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§ 25
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslistan
Godkändes

§ 26
Föredragningslistan
Bilaga:26:1

Val av protokolljusterare

§ 27
Val av
protokolljusterare

Beslut: Ordförande samt Göran Nordström
Föregående protokoll
Beslut: Läggs till handlingarna

§ 28
Föregående
protokoll

I. Övergripande
Rapport om Bolognaprocessen och lärarutbildning
Regeringen hade vid mötet inte tagit något beslut om lärarutbildningens
anpassning till Bologna. Utbildningsplan, progression och huvudområde kan trots
detta förberedas och diskuteras innan beslut tas i frågan.

§ 29
Övergripande
Bilaga: 29:1
Bilaga: 29:2
Bilaga: 29:3

LuN:s ansvarsbefogenheter
Ordförande presenterade det förslag som arbetsgruppen kommit fram till vad
gäller begreppet samlat ansvar för lärarutbildningen: LuN är underställd
högskolestyrelsen och har rätt att anta kursplaner samt att lärarutbildningschefen
är underställd LuN.
Beslut: LuN ställde sig bakom förslaget med några redaktionella ändringar.
Rapport om Högskolans nya ledningsorganisation
Roy Nilsson uppmanades av nämnden att undersöka hur LuN och dess ställning
påverkas av omorganisationen.
LuN:s decembermöte
Mötet i december ställdes in. Nytt datum i januari meddelas senare.
Erbjudande för lärarutbildare om seminarium i Lärande i hållbar utveckling och
globala frågor.
Två deltagare erbjöds att delta i ett nationellt seminarium om hållbar utveckling
och globala frågor. Roy Nilsson kommer att skicka en förfrågan till prefekterna.
§ 30
Grundutbildningsfrågor
Bilaga: 30:1
AU1 utredningen
Bilaga: 30:2
Gruppen som arbetat med revideringen av allmänt utbildningsområde (AU)
Bilaga: 30:3
presenterade sitt förslag om hur tematerminerna ska benämnas, det
huvudsakliga innehållet i tematerminerna samt kursrubriker och huvudmoment för Bilaga: 30:4
Bilaga: 30 5
kurser i den inledande tematerminen.
Bilaga: 30:6
Bilaga: 30:7
Beslut Nämnden antog arbetsgruppens förslag till innehåll i AU 1 och
Bilaga: 30:8
namnförslaget till AU 1 och AU 2. LuN avvaktar den fortsatta beredningen för ett
beslut om benämningen av AU3.

II. Grundutbildningsfrågor
Föredragande Roy Nilsson

Beställningsrutiner för AU1
LuN föreslogs uppdra åt Lärarutbildningskansliet att ställa beställningen av den
första tematerminen till samtliga fyra institutioner som har deltagit i arbetsgruppen
dvs HS-, N-, P- och V-institutionen med det ämnesinnehåll som LuN ovan har
beslutat.
Beslut LuN beslutade enligt förslaget i bilagan.
Grundutbildningsstrategier för lärarutbildningen.
Roy Nilsson presenterade ett förslag till strategidokumentet för de närmast
kommande 3-4 åren.
Beslut Beslutet uppsköts till mötet den 27-28 november. Förslag på ändringar
skickas till Roy Nilsson.

Läs- skriv och matematikinlärning intaget ht 07.
Arbetsgruppen föreslog att intaget HT 2007 skulle behandlas på samma sätt som
intaget HT2006. De föreslog även att en mer långsiktig lösning skulle arbetas
fram under hösten 2006 för att gälla intaget HT 2008.
Beslut LuN beslutade enligt förslaget i bilagan.

