PROTOKOLL 2008:2
Lärarutbildningsnämnden

(LuN)
Sammanträdesdatum
2008-04-01

Tid: Tisdagen den 1 april 2008 kl. 09:15-15:00
Plats: Sal 23:401
Närvarande ledamöter
Carin Röjdalen, företrädare för lärarna
Charlotte Engblom, företrädare för lärarna
Åsa Morberg, företrädare för lärarna, kl 12:00-15:00
Göran Fransson, företrädare för lärarna
Xiaoqin Wang, företrädare för lärarna
Elin Eriksson, företrädare för studenterna
Christina Hultgren, företrädare för lärarna
Bengt Nilsson, företrädare för lärarna
Övriga
Margareta Bäckström, PUX-samordnare, adjungerad
Roy Nilsson, föredragande
Carina Franzon, sekreterare
Ej närvarande
Göran Nordström, företrädare för lärarna
Åsa Morberg, företrädare för lärarna, kl 09:15-12:00
Jan Erik Liljergren, extern representant
Margareta Högberg, extern representant
Janaki Strömberg, företrädare för studenterna

Sammanträdets öppnande

§ 11
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslistan

§ 12
Föredragningslistan
Bilaga: 12:1

Beslut: Föredragningslistan godkändes med tillägg under övrigt
Val av protokolljusterare
Beslut: Ordförande samt Elin Eriksson

Föregående protokoll
Beslut: Läggs till handlingarna

§ 13
Val av
protokolljusterare
§ 14
Föregående
protokoll

§ 15
Övergripande
Bilaga: 15:1
Uppföljning konferensdagen. p 1-3:
Bilaga: 15:2
1. (Studentavhopp, bilagor från konferensdagen –
Bilaga: 15:3
medelsanvändning för uppföljningen: beslut,
Studentavhoppen: Diskussion följde om hur medlen på 60 000 kr skall Bilaga: 15:4
Bilaga: 15:5
användas för uppföljning av studentgenomströmningen. Förslag
framkom om att anlita en statistiker för att få hjälp med detta samt att Bilaga: 15:6
Bilaga: 15:7
per telefon ta kontakt med de studenter som har noll, få och mycket
Bilaga: 15:8
högskolepoäng.
I.

Övergripande

Beslut: Nämnden beslutar att medlen skall användas på ovannämnda
sätt.
2. Samverkan handlingsplan beslut bilaga från konferensdagen,
Rörande samverkan under uppföljning konferensdag:
Efter diskussionen under konferensdagen enades nämnden om att
inte föreslå några tvingande skrivningar i kursplaner rörande
samverkan. Samverkan förekommer på en rad plan och i många
former. Nämndens ambition är att ytterligare förbättra ambitionerna.
Lärarutbildningskansliet stöttar så att en rimlig miniminivå upprätthålls
inom alla delar av lärarutbildningen.
3. Skrivstuga. Under konferensdagen enades HS- P- och Ninstitutionerna om att bidra med resurser så att en tillfällig lösning med
bemanning av en "skrivstuga" 2h/ vecka kan erbjudas studenterna.
Den grundläggande skolverksamhetens och kommunernas roll för att
garantera rimliga läs- och skrivfärdigheter poängteras av nämnden.
Även inriktningarna inom lärarutbildningen måste ta ett större ansvar
för att träna skrivfärdigheter. Alla lärarutbildare bör erbjudas
fortbildning inom läs- och skrivutveckling.
Beslut: Chefen för lärarutbildningen utarbetar i samarbete med
Charlotte Engblom en kortfattad strategiplan för hur en långsiktig
lösning kan skapas.
4.
Genuskoordinator ansökan medel (bil 15:1)
Nämnden anser att detta är en viktig fråga och ställer sig bakom
förslaget och att medel måste avsättas.
Beslut: Nämnden kan dock inte, med nuvarande bristande
ekonomiska resurser, avsätta medel för detta.
5. Budgetläget LuN och LuK (bil. 15:2, bil 15:3)
Roy Nilsson informerade om nämndens budget med en minskning på
200 000 kr och lärarutbildningskansliets budget med 120 000 kr. De
knappa resurserna har bidragit till nedskärningar med tjänster, med
dagar i de olika beredningarna och minskning av arbetet med
utvärderingar. Det är viktigt att nedskärningarna kommer att
dokumenteras och bli synliggjorda.
Beslut: Roy Nilsson får i uppdrag att göra en konsekvensbeskrivning.
6. Tjänster kansliet från 080701 (muntligt)
Roy Nilsson informerade om tjänsterna: De båda tjänsterna som
utbildningsledare (30% + 40%) ersätts fr o m 1 juli av en tjänst på
70% som bitr chef för lärarutbildningen, Lp90 kommer att minskas
med 10% och forskningsberedningen med 10%
Eftersom Carin Röjdalen blir bitr.chef för lärarutbildningen måste
nämnden vara beredd att på majmötet besluta om hur
ordförandefrågan skall lösas under hösten. Vice ordförande kommer
att vara borta vid två tillfällen.

