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Förslag om riktlinjer för utskott under LuN
Under föregående LuN period arbetade tre fasta utskott under LuN, vid sidan av PUXorganisationen.
Dessa är: Grundutbildningsutskott, Forskningsberedning samt Utskott för lärarprogrammet 60
poäng. Som sammankallande och ordförande har fungerat den tjänsteperson på
lärarutbildningskansliet som ansvarar för det löpande arbetet med respektive ärende.
Formellt är chefen för lärarutbildningen huvudföredragande inför LuN i alla frågor.
Under föregående period har chefen för lärarutbildningen och LuN tillsammans valt att låta
alla viktiga ärenden under beredningsprocessen passera utskott för diskussion och yttranden.
Som ordförande i utskotten har den tjänsteperson fungerat som vid lärarutbildningskansliet
ansvarar för de löpande ärenden inom resp. områden. Detta innebär att Roy Nilsson varit
ordförande i Grundutbildningsutskottet, Bengt Schüllerqvist i Forskningsberedningen och
Lottie Hultgren Finnström ordförande i Utskottet för lärarprogrammet 60 poäng.
I utskotten har ingått representanter för institutionerna, utsedda efter förslag av prefekterna,
studentrepresentanter utsedda efter förslag av studentkåren (som haft svårigheter besätta alla
poster) samt representanter för södra resp norra delen av PUX-regionen, utsedda efter förslag
av skolcheferna i PUX samverkansråd. LuN har fastställt utskottens sammansättning.
Studentkårsrepresentanten i Forskningsberedningen skall komma från gruppen
forskarstuderande med medel från LuN.
LuN är även styrgrupp för PUX. Vid senaste LuN beslöts att LuN fortsättningsvis skall lämna
ett verksamhetsuppdrag till PUX. PUX samverkansråd har hittills sammanträtt tre gånger om
året och mellan dessa möten träffas PUX arbetsutskott. Ordförande i PUX är en av
skolcheferna och som vice ordförande chefen för lärarutbildningen. I arbetsutskottet har även
ingått PUX-samordnaren, prefektrepresentant samt två skolchefer.
Vi föreslår att samma ordning gäller även för den kommande LuN-perioden. Utskottens
uppgift är även fortsättningsvis att vara en del av beredningen av alla större ärenden.
Utskotten skall även fungera som referensgrupp för handläggande tjänstepersoner att
diskutera sitt ansvarsområde med.
För samordning av ärenden behandlas alla förslag inför LuN också i lärarutbildningskansliet
under ledning av chefen för lärarutbildningen. Denne – eller den tjänsteperson till vilken han
har delegerat det löpande ansvaret för området - har möjlighet att om han/hon så finner
angeläget gå fram med eget förslag vid sidan av utskottets, som dock alltid skall redovisas.
LuN är beslutsfattare i alla ärenden av större vikt. Mellan LuNs möten avgör, i tveksamma
fall, ordföranden i LuN om ett ärende är av den art att det skall behandas i LuN eller beslut
kan tas av chefen för lärarutbildningen.
Till Grundutbildningsutskottets viktiga ärenden hör att det årliga förslaget om programutbud,
dvs sökalternativ (inriktningar) och dimensionering, liksom deltagande i beredning av
förändring av utbildningsplan. Förslaget fastställs vid sista vårmötet för att kunna fastställas
av HiGs styrelse i början av höstterminerna.
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Till Forskningsberedningens viktiga ärenden hör det årliga förslaget om fördelning av
forskningsmedel, som lämnas till LuN så snart Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga
kommitté fastställt sin utdelning. Detta har hittills skett i november. Skälet till denna gång är
att LuN beslutat att alla projekt som får medel av VR skall motfinansieras med 1/3 (enligt
hittillsvarande norm från VR). En framgångsrik ansökan påverkar den för övriga projekt
tillgängliga summan.
Till Utskottet för Lärarprogrammet 60 poängs viktigaste uppgifter hör att det årliga förslaget
om prioriteringar vad gäller intag till programmet, dimensionering av programmet samt
deltagande i beredningen av förändringar av utbildningsplanen.
Vi föreslår att institutionernas ledamöter i LuN inte skall ingå i utskotten. Vi föreslår även att
personliga suppleanter kan utses, som dock har närvarorätt endast om ordinarie ledamot är
förhindrad. Institutionsrepresentant skall finnas för varje institution som medverkar i
programmet/har forskningsmedel från LuN.

Vi föreslår
att ovanstående gäller som riktlinjer för utskottens arbete under den kommande
treårsperioden.
Gävle den 18 januari 2006-01-18
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