Bil 39:3
Högskolan i Gävle
Grundutbildningsberedningen vid lärarutbildningen

Protokoll 2008:3
Sammanträdesdatum
20080910

Plats: Högskolan i Gävle 99:501D
Tid: Onsdagen den 9 september 2008
KL. 09.15 – 11.30
Närvarande: Roy Nilsson (Ordf) sekreterare
Lena Svennberg (N)
Kia Kimhage (P)
Micael Melander (HS)
Ann Åkerlöf (Sandvikens kommun)
Tomas Larsson (Ovanåkers kommun)
Lisa Kristensen (Hudiksvalls kommun)
Eva Eklund (Bollnäs kommun)
Janaki Strömberg (Studeranderepresentant)
Kia Kimhage utses att justera dagens protokoll

§ 1. Justeringsperson

1. Utvärderingar. Grundutbildningsberedningen diskuterar problem med låga
svarsfrekvenser. Kommunerna har samma problem. Kan utvärdering göras till
ett kursmoment? Vikten av återkoppling framhålls.
2. HiG:s lärarutbildning blev strax före sommaren godkänd. Rektors särskilda
medel för kvalitetshöjningar med anledning av HSV:s kritik satsas dels på att
säkra kravnivåer inom AU och dels på att tydliggöra examensarbetets
vetenskapliga bas och vad som gäller för olika vetenskapsområden. Den grupp
som arbetar med AU-kurser får medel för att säkra kravnivåer, sammankallande
Kristina Andersson. Examensarbetsgruppen får uppdraget att tydliggöra
examensarbetets villkor.
3. Masteransökningarna bereds av forskningsberedningen.
4. Åsa Morberg utarbetar ett remissvar på auktorisationsutredningen.
5. Söktalen och antalet registrerade studenter visar en alarmerande minskning. I
stort sett ingen utbildar sig till lärare i naturvetenskap-matematik. Kraftfulla
informations och rekryteringsinsatser krävs. Inriktningar mot förskola rekryterar
fortfarande relativt bra. Fortsättningen på arbetet med kommunernas
bemanningsplaner som initierades av PUX efterfrågas. Lärares vidareutbildning
diskuteras. För ny examen krävs en ny inriktning som omfattar två terminers
studier.
6. En punktad version av rutinerna för utarbetande av verksamhetsplan utarbetas
tillsammans med den i löpande text och presenteras för LuN.
7. Den utökade punkten om Bench-marking i utvärderingsstrategin presenteras.
8. Utbildningsutbudet kompletteras med en utlokaliserad utbildning till
Norrtälje inriktad mot förskola och med start vt09.
9. Nämnden förordar att mandatperioden för Lärarutbildningsnämnden följs. En
ny nämnd till årsskiftet innebär att det blir en och samma nämnd som får
ansvaret för utarbetande av remissvar och utarbetande av en ny lärarutbildning
med ”förnyade krafter”.
10-11 Grundutbildningsberedningen anser att både genusfrågor (Helena
Wahlströms ansökan) och kopplingen mellan forskning och grundutbildning
(Jörgen Straurups ansökan) kräver en långsiktig satsning som ska bekostas av

§ 2. Dagordning LuN

1

centrala medel.
12. Under övriga frågor behandlas tre ärenden.
• Den kommande lärarutbildardagen 081009. Programmet innehåller
preliminärt Välkomsthälsning av rektor och information, fem parallella
presentationer av skolnära forskning på HiG, nätverksträffar och en
avslutande avhandlingspresentation med Ingrid MossbergSchüllerqvist; ”Läsa texten eller ´verkligheten´?
En diskussion om hur vi kan resonera om litteraturläsning
och boksamtal i undervisning”.
•

Micael Melander framför önskemål om tydliggörande av rutiner för
antagande av kursplaner i AU när flera institutioner är iblandade.
Ordföranden meddelar att rutiner utarbetats och kommer att presenteras
för LuN.

•

Vad innebär lärarlyftet för förskolan som aviserats. Bör diskuteras. Kan
eventuellt lyftas på lärarutbildardagen 9/10.

Grundutbildningsberedningens mötestider under resten av 08
Tisdagen 4/11 kl 9.15-12 sal 99501D

§ 3. Övriga frågor

§ 4. Mötestider ht08

LuNs mötesdagar 2008: 29/9, 24/11-25/11
Konferensdagen 24/11 välkomnas grundutbildningens ledameter att
delta.

Vid protokollet: Roy Nilsson

Ordförande:
________________________________________________
Roy Nilsson

Justeras:
________________________________________________
Kia Kimhage
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