7. Årsberättelse 07 (bil 15:4). Roy Nilsson informerade. Diskussion
följde bl a om problemen med utvärderingar. Det är viktigt att få
studenterna att inse betydelsen av att göra utvärderingar liksom vikten
av att få uppföljning och återkoppling. Diskuterades om datoriserat
utvärderingsprogram med återkoppling.
Beslut: Årsberättelsen läggs till handlingarna.
8. Text registerutdrag (bil 15:5)
Konventet har i dialog med konventsmedlemmarna utarbetat texten till
registerutdraget.
Beslut: Studenterna kommer att i höstens välkomstbrev informeras
om detta.
9. Spärregel i utbildningsplan (bil 15:6)
a..Spärregeln i utbildningsplanen: "En student med inriktning mot
examen omfattande 210 hp, som inför termin 3 eller termin 7 är
underkänd på kurser motsvarande mer än 22,5 hp, får inte fortsätta på
nya kurser. En student med inriktning mot examen omfattande
270/300 hp, som inför termin 3, termin 5 eller termin 9 är underkänd
på kurser motsvarande mer än 22,5 hp får inte fortsätta på nya
kurser." tas bort.
b. Lärarutbildningskansliet får i uppdrag att undersöka andra möjliga
lösningar.
10.

Utbildningsplan LP90, beslut för intaget ht08 (bil 15:7,15:8)

Beslut: Föregående års struktur får gälla ytterligare ett år. Nämnden
antar de förändringar som har gjorts i utbildningsplanen.
II. Grundutbildningsfrågor
Föredragande Roy Nilsson
1. Utvärderingar, utvärderingspolicy (se bilagor från förra mötet
bil 6:7, då ärendet bordlades).
- För de studenter som går ut ht08 är det nödvändigt med en
svarsfrekvens på 60% för att vara relevant.
- Förslag att datoriserat utvärderingsprogram skulle kunna användas
för nya studenter.
- Lärarnas hjälp med utvärderingar är nödvändigt. Utvärdering skall i
god tid samordnas med lärarna i AU3. Barbro Thurbergs
utvärderingsinstrument skall användas ht08 .
- Att utvärdering skulle bli ett obligatoriskt moment kan ske på sikt.
Beslut: Förslaget till utvärderingspolicy antas med föreslagna
ändringar.
2. Skrivelse från N-inst om ”Skriv- läs och matematikinlärning”
15 hp. (bil 16:1, dnr 70-127/08).
Diskussion följde om kommunikation och samarbete vad gäller kurser
och deras egentliga institutionstillhörighet. Frågor uppstod om vem
som äger ett ämne, vem har ansvaret för kurser och vem får
pengarna? Vilken institution har expertkunskap inom ett ämne?
Beslut: Roy Nilsson får i uppdrag att utarbeta ett svar till majmötet.
3. Redovisning av kursklassificering HS-kurser (bil 16:2).

§16
Grundutbildningsfrågor
Bilaga: 16:1
Bilaga: 16:2
Bilaga: 16:3
Bilaga: 16:4

4. Ansökan om att starta en inriktning för fritidspedagoger inom
lärarprogrammet med intag våren 2009 (bil.16:3, dnr 724-382/08)
Beslut: Nämnden ställer sig bakom förslaget och ger starkt stöd för
detta initiativ, men i avvaktan på Lärarutbildningsutredningens förslag
kan utbildningen starta först lå 09/10.
5. Enhetlig benämning av examensarbeten (bil 16:4).
Roy Nilsson informerade om e-publicering av lärarutbildningens
examensarbeten, speciellt med tanke på de ämnesdidaktiska
arbetena, för att hitta lättare i databasen DiVA. Sökord
”lärarutbildning” önskades.
Beslut: För examensarbeten med ämnesdidaktisk inriktning skall
beteckningen ”skolämne med ämnesdidaktisk inriktning” användas
där skolämne exempelvis kan vara Fysik, Kemi, Engelska, Svenska,
Historia etc.
III. Forskning:
Föredragande: Carin Röjdalen
1. Masterskola, ansökan humaniora samt tidsschema för ansökan
(bil.från konferensdagen) dnr 321-1584/07. Ärendet kommer att
behandlas vid ett senare nämndmöte.

