Bil 19:1
Högskolan i Gävle
Grundutbildningsberedningen vid lärarutbildningen

Protokoll 2008:1
Sammanträdesdatum
20080313

Plats: Högskolan i Gävle 99:501D
Tid: Torsdagen den 13 mars 2008
KL. 09.15 – 12.00
Närvarande: Roy Nilsson (Ordf) sekreterare
Lena Svennberg (N)
Kia Kimhag (P)
Micael Melander (HS)
Lisa Kristensen (Hudiksvalls kommun)
Kia Kimhag utses att justera dagens protokoll

§ 1. Justeringsperson

Ordföranden redogör för LuN:s möte. (protokoll och bilagor:
http://www.hig.se/ufk/lun/protokollLUN.html)
Problemet med att hitta en möjlig tidpunkt för en Lärarutbildardag diskuteras.
Prioriteringen av dagen är avgörande.
Beredningen diskuterar bedömningsunderlag och förordar dels att strukturen
bör vara likartad för alla underlagen dels att grunden för en VFU-bedömning
blir ett fortsatt diskussionsämne inom lärarutbildningen. Hur eniga är
lärarutbildare om vad som ska bedömas?

§ 2. LuN:s möte 080131

Under lärarutbildningsnämndens konferensdag och nämndens beslutsdag
kommer fokus att ligga på samarbetet mellan högskolans lärarutbildare och
lokala lärarutbildare samt studien av studentgenomströmningen.
Kommunerna arbetar med att bygga upp egna ämnesnätverk och har svårt att
samtidigt hantera nätverk inom lärarutbildningen – kan kommunens nätverk
utnyttjas av högskolans lärarutbildare? Kan lokala samordnare involveras mer
i samverkansarbetet? Kan en lösning vara färre men tydligare nätverk?
Utvärderingspolicyn diskuteras. Utvärdering av inriktningens helhet framstår
som värdefull. Kan en person på varje institution få uppdraget att bistå vid
genomförandet av utvärderingen? Webbaserade utvärderingar diskuteras.
Dessa fungerar endast om läraren aktivt tar med studentgruppen till en datasal
och där genomför utvärderingen. Kan kommunernas VFU-enkäter placeras på
lärarutbildningens hemsida?
Uppföljningen mellan olika delar (AU, inriktningar) av utbildningen
diskuteras. Ett sätt kan vara en överlämnandekonferens där AU1-lärare möter
inriktningens lärare, ett annat att AU1-lärare meddelar
lärarutbildningskansliet vilka studenter som särskilt måste uppmärksammas
under inriktningen. Kansliet vidarebefordrar uppgifterna till respektive
inriktnings kontaktperson.

§ 3.
Ärenden vid
Lärarutbildningsnämndens
sammanträde 1/4-08.

Årsrapporten diskuteras och kompletteras.

§ 4-§ 6. Information om
studentgenomströmning,
budgetläge, årsrapport
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Kursplan på Läs-skriv och matematikutveckling efterfrågas. Micael Melander
lovar att meddela när sådan finns att tillgå..

§ 7. Läs och skriv

Grundutbildningsberedningens mötestider under 08
(3 tillfällen alla 9.15-12 sal 99501D): 12/5, 10/9, 4/11
LuNs mötesdagar 2008: 31/3-1/4, 22/5, 29/9, 24/11-25/11

§5
Kommande möten

Vid protokollet: Roy Nilsson
______________________________________
Ordförande
Kia Kimhag
_____________________________________
Justerare
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