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§ 1. Justeringsperson

Ordförande informerar om den senaste utvecklingen vad gäller
lärarutbildningens placering i Bolognaprocessen och regeringens förslag att
placera inriktningar mot förskola på grundläggande nivå.

§ 2. Information

Förslaget till ny utbildningsplan diskuteras utförligt. Ett reviderat förslag,
baserat på beredningens diskussion utarbetas till LuN:s möte 28/3 och ska om
möjligt gå ut med kallelsen 19/3. En principiell fråga om kommunernas
möjlighet att delta i utarbetande av utbildningsplan och kursplaner där VFU
ingår behandlas. Problemet med många kommuner och stora avstånd diskuteras.
Detta gör att beredningens kommunala representanter känner viss tvekan inför
sin representativitet.
Beredningen konstaterar att avtalet mellan kommuner och HiG samt
utbildningsplanen måste harmoniera. Kommunrepresentanterna tar upp
begreppet ”Praktiskt lärararbete minst 60% ”, men beredningen har svårt att
hitta alternativa formuleringar. Fältstudierna bör vara en punkt att diskutera vid
nätverksmöten. LLU-utbildningen skall uppmärksamma hur fältstudier planeras
och fördelas inom olika inriktningar. Hur ska utbildningsplanen styra
kursplaner? Ska kravet på tydligt angiven examination finnas med i
utbildningsplanen? Kraven för fortsatta studier måste vara tydliga och skall
också införas i alla kursplaner. Utbildningsplanen bör kunna hänvisa till bilagor
för att inte bli alltför omfattande. Utbildningsplanegruppen (Ingrid Nordqvist,
Helena Lindström och Olle Sundqvist) anser sitt arbetet avslutat. Det fortsatta
arbetet med en revidering pga Bolognaanpassning bör göras av en annan
konstellation. Den nya arbetsgruppen och den gamla träffas för ett
”överlämnandemöte” när nya examensordningen blivit fastställd.

§ 3.
Ny utbildningsplan.

Verksamhetsberättelsen godtas med några små redaktionella ändringar och
verksamhetsplanen likaså med en komplettering av
arbetsgruppssammansättning så att studeranderepresentanter och
kommunrepresentanter erbjuds att delta.

§ 4. Övriga frågor vid
LuN:s möte 28/3

Arbetet med att stimulera nätverk diskuteras. En modell med ens större samling
av lärare och lokala lärarutbildare i alla inriktningar föreslås. Förmiddagen
skulle ägnas åt gemensamma föreläsningar på temat nätverk och under
eftermiddagen skulle HiG-lärare och LLU mötas i respektive nätverk. Ett annat
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förslag är att ersätta en ”nätverksansvarig” för att besöka nätverk i olika delar
av regionen. Detta blir dock en engångsuppgift om inte institutioner tar ansvar
för samarbetet mellan HiG-lärare och lokala lärarutbildare.
En kortare diskussion hålls med utgångspunkt i den föreslagna avtalstexten för
samarbetet mellan HiG och regionens kommuner. Skrivningen ”Till lokal
lärarutbildare utses ……” diskuteras. Kommunrepresentanterna anser att detta
inte kan uppfyllas inom rimlig tid om alla studerande skall få VFU inom rätt
ålderskategori och ämne.
Nästa möte flyttas till fredagen 27/4 kl 9.15-12.
Lokal 23:401 dvs bibliotekets konferensrum 2 trappor upp.

§ 5.
Nästa möte
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