PROTOKOLL 2006:3
Lärarutbildningsnämnden

(LuN)
Sammanträdesdatum
2006-05-16
Tid: Tisdagen den 16 maj 2006 kl 09:00-1500
Plats: Sal 55:311, Hus Tor plan 3

Närvarande ledamöter
Carin Röjdalen, företrädare för lärarna, ordf
Göran Nordström, företrädare för lärarna, vice ordf
Alan Shima, företrädare för lärarna
Christina Hultgren, företrädare för lärarna
Xiaoqin Wang, företrädare för lärarna
Åsa Morberg, företrädare för lärarna
Charlotte Engblom, företrädare för lärarna
Göran Fransson, företrädare för lärarna
Camilla Hjalmarsson, företrädare för studenterna
Margareta Högberg, extern representant, från § 20:1
Jan-Erik Liljergren, extern representant
Övriga
Margareta Bäckström, PUX-samordnare, adjungerad
Roy Nilsson, adjungerad
Bengt Schüllerqvist, föredragande
Inger Olars, sekreterare
Frånvarande
Ann-Sofie Eriksson, företrädare för studenterna
Kristina Andersson, särskilt kallad

Sammanträdets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Carin Röjdalen

§ 15
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslistan
Godkändes

§ 16
Föredragningslistan
Bilaga 9:1

Val av protokolljusterare

§ 17
Val av protokolljusterare

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

§ 18
Föregående protokoll
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I. Övergripande

§ 19
Övergripande

Rapport från arbetet med ”LuNs samlade ansvar”. Ordförande redogjorde
för de tre möten som hållits inom arbetsgruppen, som tillsattes på senaste
LuN-mötet, med anledning av Barbro Thurbergs utredning. En del punkter
i utredningen skall upp till fortsatt diskussion. Man har även funnit vissa
inkonsekvenser i den befintliga organisationsplanen samt att förhållandet
LuN, LuK och FoU-kansliet är oklar.
Beslut: Gruppen skall skriva ett förslag på hur organisationsplanen bör
se ut. Presenteras vid LuNs möte den 26 september.
Rapport från lärarutbildningskonventet och möte för RUC. Bengt Schüllerqvist
redogjorde för den skrivelse som delades ut vid sittande bord, från konSärskild bilaga
ventet i Falun. Vad avser Bolognaprocessen har en arbetsgrupp med
rektorer samt studeranderepresentanter inbjudits av departementet; dock
ej någon från konventet. Detta väcker en viss oro.
Margareta Bäckström berättade om mötet i RUC, där hon bl a upplevde
att Agneta Stark, rektor vid Högskolan Dalarna, framhöll lärarutbildningen
som mycket viktig.

II. Grundutbildningsfrågor
Föredragande: Roy Nilsson
Förslag till utbildningsutbud inför 2007. Bengt Schüllerqvist redogjorde
för vad Grundutbildningsberedningen diskuterat inför läsåret 2007/2008.
Roy Nilsson föredrog skrivelsen angående utbildning av lärare med inriktning drama-teater. Stort behov föreligger av lärarutbildade mot denna
inriktning. Kvalitetsanalys har gjorts av bl a Dramatiska institutet.

§ 20
Grundutbildningsfrågor
Bilaga 20:1
Bilaga 20:2

Beslut: LuN beslutar enligt förslagen i bilagorna samt att en grundlig
analys av programutbudet skall genomföras i samarbete med kommunerna.
Förslag till utvärderingspolicy. Ärendet hänskjuts till hösten 2007. En
gemensam utvärdering tas upp i Pentaplus under augusti 2006.
Beslut: Diskussionen om extern kvalificerad utvärdering tas upp under
hösten.
Snabbstatistik rörande söksiffror inför ht 2006. Bengt Schüllerqvist
redogjorde för sökandesiffrorna, dels utifrån bilagan samt en extra
bilaga som delades ut vid sittande bord. Kommunernas behov har
diskuteras i Grundutbildningsberedningen samt i PUX samverkansråd.
De analyser som kommer från HSV är inte helt korrekta på regional
nivå. Lokala behovsanalyser är viktigast.

