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Beslut tagna i LuN under åren 2003-2005

Bilaga 5:2

2003:1 (31 jan 03)
Val av representanter till utskotten samt ordf. i resp. utskott ; forskningsberedningen (Bengt
Schüllerqvist), Inriktningar och specialiseringar (Roy Nilsson) , Allmänt utbildningsområde (Mia
Maria Rosenqvist) och vfu (Lottie Hultgren Finnström)
Studenter inom HIGs lärarutbildning skall kunna välja didaktik som ämne för examensarbete
Lärix ska ligga under PuX
2003:2 (21jan 03)
Förslag till direktiv för utskotten godkändes med tillägget att chefen för lärarutbildningarna
tillsammans med ordförande kan ge utskottet ytterligare uppdrag och direktiv
Vfu-utskottet avvecklas
Uppläggning av AU III
Ordf Carin Röjdalen och Agneta Norlén adjungeras till PUX samverkansråd
PUX handlingsplan antas och verksamhetsplanen godkändes
Remitterar ärendet om öppen ingång till utskottet för inriktningar och specialiseringar, frågan om vfu
på egen skola till kansliet och utskottet för inriktningar och specialiseringar får till uppgift att granskar
våra utvärderingsinstrument
Forskningsberedningen får i uppdrag att utforma en långsiktig handlingsplan vad gäller forskning
Kansliet får i uppdrag att utarbeta utbildningsplan för breddmagisterexamen
LuN:s verksamhetsplan godkändes
2003:3 (maj 03)
Förslag till Högskolestyrelsen om inrättande av en ny inriktning om 30 platser mot
Förskola/Fritidshem (”Skapande möten i den mångkulturella barngruppen”), ett yrkesläraralternativ
till lärarprogrammet 60-p och en magisterexamen med ämnesbredd för yrkesverksamma lärare. Samt
att inriktningen mot förskola inom naturvetenskap och teknik utökas till 60 p
Handlingsplan samt informationsplan för lärarutbildningen
Forskningsberedningen får ta beslut om ev. extra utdelning av forskningsmedel under år 2003
Fördelning av utvecklingsmedel
Godkännande av ”Anvisningarna för bedömning av ansökningar om tillgodoräknande av tidigare
fullgjorda högskoleutbildningar”
Bidrag till studenters resor i samband med verksamhetsförlagd utbildning kan utgå
Kostnaderna till konferensen Nya lärares första tid och stöd genom mentorskap 2004 skall belasta
nämndes budget 2004
Lärarstudenter vid HIG har rätt att ta ut examen enligt tidigare examensordning fram till 2008-07-01
Stödja projektet för rekrytering av manliga lärare
Stöder HIGs distansversion och att en plan för lärarutbildnings distansundervisning med en flerårig
horisont utarbetas under hösten 03
Olof Sundqvist väljs till LuN-representant i examensrättsgruppen (arbetsgrupp som bereder
magisterexamensansökningarna)
Bengt Nilsson väljs som andre ersättare inom stipendiekommittén
PUX samordnaren ska fortsättningsvis vara ständigt adjungerad till LuN
2003:4 (september 03)
Godkännande av planen för utvecklingsarbete vad gäller examensarbetet
Delegerar beredningen av forskningsmedel till forskningsberedningen.
Stödja förslaget om nätverkssammarbete mellan institutionerna och partnerskolorna
Carin Röjdalen valdes till ordf. i AU-utskottet och Bibbi Cederloo till vice ordf.
2003:5 (nov 03)
Begär fortsatt diskussion om en ev. obligatorisk C-nivå på examensarbetet, portföljexamination,
begreppen fältstudier/övningsundervisning, studierektorer på institutionerna för varje inriktning,
översyn av kursplaner, informationsbroschyr för rekrytering till magisterprogrammen,
utvärderingsinstrument
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Fördelningen av forskningsmedel tas på ett extra LuN-möte per telefon
Ändringar av PM Riktlinjer för inriktningar gällande lathunden och att inriktningen ma-no får omfatta
60 p
En genomgång av specialpedagogikens behörighetskrav skall göras
Ändring i utbildningsplanen för Lp-60 när det gäller examensarbete och behörigheten till yrkesämnen
Ändring av planeringstalen för några inriktningar
2003:6 (nov 03, telefonkonferens)
Forskningsmedel för 2004 fördelades
2003:7 (dec 03)
Lokal handledare skall finnas för av LuN finansierade doktorander och skall ersättas med max 3
dagar/år
Inrättande av utskott för Lp-60
Planen för arbetet med bilagan till utbildningsplanen angående examensarbete diskuterades, liksom
forskningspolicy och planen för arbetet i samband med HSV:s granskning.
Utvärderingen skall ske efter utarbetade mallar och gälla för höstens kurser

