PROTOKOLL 2008:3
Lärarutbildningsnämnden

(LuN)
Sammanträdesdatum
2008-05-22
Tid: Tisdagen den 22 maj kl 09:15-15:00
Plats: Sal 21:410
Närvarande ledamöter
Carin Röjdalen, företrädare för lärarna
Bengt Nilsson, företrädare för lärarna
Åsa Morberg, företrädare för lärarna
Göran Nordström, företrädare för lärarna
Christina Hultgren, företrädare för lärarna
Charlotte Engblom, företrädare för lärarna
Göran Fransson, företrädare för lärarna
Xiaoqin Wang, företrädare för lärarna
Jan Erik Liljergren, extern representant
Janaki Strömberg, företrädare för studenterna
Elin Eriksson, företrädare för studenterna
Övriga
Margareta Bäckström, PUX-samordnare, adjungerad
Roy Nilsson, föredragande
Carina Franzon, sekreterare
Ej närvarande
Margareta Högberg, extern representant
Särskilt inbjudna:
Svante Brunåker 10.00-10.30
AU-gruppen 10.30-11.00
Sammanträdets öppnande

Föredragningslistan

§ 21
Sammanträdets
öppnande

§ 22
Föredragningslistan
Beslut: Föredragningslistan godkändes med tillägg under Övergripande Bilaga: 22:1
p10: information från lärarutbildningskonventet och Övrigt: Göran
Fransson informerar om "IT- i lärarutbildningen".

Val av protokolljusterare
Beslut: Ordförande samt Elin Eriksson

Föregående protokoll
Beslut: Läggs till handlingarna

§ 23
Val av
protokolljusterare
§ 24
Föregående
protokoll

§ 25
Övergripande
Bilaga: 25:1
1.
HSV-utvärderingen
Bilaga: 25:2
a) Åtgärdsförslag (bil 25:1).
Roy Nilsson informerade om att medel för åtgärder med skärpta Bilaga: 25:3
krav för AU har äskats med 55 000:- och skall resultera i
skriftliga rapporter och redogörelse till nämnden om hur arbetet
med AU fortskrider. 48 000:- har äskats för att utarbeta ett
gemensamt dokument med grundläggande riktlinjer och
bedömningsgrunder för examensarbeten. Det skall tydliggöras
att det är ämnena som ger teori- och metodkursen.
36 000:- har äskats ytterligare för att få en utförlig rapport om
studieavbrott och åtgärder.
Beslut: Nämnden ställer sig bakom åtgärdsförslaget.
I.

Övergripande

b)
Skrivelse/rättelse HSV. Information (bil 25:2).
Ledamöterna tyckte att det var bra att pressen kommer att
informeras.
c) Kanslibeslut rektors medel. Information (bil 25:3).
De äskade medlen 139 000:- har beviljats 080416.
2.
Konsekvensbeskrivning sparbeting. Information.
(bil 25:4)
Roy Nilsson informerade om lärarutbildningens knapphändiga
resurser. Ytterligare kostnad tillkommer, 8 000:-, för utformning
och utvärdering av lärarutbildningskonventets kommande
webbsida: lararutbildning.nu.
3.
Svar till matematiklärare (bil 25:5).
Högskolans gemensamma kompetens måste i varje kurs
utnyttjas på bästa sätt. Nämnden förordar institutionsövergripande samarbeten.
Beslut: Nämnden antar skrivelsen.
4.
Plan för språkverkstad (bil 25:6).
En skrivelse om språkverkstaden kommer att skickas till rektor.
Prefekterna har tidigare givit löfte om tillfälliga medel till detta.
En målsättning är att språkverkstaden kommer tidigt i
utbildningen.
Beslut: Nämnden antar strategiplanen
5.
Ny programorganisation. (bilaga 25:7)
Information av Svante Brunåker. Nya utbildningsledare utses
från den 1 oktober. Diskussion följde om önskemålet att även
lärarutbildningen borde blivit synliggjord i den nya programorganisationen.
6.
Ordförande LuN hösten 08
Beslut: Ordförande Carin Röjdalen fortsätter som ordförande till årets
slut. Försiktighet iakttas vid beredning av ärenden så att
jävsituationer inte uppstår. Vice ordförande inträder som
ordförande på nämndmöten vid frågor om jäv.
7.

Lärarutbildningsutredningen. Information

Bilaga: 25:4
Bilaga: 25:5
Bilaga: 25:6
Bilaga: 25:7

8.
Bemanning av lärarutbildningskansliet läsåret 08-09
Muntlig information från Roy Nilsson. Carin Röjdalen blir bitr
chef för lärarutbildningen 70% fr o m 1/7. Inger Hedmans,
Katharina Anderssons och Monica Hallströms förordnanden
upphör 30/6.
9.
Grundutbildningsberedningen. Muntlig information från
Roy Nilsson ang Johan Ahlgrens besök om marknadsföringsåtgärder för lärarutbildningen m a a de dåliga söksiffrorna. Det kommer att resultera i frukostmöte för pressen, lokal
annonsering. Extra medel, 50 000:-, har sökts från rektors
särskilda medel.
10.

