Protokoll Studierådsmöte 14/2 2008
Kl. 12.00 – ca 14.00

Bil 19:2

Närvarande: Inger Hedman, Elin Eriksson (plu04een), Elin Eriksson (plu04eeo), Johan
Punkter som togs upp:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Globala skolan besökte HiG 13/2
Det nya caféet och det gamlas öde
Information inom utbildningen
Examensfest och ceremoni ht -07
Utbildningens uppbyggnad
VFU-placering
Utvärderingen av AU1 ht -07
Studeranderådet

1. Inger informerade om Globala Skolans besök på HiG och meddelade att LUK vill
utveckla samarbetet med dem. Närvarande önskar bättre information om de
föreläsningar som erbjuds i samarbete med Globala Skolan. Endast ett fåtal av dessa
föreläsningar tycks vara inbakade i utbildningen.
2. Det finns klagomål på det nya Caféets höjda priser. Placeringen blev liksom servicen
bättre, men priset sämre. Elin (plu04een) tar på sig att föra klagomålet vidare till
kårstyrelsen. Vidare funderades det över vad som kommer att ske med det gamla
stället. Förslag lämnades om att göra det till en matsäcksmatsal, så att det finns
mikrovågsugnar i det gamla kioskutrymmet. Var det Elin som tar det också till kåren?
3. Elin (plu04eeo) vill att informationen inom utbildningen blir bättre. Övriga närvarande
samtycker. Informationen i fråga gäller föreläsningar utanför utbildningen som kan
vara av intresse samt schema och litteraturinformation inför kursstart. Användandet av
Blackboard bör göras mer tydligt, liksom att studenterna måste uppmuntras att
använda studentmailen mer. Anslagtavlan för lärarutbildningen borde sättas på en
bättre plats och bli större så den syns. Förslagsvis i nya caféet eller i närheten där,
eftersom utbildningen är så utspridd och alla förr eller senare måste passera det
området. Inger noterar detta och ska vidarebefordra förslagen. Vidare finns ännu inget
svar på hur massutskick kan göras. Förslag lämnades om att ta kontakt med den som
skickar de massutskick som kommer ut på skolmailen med jämna mellanrum och på
den vägen kanske nå information. Inger fortsätter söka svar på detta.
4. Examensfesten och avslutningsceremonin för examinerande lärarstudenter hösten -07
blev lyckad, meddelar Elin (plu04een). Planeringen fick lite törnar mot slutet när
lokaler fick lov att ändras i sista stund, men i övrigt flöt det på bra. Däremot kan
nämnas att de extra 1000 kr utöver lokalhyra för ceremonin som utlovades inte blev
utdelade. Lokalhyran för ceremonin ordnades, men som sagt inte de extra pengarna
som planeringsgruppen räknat med. Ekonomin gick dock ihop mot slutet efter en del
pusslande med de pengar som donerades av Kåren. Elin informerade vidare om att det
var lyckat att dela upp festen och ceremonin eftersom önskemålen var från de flesta
studenter att få en fest då de kunde fira examen separat från en finare tillställning där
familj och vänner kunde närvara.

Elin (plu04eeo) funderar över hur det ska göras med informationen för de som
examineras denna och kommande termin. Förslagsvis görs detta på samma sätt som
inför föregående termin. Elin (plu04een) ställer upp som kontakt jämte Inger för de
som visar intresse för att ordna nästa examen. Inger ordnar med information i form av
affischering, annonsering och eventuella mail.
Inger undrar över varför inte Gefle Pedagogerna ställde upp mer vad gällde planering
och ordnande av ceremonin/festen. Johan tar på sig att föra frågan vidare till styrelsen
för Gefle Pedagogerna.
5. Johan hade frågor gällande uppbyggnaden av utbildningen för de med
idrottsinriktning, undrar över varför det inte finns möjlighet att välja enbart idrott.
Vidare fanns funderingar om vilka ämnen som gick att kombinera med idrottsämnet.
Förslag gavs av Inger och övriga närvarande.
6. Johan tog upp frågan om varför VFU-placeringen inte alltid stämmer överens med
utbildningen och den ort studenten bor på. Varför kan man bli placerad på avstånd
som kräver pendel med tåg och varför ska då studenten betala för dessa resor? Inger
förklarade problemet med att finna LLU på de skolor som ligger inom stan och att
detta gör att placeringar får lov att ske där det finns möjlighet. Det samma gällde
placering på en VFU-skola som inte motsvarar studentens inriktning, vanligast för
gymnasieinriktade som placeras på grundskolans senare år. Johan framförde även en
fundering över möjligheten att göra VFU utomlands. Inger meddelade att detta
fungerar bra och att kontakt lär tas med de ansvariga för utbytesstudenter och
utlandsstudier. Elin (plu04eeo) önskar tydligare information om dessa möjligheter.
7. Inger meddelar att den nyligen genomförda utvärderingen av AU1 har visat sig bli
lyckad. Den nya metoden att förlägga utvärderingen till Black Board har förenklat
möjligheterna att se till så att varje utvärdering besvaras, att dessutom lämna
utvärdering efter varje kurs har gett ett tydligare resultat över vad som varit bra
respektive mindre bra med en kurs.
8. Studeranderådets framtid diskuterades, hur vi ska få fler medlemmar framöver.
Förslag lämnades från Johan om en separat Black Board- sida för studeranderådet, dit
alla lärarstuderande ska kunna få tillgång och på vilken de kan lämna frågor och
förslag på punkter att ta upp. Förslaget gillades av övriga medlemmar. Inger ska ta
reda på möjligheten med att genomföra detta.
Inger funderade över vart rådets övriga tidigare medlemmar befinner sig, då endast ett
fåtal har dykt upp på de senaste mötena. Inger tänker försöka locka fler medlemmar
med information via kontakttillgången hon fått genom Au - utvärderingen.

Nästa möte: 8 maj, 2008, kl.12.00
Möteskallare/ordförande: Inger Hedman
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