördelning av forskningsmedel

Bilaga 55:1

V. Information

§ 56
Information

Se föredragningslista 2005:6
VI. Övrigt

§ 57
Övrigt

Protokoll från Studeranderådet. Roy Nilsson uppmanar LuN att ta
del av protokollet. Det är grav kritik som framförs.
Därefter avtackades Berndt Nordberg, Bengt Nilsson, Roy Nilsson
samt Olof Sundqvist, som nu lämnar LuN.

Inger Olars
Sekreterare

Justeras:

Carin Röjdalen
Ordförande

Olof Sundqvist
Företrädare för lärarna

