PROTOKOLL 2008:4
Lärarutbildningsnämnden

(LuN)
Sammanträdesdatum
2008-09-29
Tid: Måndagen den 29 september kl 09:15-12:00
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
Lärarutbildningskansliets chef är föredragande där ej annat anges.
Bilagor märkta med * delas ut senare.
Sammanträdets öppnande

Föredragningslistan
Beslut: Föredragningslistan godkännes med ändringen att § 37 punkt
1 och 5 slås samman till en punkt.

§ 31
Sammanträdets
öppnande
§ 32
Föredragningslistan
Bilaga: 32:1

Val av protokolljusterare
Beslut: Ordförande samt Elin Eriksson, företrädare för studenterna

§ 33
Val av
protokolljusterare

Föregående protokoll
Förslag till beslut: Läggs till handlingarna med förtydligande till
III. Forskning p 2 att masteransökan följer högskolans utbildnings- och
forskningsstrategi och skall vara en bred master för hela
lärarprogrammet.
I.
Övergripande
Föredragande: Roy Nilsson
1. Remissvar auktorisationsutredningen. Beslut. (bil 35:1).
Beslut: Redaktionella ändringar skickas till Åsa Morberg. Nämnden
ställer sig i övrigt bakom beslutet. Göran Fransson deltar ej i beslutet.

§ 34
Föregående
protokoll

§ 35
Övergripande
Bilaga: 35:1
Bilaga: 35:2
Bilaga: 35:3
Bilaga: 35:4
Bilaga: 35:5

2. Antagningstal, marknadsföring. Förslag framkom att detta skall
diskuteras på LuNs nästa möte i november. Diskussionen handlade
bl a om att använda studenter som marknadsförare och att satsa på att
utbilda obehöriga lärare med tanke på de stora pensionsavgångarna.
Idéer skickas till lärarutbildningskansliet.
3. Rutin verksamhetsplan LuN-LuK. (bil 35:2).
Beslut: Nämnden godkänner rutinen för verksamhetsplanen i punktform
med tillägget att verksamhetsplanen skall utarbetas med koppling till
HiGs styrdokument.
4. Komplettering utvärderingspolicy. (bil 35:3)
Beslut: Nämnden antar de lagda förslagen med ändring av p5 där det
skall framgå att kursansvarig har ansvaret med hjälp av handledare för
information om utvärderingen, p7 svensk översättning i stället för
engelska begrepp samt ändring till MIUN eller annat lärosäte.
5. Nämnden efter 081231. Nämnden har ingen åsikt om detta.
6. Användningen av resurser för uppföljning av HSV-utvärderingen.
Information (bil 35:4)
Beslut: Nämnden beslutar att de lagda förslagen skall följas.
7. Säkerställande av Högskoleförordningens mål. Information.
Till nästa möte utarbetar kansliet ett dokument, där examensmålen är
uppdelade för AU, Inriktning och Vfu.
8. Arbetsordning kursplaner. (bil 35:5).
Beslut. Nämnden antar det lagda förslaget med förändring av p4 där
“tillsammans med kursplaneansvariga” stryks.
II Grundutbildningsfrågor
Föredragande Roy Nilsson
1. Programutvärdering ht07 AU1, kursvärdering Perspektiv på
läraryrket och Estetiska lärprocesser båda ht07.
http://www.hig.se/ufk/lun/utvarderingar.html (bil 36:1-3)
Utvärdering kortkurs LLU. Information. (bil 36:4).
Beslut: Utvärderingarna läggs till handlingarna

§36
Grundutbildningsfrågor
Bilaga: 36:1
Bilaga: 36:2
Bilaga: 36:3
Bilaga: 36:4

2. Nyheter programutbud utbildning i Norrtälje och
Arbetsförmedlingens propå.
- Katharina Andersson informerade om förskollärarutbildningen i
Norrtälje. Diskussion följde om detta är distans- eller campusförlagd
utbildning.
- Högskolan har fått förfrågan från Arbetsförmedlingen om en utbildning
för utländska akademiker med ämneskunskaper.

