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Grundutbildningsutskottet har diskutera utbudet inför läsåret 2007-07 utifrån följande skrivelse:
Till Grundutbildningsutskottet
Utbud av inriktningar inför läsåret 2007.
1. Grundutbildningsutskottet har vid ett tidigare möte tillstyrkt en beredning av en
dramalärarutbildning i samverkan med Västerbergs folkhögskola och Dramatiska institutet. En
överenskommelse har gjorts mellan utbildningsledare och ämnesansvarig om lämplig nivå på
tillgodoräknande. Grundutbildning vid Västerbergs folkhögskola omfattar 140 p och inkluderar
moment som gör att 15 p ämnesdidaktik, varav 10 p vfu och 5 p teori och metod kan
tillgodoräknas. Dramalärarna föreslås därför göra ytterligare 40 p inom ramen för Lp60, och
utbildningen omfattar då totalt 180 p. .
Förslag: Grundutbildningsutskottet tillstyrker att en variant inom Lp 60 enligt ovan inrättas för
blivande dramalärare, under förutsättning av en för HiG acceptabel överenskommelse kan nås
med Västerbergs folkhögskola och Dramatiska institutet.
2. Rekryteringen till de nya inriktningarna Data och Medier har varit svag. Vad gäller Medier har
kritik från skolväsendet framkommit om svagheter i samverkan. Beslut har tagits att
inriktningarna skall erbjudas hösten 2006.
Förslag: Grundutbildningsutskottet föreslår att beslut om inriktningarnas framtid blir avhängigt
av rekryteringen inför 2006 samt vad gäller inriktning medier även samverkan med regionens
skolor.
3. Inför hösten 2006 har enligt tidigare beslut följande förändringar i utbudet skett. Inriktningarna
med specialpedagogik lagts med och specialpedagogik ges fortsättningsvis endast som
specialisering, efter att en lämplig inriktning genomgåtts.
Hem- konsumentkunskap läggs också ned, då behovet uppfattas täckt i regionen och då
samarbete med Uppsala inte är enkelt pga av olika uppläggning av utbildningen.
En distansvariant av svenska-matematik för tidigare-lärare inrättas.
Fler platser (90) erbjuds på distansvarianten förskollärare mot natur-teknik-matematik.
4. För utbudet inför hösten 2007 föreslås inga förändringar utöver ovanstående. Huvudlinjen bör
vara konsolidering och kvalitetsutveckling snarare än fler små varianter.

Utskottet tillstyrkte skrivelsen. Utskottet tillfogade att när nya inriktningar inrättas bör detta
åtföljas av en riktad marknadsföring, och om rekryteringen till Data och Medier även i år varit
svag bör särskilda marknadsföringsinsatser övervägas.
Roy Nilsson har till LuN ingett en särskild skrivelse rörande Dramalärarutbildningen. I övrigt
föreslår jag
- att ovanstående fastställs som LuNs yttrande vad gäller utbud inför ht 2007.
Gävle 8 maj 2006.
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