Arbetsgrupp för AU2 och AU3
Den arbetsgrupp som arbetat med revideringen av AU föreslogs arbeta vidare
under 2007 och beslut fattas av LuN i januari.
Beslut LuN beslutade enligt förslaget i bilagan med undantaget att beslut om
fortsättningen av AU fattas av LuN under 2007.
Utökat uppdrag för Arbetsgruppen runt läs- skriv och matematik-inlärning
Arbetsgruppen föreslogs få i uppdrag att utarbeta en långsiktig lösning för hur
grundläggande och fördjupad läs-, skriv- och matematikinlärning skall ges inom
lärarutbildningen vid HiG.
Beslut LuN beslutade enligt förslaget i bilagan.
Rapport: Utbildningsplanegruppen
Föredragande: Ingrid Nordqvist
Följande mål i utbildningen och målbilder presenterades:
• Förvärva både en allmän och särskild lärarkompetens
• Möta en mångfald av metoder
• Förstå sin egen roll i utbildningen
• Utveckla en praktisk yrkesteori
Utbildningsplanen bör revideras i sin helhet och anpassas utifrån Bologna. Vidare
diskussion föreslogs äga rum den 27-28 november.
Rapport: Vidareutbildning av barnskötare till lärare inriktade mot förskolan.
Föredragande: Inger Hedman
Det har från kommunalt håll kommit önskemål om att vidareutbilda barnskötare till
lärare mot förskola. I augusti 2006 hade Inger Hedman möte med
kommunrepresentanter där hon beskrev den nya lärarutbildningen och dess
förkunskapskrav. Studenter kommer att tas in i det reguljära programmet med det
tillgodoräknande som beslutats tidigare i LuN, dvs en 20 poängs specialisering.
Rapport: LuN:s ansvar för all lärarutbildning vid HiG
LuN ansvarar även för program/del av program som erbjuds som
uppdragsutbildning.
Rapport från Examensarbetsgruppen
Föredragande: Christina Gustafsson
Gruppen hade valt att problematisera delar av AU 3 samt ge förslag på åtgärder.
• Val av ämne - kan tas fram via temagrupperna och bör utgå mer från
ämnesspecifika problem.
• Handledningsfrågan - fortbildning och handledareseminarium bör genomföras
för icke disputerade handledare.
• Var studenterna ska göra sina examensarbeten - bör inte göras på den egna
partnerskolan.
III. Forskning:
Föredragande Carin Röjdalen
Rapport från forskningsberedningens möte 060920
Ökningen av forskningsmedel är inte lika stor för LuN som för andra nämnder vid
HiG. Det mesta av medlen är redan uppbundna. LuN valde att driva denna fråga
vidare och uppdrog åt ordföranden att utse en person som gör detta.
Rapport: Forskarskola inom Pentaplus-samarbetet, finansiering doktorand.
Masterutbildning har startat i Karlstad och andra lärosäten ska kunna bidra med
kurser, HiG kommer att bidra med 5-10p.
Forskarskola inom didaktik planeras i Örebro där 20p ska ges av Örebro
Universitet och resterande ska erbjudas av de olika lärosätena inom Pentaplus
samt Skövde. Detta innebär att HiG ska finansiera en doktorand samt ha
kompetensen att erbjuda kurser i forskarskolan. Rektorerna ska fatta beslut om
forskarskolan.

§ 31
Forskningsfrågor

Rapport: Samarbetet Uppsala-HiG.
Föredragande: Marianne Wiktorin
Förslag till generellt samarbete hade emottagits av rektorerna vid de två
lärosätena och remitterades nu.
1) Lärosäten med sina rektorer sluter avtal att de som äger forskarrätten
delegerar så långt det är möjligt.
2) Driva forskarutbildning som försöksverksamhet som prövas av departementet.
3) Gemensamt organ bildas mellan lärosätena.
Rapport Breddmagistrar efter Bologna.
Breddmagister kommer inte att finnas efter Bologna. De som tagits in kommer att
kunna ta ut examen.
IV. Information
Skrivelser:
- Protokoll från grundutbildningsberedningen
- Protokoll från Pentaplusmöte
- Klyv inte lärarutbildningen
- Registrerade studenter ht 06
- Kanslibeslut 21-933/04, Medel för professur i religionsvetenskap
med inriktning mot religionsdidaktik
- Kanslibeslut 21-620/06, Chef lärarutbildningen
- Kanslibeslut 70-1722/03, Gemensam del i kursvärdering
- Kanslibeslut 21-916/06, Studierektor för forskarutbildningen
- Kanslibeslut 231-1150/06, Utbildningsledare vid Lärarutbildnings-kansliet

§ 32
Information
Bilaga: 32:1
Bilaga: 32:2
Bilaga: 32:3
Bilaga: 32:4
Bilaga: 32:5
Bilaga: 32:6
Bilaga: 32:7
Bilaga: 32:8
Bilaga: 32:9

V. Övrigt
Intresserade att ansökan om medel hos Länsstyrelsen för regional konkurrens
och sysselsättning kan höra av sig till Carin Röjdalen för mer information.

§ 33 Övrigt

Kvalitetsarbetet i Gävle utvärderas 2007.
Utvärdering av lärarutbildningen kommer att ske igen 2008.
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Amelie Bomark
Sekreterare
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Ordförande

......................................................................
Göran Nordström
Företrädare för lärarna

