Högskolan i Gävle
Grundutbildningberedningen vid lärarutbildningen

Protokoll 2006:5
Bil 42:2
Sammanträdesdatum
20061109

Plats: Högskolan i Gävle 99:501D
Tid: Torsdagen den 9 november 2006
KL. 09.15 – 12.00
Närvarande: Roy Nilsson (Ordf) sekreterare
Eva Kellner (N)
Ingrid Nordqvist (P)
Olof Sundqvist (HS)
Anne Åkerlöf (Sandvikens kommun)
Carin Jonson (Ljusdals kommun)
Tomas Larsson (Ovanåkers kommun)
Eva Kellner utses att justera dagens protokoll
Ordföranden rapporterar om AU1 besluten, beställningsrutinen AU1, Lässkriv och matematikinlärning samt LuN:s ansvarsbefogenheter

§ 1.
Justeringsperson
§ 2. Rapport från senaste
LuN-mötet

Om regeringen väljer att dela lärarutbildningen så att senarelärare hamnar på
avancerad nivå och tidigarelärare på grundläggande nivå kommer mycket av
det arbete som lagts ned på en gemensam grund i lärarutbildningen och
tanken med enklare vidareutbildning att sannolikt avsevärt försvåras.
Information om HiG:s Bolognaarbete kan hittas under länken:
Bolognaprocessen på HiG:s förstasida.

§ 3.
Bolognaprocessen och dess
påverkan på
lärarutbildningen

Ärendelistan inför LuN:s tvådagarsmöte diskuteras,
grundutbildningsstrategierna penetreras grundligt (näst paragraf). Inga
övriga kommentarer görs. Direktiven till Läs-skriv och
matematikinlärningsgruppen skall distribueras till beredningens medlemmar.
Examinationsportföljens fortsatta status och innehåll arbetas in i
utbildningsplanen. Beredningens mening är att den antingen läggs ned eller
utvecklas. LuN bör behandla frågan under nästa möte.

§ 4.
Ärenden inför LuN:s
tvådagarsmöte

Mötet diskuterar vad som bör läggas in i begreppet grundutbildningsstrategi,
exempelvis tidshorisonten. Den presenterade texten omarbetas så att all
bakgrundsinformation placeras för sig i början och minskas i omfång.
Samlande rubriker och tydligt punktade strategier med mål och medel införs.
En ny text utarbetas snarast inför LuN:s möte.

§ 5.
Grundutbildningsstrategi
för lärarutbildningen

Kansliet undersöker om man kan hitta vägar för att få större deltagande av
studenter under de aktiviteter som erbjuds under v44. Svitkonferensen hade
trots gratisplatser för studerande svårt att hitta deltagare. Schemaläggning
kan vara problematisk eftersom hela årskurser är alltför stora för att rymmas
i aulan.

§ 6.
Konferenserbjudande till
studenter

Inriktning Idrott och hälsa arbetar för att profilera inriktningen mot fysisk
aktivitet och hälsa och fysisk aktivitet för rörelsehindrade.

§ 7. Övrig fråga: Profil IdHälsa

Nästa möte är måndagen 15/1, kl 09.15 i sal 99:501D

§ 8. Nästa möte

Vid protokollet: Roy Nilsson
Ordförande: ______________________________ Justeras: _____________________________________
Roy Nilsson
Eva Kellner
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