§ 17
Forskningsfrågor
Bilaga: 17:1
Bilaga: 17:2
Bilaga: 17:3

2. Ang praxisnära forskning för lärarutbildningsnämnden i Gävle nödvändigheten av att diskutera och definiera begrepp
(bil 17:1, dnr. 50-373/08).
”Praxisnära forskning och tematiska forskargrupper” skulle kunna vara
ett tema för lärarutbildardagen. Begreppet praxisnära forskning skulle
på detta sätt belysas och lyftas fram.
3.

Dragning av befattningsutredning Igor Knez

Beslut: Skrivelse till Håkan Attius att det måste uppmärksammas
huruvida pedagogisk meritering är en befordringsgrund för alla
kategorier i den akademiska stegen som skisseras i utredningen.
4. Stöd för fortsatt arbete i referensgruppen för OPUS (bil 17:2)
Representant för OPUS i LuN är Carin Röjdalen enl forskningsberedningens förslag.
5. Vetenskapligheten i lärarutbildningen (bil.17:3).
Dokumentet är information från AU-gruppen.
6. Slutversion forskningsstrategier.
Beslut: Ändringarna sammanställs till majmötet.
IV. Pux
Föredragande: Margareta Bäckström
1.
2.
3.
4.
5.

Protokoll 2008:1 med 4 bilagor (bil 18:1)
Verksamhetsberättelse för 2007 (bil 18:2).
Beslut: Nämnden antar Pux verksamhetsberättelse för 2007.
Examensarbeten inom temagrupper 2007 (bil 18:3)
Skolutvecklings-/temaområden i Pux-regionens kommuner
(bil 18:4)
LekaSpråkaLära (bil 18:5)

§ 18
Pux
Bilaga: 18:1
Bilaga: 18:2
Bilaga: 18:3
Bilaga: 18:4
Bilaga: 18:5
Bilaga: 18:6
Bilaga: 18:7

6.
7.

Sammanfattande rapport om processhandledarutbildning
(bil 18:6)
Verksamhetsuppdrag – 2008 (förslag) (bil 18:7).
Beslut: Nämnden antar Pux verksamhetsuppdrag 2008

V. Information
Konferensrapporter
Skrivelser
1.
Grundutbildningsberedningens protokoll (bil 19:1)
2.
Studentrådets minnesanteckningar 2008-02-14 (bil 19:2)
3.
Minnesanteckningar Beredningsgruppen Lp90 (bil 19:3)
VI. Övrigt.

§ 19
Information
Bilaga: 19:1
Bilaga: 19:2
Bilaga: 19:3

§ 20
Övrigt

1. Högskolestyrelsen protokoll
http://www.hig.se/rekt_kansli/hogskolestyrelse/protokoll/p_2008-0215.pdf
2. -Protokoll från NT-nämnden
2008:1
http://www.hig.se/organisation/utbildningschef/programkansliet/NTnamnden/protokoll_2008_1/protokoll080131.pdf
3 -Protokoll från HVS-nämnden
2008:1
http://www.hig.se/forskning/protokollhs/protokoll2008_1/protokoll_2008
0129.pdf
Kanslibeslut
Dnr 52-762/07 Reserverade medel för doktorand i Forskarskolan i
Örebro
Dnr 52-748/04 Återföring av reserverade medel (Elisabeth
Björklund)
Till LuN 080522
- Diskussionspunkt om programfrågor på majmötet. Svante Brunåker
inbjuds.
- Ordförandefrågan på majmötet. Rektor utser ordförande på förslag av
nämnden.

……………………………………………..
Carina Franzon
Sekreterare

Justeras
.………………………………………..
Carin Röjdalen
Ordförande

………………………………………..
Elin Eriksson
Företrädare för studenterna