2004:1 (mars 2004)
I beställningar skall förutsättas att utvärderingar ske i samband med den obligatoriska undervisningen
och att utvärderingarna kan publiceras på hemsidan men att åldersuppgifterna då ska strykas
Bilagan till utbildningsplanen om examensarbete
Ändring av terminstider för lärarprogrammets sista termin
Inrättande av ett utskott för Lp-60
2004:2 (maj 2004)
Föreslår att Högskolestyrelsen inrättar två nya inriktningar: Medie och kommunikation och
Datavetenskap
PM för vfu
Ingen sänkning av behörighetskravet på Engelska B vid intag till lärarutbildning med inriktning mot
förskolan
Forskningsprogram
Information om den nyinrättade samordningsgruppen för examensarbete.
Godkännande av PuX verksamhetsberättelse
.
2004:3
Godkänner förslag om nätverk och lärarutbildningsdagar
Ger forskningsberedelsen tillåtelse att i LuN:s namn anordna möten om forskning
Strukturplanen för Lp-60 godkännes
Lp–utskottet utökas med en representant från T-institutionen
Stödja ”anti-plagiatprojektet”
Godkände skrivelse till Gunnar Cardell ang. hans invändningar mot hanteringen av hans skrivelse om
Centrum för trenätsforskning
Delegerar till forskningsberedningen att bereda fördelningen av ”överskjutande” pengar
2004:4 (nov 04)
Fördelning av forskningsmedel, utlysning av doktorandtjänst vid naturvetenskapens och teknikens
didaktik vid Linköpings universitet
De forskningsprojekt som finns på HiG och som finansieras av LuN skall vara synliga på HiG:s
hemsida. Här ska också varje doktorand beskriva vad de gör.
Godkännande av plan för utvärdering av första kullen studenter och beslut om att kansliet ska begära
in utvärderingar från institutionerna.
Sammanslagning av AU-utskottet och inriktningsutskottet
Collegeår för utländska studenter
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Diskussion om principerna för fördelning av forskningsmedel. Beslöt att fortsätta
diskussionen på januarimötet
Antog PM om temagrupper och nätverk
2005:1 (januari 05)
Forskningsmedel till Elisabet Hedlund fram till årsskiftet
Lars Hillström representerar LuN i arbetsgruppen om hantering av forskningshandlingar
Beslut att godkänna planen för granskning av kursplaner. Under våren granskas kursplaner där vfu och
ämnesdidaktik ingår och under hösten granskas den vetenskapliga förankringen och vetenskapligheten
i inriktningar och AU
Lämnar över till kansliet att ta emot förslag på personer som kan arbeta med portföljexamination och
kansliet får också i uppdrag att utarbeta direktiv till gruppen

2005:2 (mars 05)
Årsberättelsen och verksamhetsplanen antas likaså PuX verksamhetsplan för 2005 och
verksamhetsberättelse 2004.
Agneta Dahlqvist utses till representant i grundutbildningsutskottet och Walter Nordkvist för Lp-60
Direktiv att styra forskningsmedel mot temagrupper
Inriktningen Specialpedagogiskt förhållningssätt mot svenska och matematik läggs ner
2005:3 (maj 05)
Finansiering av handledare vid forskarskolan i naturvetenskapens och teknikens didaktik
Alla institutioner måste inbjudas för att undervisa och ingå i kursledningen för teori-och metodkursen
på Lp-60. Utbildningens innehåll tas upp om ett år igen för förnyad diskussion.
2005:4 (sept 05)
Kristina Andersson utses till ordinarie representant i Jämrum och Bengt Nilsson som suppleant
Från och med intaget ht 06 skall i samtliga ämnen ingå moment där studenterna övas i att bedöma
elevers kunskapsutveckling, det gäller för alla studentkategorier
Arbetsprocessen för revideringen av AU-området och arbetet med att skriva om utbildningsplanen
presenterades och fick stöd av nämnden
PUX ta upp frågan om kompetensutvecklingsprogram med prefekterna
Ändring vid tillgodoräknande
Ingrid Nordqvist p-inst valdes till representant i grundutbildningsutskottet
Nämnden vill öka medel till seniora forskare och hålla igen när det gäller medel till forskarutbildning

2005:5 (okt 05)
Skrivelse från Liza Bratt – Liza återkommer i ärendet
Bolognaprocessen – handlingslinje: samarbete med konventet, Penta Plus, Mittuniversitetet och andra
Prioriteringar vid intag till Lp-60: matematik, naturvetenskap, språk där svenska eller engelska är
huvudspråk, mot yrkeslärare prioriteras teknik
Stöd till arbetet med målbilder
Stöd till arbetet med att utveckla och konkretisera de två förslag på uppläggning av AU som tidigare
presenterats
Inrättande av en särskild funktion med riktat mentorskap för lärarstuderande med särskilda behov
Ändringar i utbildningsplanen som möjliggör vårtintag till inriktningen Nv-Teknik mot förskolan
Förkunskapskrav i kurs med vfu samt antal resttillfällen
Beslut om att avsätta medel till professur i religionsdidaktik samt delegering av fördelningen av övriga
medel till nämndens ordf och vice ordf
Extern representant i LuN samt externa utskottsledamöter utses
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