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PROTOKOLL – MÖTE MED BEREDNINGSGRUPPEN FÖR LP 60, 2006-10-12
Närvarande
Mame Fatour Diouf, Studentrepresentant, ämneslärare, Lp 60 ht 2006
Ingegerd Gudmundsson, P-inst
Monica Hallström, Bitr utbildningsledare, Lp 60
Lottie Hultgren Finnström, Utbildningsledare, Lp 60
Kenneth Håkansson, HS-inst
Roine Lindgren, N-inst/LuK
Walter Nordkvist, Gävle Kommun
Berit Nordquist, P-inst
Tony Wärefors, Studentrepresentant yrkeslärare, Lp 60 ht 2005
Per Walfridsson, T-inst
1. Nya representanter
Mame Fatour Diouf, studentrepresentant för den Lp60-grupp som antogs ht 2006, hälsades
välkommen.
2. Föregående protokoll
Uppföljning av föregående mötes protokoll.
- Frågan om fortsatt yrkeslärarutbildning diskuteras under punkt 6.
- Maria Strand Öman återkommer vid nästa Lp60-beredningsgruppsmöte med information om och från studentservice.
- Frågan om för låga utbildningskrav enligt Lp60-studenterna antagna (2006) har diskuterats i lärargruppen och åtgärdats.
- I kursen Barn- och ungdomars villkor och utveckling samt Värdegrundskursen är det
för mycket att läsa enligt tidigare studenter Lp60. Dessa båda kurser har introducerats
bättre i år än tidigare och justeringar har gjorts.. Den inledande höstterminen är den
tyngsta läsperioden av de tre terminerna.
- Två Lp60-studenter gick 5-poängs kursen ”Vetenskapligt skrivande” under sommaren.
Varför gick inte fler studenter kursen då ett större antal visat intresse? Monica ger
Lp60-studenterna (antagna 2005) en utvärderingsblankett att fylla i beträffande detta i
början av vecka 42.
3. Rapport från studentrepresentanterna
Tony Wärefors (antagen 2005) påpekar att det varit ”en tyst” termin dvs. nästan inga frågor
om utbildningen. Lottie skall se till att studenterna i termin tre kan lägga ut titel på sitt examensarbete på blackboard och senare även datum för ventilering.
Mame Fatou Diouf (antagen 2006) påpekar att blackboard varit ”knepigt” eftersom mail försvunnit. Lottie konstaterar att två anmälningskoder varit felaktiga och därmed ställt till med
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problem. Lottie poängterar även att blackboard ej får läggas ned under julen eftersom studenterna kan behöva detta forum under värdegrundskursen.
4. Uppföljning av studenter antagna hösten 2006 som ej dykt upp
F.n. är det 20 ämneslärare samt 3 yrkeslärare bland de Lp60-studenter som antagits hösten
2006. Ett uppföljningsbrev kommer att sändas ut till de studenter som antagits till utbildningen men ej dykt upp. Intressant att ta reda på anledningen till att de ej påbörjat utbildningen.
5. Programutvärdering av studenter antagna ht 2005
En programutvärdering läggs ut på blackboard. Utvärderingen skall fyllas i och sändas in när
examensarbetet är avslutat. Mötet ansåg att det borde också föras in i kursplanen om examensarbetet att examensbevis ej kan erhållas förrän studenten i fråga sänt in utvärderingen till
oss på HiG.
6. Inriktning mot yrkeslärare eller ej?
Frågan om det är fruktbart att ha inriktningen mot yrkeslärare i Lp 60 kvar då få sökande kunnat antas sedan den infördes. Förslag om antagning vartannat år framfördes.
Walter Nordqvist redogjorde för sin syn på yrkeslärarutbildning. Han menade bl.a. att pensionsavgångar behöver ersättas samtidigt som lärlingsutbildningar tar form.
7. Ny utbildningsplan med anledning av revidering av det långa lärarprogrammet
Signaler har kommit att utbildningsplanen för Lp 60 behöver revideras i takt med revideringen av utbildningsplanen för det långa programmet lärarprogrammet.
Diskussioner fördes utifrån Lärarutbildningsnämndens ”Beslut rörande AU1, 2006-09-15,
bilaga 3”.
Mötet konstaterade att
den Ämnesdidaktiska kursen om 15p och Metodkursen med didaktisk inriktning, 5p, blir kvar
oförändrade.
Diskussionerna, som blev livliga och intressanta, landade då i att Lp 60 tre terminer skulle
kunna innehålla följande:
Termin 1
Lärarens arbete – 20 p
Från elevroll till lärarroll
De olika skolformerna, historik, styrdokument
Socialisationsprocessen – hur våra olika levnadsvillkor skapar den sociala identiteten. (Mångfald, genus, hbt-frågor, etnicitet, social klass ingår här).
Barn och ungdomars motoriska, fysiska, sociala och kognitiva utveckling
Språk- och begrepppsutveckling
Orientering om läs-, skriv- och matematikens betydelse för kunskapsutvecklingen
Barn och ungdomars uppväxt och villkor
Lagstiftning som berör barn och ungdomars vardagsliv
Termin 2
behåller Ämnesdidaktisk kurs, 15p och Metodkurs med didaktisk inriktning, 5p.
Termin 3
Examensarbete, 10p
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Ledarskap och samhällsuppdraget – 10 p
Pedagogiskt ledarskap
Konflikthantering, mobbning
Att möta föräldrar
Medicinsk orientering
Bedömning och betygssättning
Funktionshinder – Barn och ungdomars behov av särskilt stöd
Elevvård
Dokumentation
Samarbete med olika aktörer i samhället
Hållbar utveckling – styrdokument – biologisk mångfald – ekologiska betingelser för liv på
jorden
Hållbarhet i yrkeslivet
Då inget tydligt uppdrag om en revidering av utbildningsplanen för Lp 60 kommit från LUN
avvaktar vi med ett förslag och diskuterar frågan mer när beredningsgruppen fått ett uppdrag
från LUN. Tills vidare gäller nuvarande utbildningsplan.
8. Avslutning för studenter antagna hösten 2005
Studentrepresentanten Tony Wärefors kunde informera om att måndag 2006-10-16 kommer
Lp60-studenterna antagna hösten 2005 att ha en avslutningsmiddag på kvällen. Man har konstaterat att det är svårt att få till en fest längre fram då alla studenter lägger fram sina arbeten
vid olika arbeten och är bosatta i spridda orter i Sverige.
9. Ämnesdidaktisk kurs våren 2007
Vårens ämnesdidaktiska kurs kommer att starta i vecka 3 och avslutas i vecka 17. Kursansvariga kontaktar respektive studenter beträffande bl.a. schema.
10. Nästa beredningsgruppsmöte för Lp60
Torsdagen den 2007-01-19, då studenterna har sin första innevecka efter jul.
Vid protokollet
Monica Hallström
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