Bilaga: 36:5
Bilaga: 36:6
Bilaga: 36:6a
Bilaga: 36:7
Bilaga: 36:8
Bilaga: 36:9

Beslut: Nämnden fastställer att utbildningen i Norrtälje är en
decentraliserad campusförlagd utbildning.
Högskolan får utarbeta förslag gällande utbildning för utländska
akademiker till Arbetsförmedlingen.
3. Kursplaner Perspektiv på läraryrket och Estetiska lärprocesser ht07
och ht08 (bil 36:5, bil 36:6, 36:6a).
Beslut: Nämnden antar kursplanerna Estetiska lärprocesser och
Perspektiv på läraryrket ht07 och Ht08.
För nya kursplaner gäller
- Lärarutbildningskansliet för in ändringar som framkommit.
- Vid föredragning skall föreslagna förändringar markeras i
kursplanen.
- Kompendier anges inte i kursplanen.
- Referenslitteratur överförs till studieplanen.
- Betyg anges som i Perspektiv på läraryrket. Betygskriterier
anges i studiehandledningen vid kursens början.
- Rätt till undervisning och handledning endast under den tid
kursen pågår.
- Sidantal och sidhänvisning måste framgå, speciellt i
kompendier.
- Om kompendier gått ut måste tillstånd begäras för att trycka
upp nytt.
4. Kursplan. Kursen för lokala lärarutbildare och påbyggnadskurs
sammanbakad i en kursplan. Måste delas.(bil 36:7, bil 36:8)
Beslut: Bordläggs till nästa möte.
5. Kurs för Lokala lärarutbildare med inriktning mot gymnasium.
Beställning ht09. Information.
Beslut: Bordläggs till nästa möte
6. Utbildning mot akademiska yrkesprofessionen till förskollärare (bil
36:9).
Beslut: Bordläggs till nästa möte.
III. Forskning:
Föredragande: Carin Röjdalen
1. Medelsanvändning extra forskningsmedel ht08. Information.
Ca 300 000 kr finns. 100 000 kr skall avsättas till arbetet tillsammans
med HVS-nämnden för att ta fram kriterier för viktning av
forskningspublikationer. Resten av medlen avsätts för
arbetet med implementering av profilområdet, strategier för stärkning
av forskningsområdet och tydliggörande av profilområdets inriktning.

§ 37
Forskningsfrågor
Bilaga: 37:1
Bilaga: 37:1a
Bilaga: 37:2
Bilaga: 37:3
Bilaga: 37:4
Bilaga: 37:5
Bilaga: 37:6

2. Masteransökan. Diskussion.
Åsa Morberg och Jörgen Straarup. (bil 37:1, bil 37:1a, 37:2)
Diskussion följde om vikten av att en masteransökan skall stämma
överens med högskolans profilering och om både en allmän master och
en yrkesmaster skall insändas. Det är viktigt med en master där
lärarutbildningen finns med. Diskussion följde om vikten av kvalitet.
Nämnden förordade att en ansökan av en yrkesmaster, som HS-, Noch P-institutionerna kan enas om, därför skickas in i dec/jan. Ansökan
ska ha lärarutbildningen som grund.
Beslut: Prefekterna skall kontaktas av nämndordföranden för att
diskutera om vilka som kan representera institutionerna i den
arbetsgrupp som skall slutföra ansökan.
3. Ansökan Jörgen Straarup. (bil 37:3)
Beslut: Ansökan avslås
4. Ansökan Helena Wahlström. (bil 37:4)
Beslut: Ansökan beviljas med 15 000 kr.
5. Rutin verksamhetsplan forskningsberedningen. (bil 37:5)
Beslut: Nämnden godkänner rutinerna för verksamhetsplanen, vilken
ändras till punktform.
IV. Pux
Föredragande: Margareta Bäckström
1. Rutin verksamhetsplan PUX. (bil 38:1)

§ 38
Pux
Bilaga: 38:1
Bilaga: 38:2

Beslut: Nämnden godkänner rutinerna för verksamhetsplan, vilken
ändras till punktform.
2. Beslut om utvärdering av regionala centra (bil 38:2)
Information. Svar på utvärderingen kommer i januari.
3. Fyllnadsval PUX AU: förslag Solveig Landar från Ovanåker.
Beslut: Nämnden godkänner förslaget.
4. SVIT 08 och konferens för skolledare i Söderhamn. Information
http://www.hig.se/p-inst/svit2008/
Skolledarkonferens i Söderhamn den 24 oktober samt program där
högskolan är involverad i vecka 44 (studiedagsveckan) på sidan
http://www.hig.se/pux/aktuellt.html.
V. Information
1. Expertgruppen för hantering av fusk och oredlighet (bil 39:1)
2. Svensk författningssamling: Förordning för forskningshuvudmän att
ta emot gästforskare. (bil 39:2)

§ 39
Övrigt
Bilaga: 39:1
Bilaga: 39:2
Bilaga: 39:3

3. Grundutbildningsberedningens protokoll (bil 39:3)
VI. Övrigt
1. Mötestider vt09 förslag (bil 40:1)
2. Protokoll från NT-nämnden:
http://www.hig.se/organisation/utbildningschef/programkansliet/NTnamnden/protokoll_2008_4/protokoll080827.pdf
3. Kanslibeslut: Dnr 70-1246/08: Lärarutbildning förlagd till Norrtälje

§ 40
Övrigt
Bilaga: 40:1
Bilaga: 40:2
Dnr 70-1246/08

Carina Franzon
Sekreterare

Justeras

Carin Röjdalen
Ordförande

Elin Eriksson
Företrädare för studenterna

