BIL 19:3
MINNESANTECKNINGAR - LP 90-BEREDNINGSMÖTE 2008-02-07

Närvarande:
Berit Nordquist, P-inst
Björn Ansnes, N-inst
Ingegerd Gudmundsson, P-inst
Sara Ljungquist, HS-inst
Stefan Meuller, Ockelbo
Monica Hallström, Bitr utbildningsledare, Lp 90
Lottie Hultgren Finnström, Utbildningsledare, Lp 90

1. Upppföljning av föregående möte
Önskemålet med en ingång till Lp90s alla kurser i Blackboard går inte att få till nu.
Det finns dock ett forum för hela Lp 90-programmet, ”Lp90 Ht 07 (PRG_LP90HT07)” där
det går att lägga in kursinformation. Varje kurs har sedan ett eget forum. Programmets alla
lärare kommer fortsättningsvis att bli inloggade i forumet för hela programmet. Här kan
exempelvis information inför kommande kursstarter att finnas.

2. Rapport från studentrepresentanterna
Studentrepresentant saknades. Ingen rapport från studentgruppen hade heller inkommit till
vårt beredningsmöte.
3. Examensarbeten
Godkända examensarbeten behöver ej längre läggas ut på Blackboard. Dessa kommer att
publiceras i DiVa (systemet för e-publicering av uppsatser). Avisering av slutventilering av
examensarbete (tillsammans med bifogat examensarbete) kan dock fortsättningsvis med
fördel även ske på Blackboard.
En uppföljning av studenter inom lärarprogrammet pågår. När det gäller Lp 90 så är det flera
som inte tagit ut examen trots att de är klara med utbildningen. Några släpar också med rester.
Alla dessa kommer i dagarna att få ett brev med uppmaning att ta ut examen respektive att
göra klart sin utbildning. I allmänhet blir studenterna i LP 90 klara efter 3-5 terminer. En
markant förbättring kan noteras när det gäller antalet studenter som avslutat sina studier
Från första antagningen 2002 till idag.
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4. Utbildningsplanen för Lärarprogrammet 90 hp
Efter intressanta diskussioner kring Lp-90 programmets fortsatta struktur kom mötet fram till
följande förslag.
Termin 1 (höst)

Perspektiv på läraryrket 30 hp, inkl 13 hp VFU (6 hp praktiskt
lärararbete och 7 hp fältstudier)

Termin 2 (vår)

Ämnesdidaktisk kurs/speciell didaktik 22,5 hp, inkl VFU 15 hp
(12 hp praktiskt lärararbete och 3 hp fältstudier)
Värdegrunden i ett demokratiskt samhälle 7,5 hp, inkl VFU 3 hp (3
hp fältstudier)

Termin 3 (höst)

Examensarbete 30 hp

Förklaring till programstrukturen
som närvarande ledamöter vid mötet enades om.
Termin 3:
Examensarbetet ska vara på 30 hp för att studenterna ska få ut examen på avancerad nivå. (Vi
utbildar bara lärare, inriktning senare år mot grundskolan och gymnasiet i Lp90). Därför
kommer hela den terminen att handla om examensarbete i enlighet med det långa
programmet. Viss samläsning kommer att kunna ske.
Termin 2:
Innehåller den ämnesdidaktiska kursen som tidigare, 22,5hp med något förändrad form. De
sista 7,5hp enades vi om skulle innehålla Värdegrundskursen, något omarbetad, som nu ligger
i termin 1.
Termin 1:
Kurs med arbetsnamnet Perspektiv på läraryrket. Kursen ska omfatta 30hp och vara
momentuppdelad. Kursen ska ta erfarenhet av kursen Perspektiv på läraryrket som nu ges i
långa programmet och viss samläsning kan ske när det gäller föreläsningar. I långa
programmet är Perspektiv på läraryrket 15hp och i Lp 90 föreslås den alltså bli 30 hp, därför
bör vi finna ett relevant namn för Lp 90 kursen så att den inte förväxlas med kursen i långa
programmet. Mötet kunde inte hitta ett relevant namn vid mötet utan alla uppmanades att
komma med förslag. Mötets mening var att Kursen ska bli en modifierad form av långa
programmets kurs som vävs samman med estetiska lärprocesser och ledarskap och lärande.

5. Övriga frågor
Ingegerd Gudmundson aktualiserade frågan om examinationsportföljen gäller för Lp 90
studenter. Enligt beslut i LUN den 2007-10-01 är den borttagen i det långa programmet och
kommer heller inte att finnas med i Lp90, § 35 bil 35:1). Inget kommer att nämnas om den i
utbildningsplanen.

Vid pennan
Lottie och Monica
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