Bilaga 20:3

Bilaga 20:4
Bilaga 20:5
Särskild bilaga

Förfrågan från Gävle kommuns skolförvaltning om intresse för medverkan
Bilaga 20:6
i pedagogiskt projekt rörande GIS i undervisningen. Jan-Erik Liljergren
redogjorde för skrivelsen om GIS i skolundervisningen. Ett förslag om
samarbete runt GIS i skolan har kommit från Geomatics Norway AS, ett
bolag i Norge. En önskan är nu att integrera detta även i lärarutbildningen.
LuN uppskattade redogörelsen, som visar på en mycket spännande framtid.
Beslut: Ärendet överlämnas till LuK för vidare utredning.
Rapport från arbetet med utbildningsplanen. Bengt Schüllerqvist redogjorde, Särskild bilaga
utifrån protokoll från Grundutbildningsberedningen, för de diskussioner
som förts vid mötet den 24 april 2006.
Rapport från arbetet med AU. Utgår.
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Utredning om nationell distansutbildning. Lämnas utan åtgärd.

Bilaga 20:7

Grundutbildningsstrategi. Bengt Schüllerqvist redogjorde för den
skrivelse han satt samman i ärendet samt det brev som överlämnats
till Rektor. Synpunkt framfördes att något om forskningsanknytning
bör tilläggas.

Bilaga 20:8
Bilaga 20:9

Beslut: En arbetsgrupp bestående av Carin Röjdalen, Roy Nilsson,
Göran Fransson, Jan-Erik Liljergren samt Charlotte Engblom tillsattes.
En studeranderepresentant skall inbjudas till arbetsmötena.

III. Forskningsfrågor
Rapport från Mittuniversitetet och Pentaplus. Bengt Schüllerqvist informerade från mötet med Mittuniversitetet och bilagan som bl a tar upp
frågan om samverkan, i första hand kring forskarutbildningen.
LuN anser att den kontaktperson som Ola Lindberg från Mittuniversitetet
söker inför ansökan till KK-stiftelsen bör vara Göran Fransson.
Schüllerqvist redogjorde även för de diskussioner som ägt rum inom
Pentaplus med avseende på bl a gemensam masterutbildning med
Karlstad som värd.

§ 21
Forskningsfrågor
Bilaga 21:1

Beslut: Fortsatt samarbete med Mittuniversitetet och Pentapluslärosätena.
Skrivelse, från P-institutionen, om Master of Education vid Högskola
i Gävle.
Skrivelsen har sänts till HVS-nämnden och alltså inte till LuN, varför det
inte föreligger någon formell skrivelse att ta ställning till. Ärendet har inte
tidigare behandlats i LuN men nämnden anser att fortsatt samarbete med
lärosäten som redan har examensrätt är mycket viktigt för HiGs del.

Bilaga 21:2
Bilaga 21:3

Ordförande i forskningsberedningen. Något förslag föreligger inte varför
ärendet om val av ordinarie ordförande bordlägges.
Beslut: LuNs ordförande Carin Röjdalen ersätter Bengt Schüllerqvist tills
ny ordförande utsetts.
Ansökan om publicering i LuNs skriftserie. Lars Brink önskar utge en antologi i Lärarutbildningens skriftserie. Mittuniversitetet har granskat boken.

Bilaga 21:4

Beslut: Medel till tryckningen beviljas.

IV. PUX
Föredragande: Margareta Bäckström

§ 22
PUX

Beslut om ersättare i beredningsorgan. Förutom de ersättare som nämns
i protokollsutdraget från PUX:AU har även beslutats att Dick Lundberg,
Gävle kommun ersätter Jan-Erik Liljergren i forskningsberedningen samt
att Inga Bostrand, Polhemsskolan blir ersättare för Walter Nordkvist i
beredningen för Lp60.

Bilaga 22:1

Rapport PUX samverkansråd. Margareta Bäckström redogjorde från
mötet i Ljusdal och syftet med att ha samverkansrådsmöten på olika
orter inom regionen. Det ska under hösten diskuteras var de nyutexaminerade lärarna tar vägen eftersom inga anställts i kommunen.

Bilaga 22:2

Fastställande av verksamhetsuppdrag. Redigeringar ha nu skett efter
LuNs anvisningar på marsmötet.

Bilaga 22:3

Beslut: Verksamhetsuppdraget 2006-2008 fastställdes.
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V. Information

§ 23
Information

Se kallelsen
VI. Övrigt

§ 24 Övrigt

Delegering av beslut om reserverade medel. LuN har för temagrupp
inom Läs- och skrivområdet (Lars Brink projektledare) samt för
Annika Elms lic-studier reserverat forskningsmedel för eventuellt utnyttjande under ht 2006. Medel har även reserverats för professur i
religionsdidaktik.
Förslag är att LuN delegerar till forskningsberedningen (möte 2 juni)
att ta ställning till frågan om medlen ska få nyttjas.

Extra bilaga

Beslut: Enligt förslag.

Inger Olars
Sekreterare

Justeras

Carin Röjdalen
Ordförande

Camilla Hjalmarsson
Företrädare för studenterna