Roy Nilsson och Carin Röjdalen rapporterade från
Lärarutbildningskonventet.
Det handlade bl a om kvalitetssystem, att kommuner och
högskolor bygger upp forskningscentra med vetenskaplig
handledning på skolorna, diskussion om finansiering av
lärarutbildningen, forskarskolor inom lärarlyftet, om progression i
lärarutbildningen, områdesbehörighetskrav m m
II. Grundutbildningsfrågor
Föredragande Roy Nilsson
1.
Sökstatistik ht08 VHS. Information. (bil 26:1) Roy
Nilsson informerade om det låga antalet förstahandssökande
och rekryteringskampanjen med anledning av detta.
Stort behov finns av gymnasielärare i naturvetenskap. Söktalet
för förskollärarutbildningen och i viss mån inriktningar mot
tidigare år räddar vår högskola liksom övriga lärosäten. Förslag
på ytterligare åtgärder: att kontakta de sökande, besöka
gymnasieskolor och brev till alla som sökt utbildningen.
2.
Programutbud ht08 (bil 26:2)
Beslut: Nämnden antar det föreslagna programutbudet.
3.
Slutrapport revidering allmänt utbildningsområde
(bil 26:3). Besök av ledamöterna av AU-gruppen.
De olika förslagen i utredningen diskuterades. Nämnden
diskuterade två förslag.
Beslut: Nämnden beslutar
- att förslag 1 eller 2 är realiserbara. Definitivt beslut skjuts upp
i avvaktan på lärarutbildningsutredningen
- att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar med progression för
lärarprogrammet.
. - att uppdra till institutionerna att gemensamt arbeta fram
kursplaner
- att centrala delar skall ha en given plats i kursplanerna.
- att krav som ställs ang nya lärarutbildningen skall beaktas.
- att så långt det är möjligt skall de som har undervisningsansvar även vara med och arbeta fram kursplanerna.
- att de som har utarbetat förslagen skall ingå i
kursplanearbetet.
Eftersom lärarutbildningen påverkar hela högskolan uppkom
frågan vad vi internt kan göra för att påvisa och upplysa om
lärarutbildningens osäkra framtid. Förslag framkom att lärarutbildningen skall göra besök på institutions- och nämndmöten.
Pux medverkan är viktigt.

§26
Grundutbildningsfrågor
Bilaga: 26:1
Bilaga: 26:2
Bilaga: 26:3

III. Forskning:
Föredragande: Carin Röjdalen
1.
Lärarutbildningsnämndens forskningsstrategi (bil 27:1)
Beslut: Nämnden antar forskningsstrategin med de ändringar som
framförts
2.
Masteransökningar, magister- och masterrättsgruppens
förslag till arbetsgång (bil 27:2).
Beslut: Nämnden har inga invändningar mot arbetsgången.
Åsa Morberg får i uppdrag att driva arbetet för att försöka
utforma en gemensam masteransökan för alla tre
institutionerna. Nämnden beslutar delegera frågan om
kvalitetsgranskning till forskningsberedningen som före 19
augusti lämnar över ansökningarna till masterrättsgruppen.

§ 27
Forskningsfrågor
Bilaga: 27:1
Bilaga: 27:2
Bilaga: 27:3
Bilaga: 27:4
Bilaga: 27:5
Bilaga: 27:6
Bilaga: 27:7
Bilaga: 27:8

3.
LuN:s yttrande om avgivna ansökningar (bil 27:3, 27:4)
Beslut: LuN beslutar att ärendet bereds i forskningsberedningen.
4.
Studierektor för forskarutbildningen (bil 27:5)
Beslut: Förslag enl bilaga 27:5 antas,
5.
Fördelning av forskningsmedel bå 08 (bil 27:7)
Beslut: Forskningsberedningen bereder och föreslår hur
medlen (bå 08) disponeras samt utreder kriterier för viktning av
publikationer.
Ang fördelning av extra forskningsmedel skickas synpunkter till
Carin Röjdalen.
Förslaget till fördelning bå 09 (bil 27:6) ligger i linje med
högskolestyrelsens tidigare uttalanden och ambitioner.
Lärarutbildningsnämnden godtar förslaget.
6.
Skrivelse forskningsmedel till HiG:s ledningsgrupp
(bil 27:8)
IV. Pux
Föredragande: Margareta Bäckström
1.

Muntlig rapport från samverkansrådets möte.

Protokoll 080508: http://www.hig.se/pux/protokoll.html.
2.

Val av ny kommunal ledamot i Grundutbildningsberedningen:
Beslut: Nämnden väljer i enlighet med PUX samverkansråds förslag
Eva Eklund, Bollnäs att ersätta Carin Johnson, Ljusdal. Anne
Åkerlöf, Sandviken, föreslås ersätta Agneta Dahlkvist, numera
Hofors till nya kommunala ledamöter i grundutbildningsberedningen.
1.

2.

Minnesanteckningar från RUC-möte i Kristianstad
(bil 28:1). Margareta Bäckström informerade från mötet.
RUC-konferens i Gävle den 28-29 april 2009.
Margareta Bäckström informerade om den kommande
konferensen och bad om idéer och förslag. En arbetsgrupp ska
tillsättas.

§ 28
Pux
Bilaga: 28:1

§ 29
Information

V. Information
Ny ordförande i Forskningsetiska rådet: Anna Löfmark
VI.

1.

Övrigt
1. Information av Göran Fransson om digitala läromedel ang
KK-stiftelsens nätverk för att utveckla "IT- i lärarutbildningen".
Inbjudan till möte om utvecklingsmedel och projektidéer
kommer till alla lärarutbildare.

Protokoll från NT-nämnden
2008:3, 080508
2008:2, 080313
2. Protokoll från HVS-nämnden
2008:3 080506
2008:2, 080311
Kanslibeslut dnr 52-766/07: Medel för konferensdeltagande och
anordnande av seminarieverksamhet

Carina Franzon
Sekreterare

Justeras

Carin Röjdalen
Ordförande

Elin Eriksson
Företrädare för studenterna

§ 30
Övrigt

