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Förslag till verksamhetsplan för tiden mars 07- mars 08 för
lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle
Verksamhetsplanen har utarbetats under perioden januari-mars i en dialog mellan
Lärarutbildningsnämnden (LuN) och chefen för lärarutbildningen. Planen innefattar de delar av
verksamheten som inte hör till LuN:s och lärarutbildningskansliets normala arbetsrutiner. Till kansliets
rutinuppgifter hör bland annat arbetet med verksamhetsförlagd utbildning, utbildningsinformation,
samverkan med regionens kommuner, bevakning av utvecklingen av lärarutbildningen nationellt,
studerandekontakter, information till lärare och annan personal och beredning av ärenden till LuN.
Planen presenteras i tabellform med en kolumn för målbeskrivning en för resurser/verksamhet och en
för ansvarig. Frågetecken poängterar att frågeställningarna är mycket öppna. Tabellen är tänkt att tjäna
som ett diskussionsunderlag.
Mål
HSV:s utvärdering
Självvärdering utförd och
inskickad 13/6. HSV:s
Platsbesök planerat och
genomfört ht07. Speciell
uppmärksamhet på
studerandemedverkan.
Nytt samverkansavtal har
utarbetats till juni07.
Arbetet med revidering av
allmänt utbildningsområde
Avslutat
Lärarutbildning och
utbildningsplan anpassad till
de direktiv som kommer
rörande Bolognaprocessen.

Remissvar examensordning,
fortsatt beslutsprocess bevakas
Stärka nätverk, formulera krav
på verksamhet i nätverken.
Arbeta för ökande andel
forskningsmedel
Utvärdera: Inriktningar 06
med studentenkäter under
AU2
Utvärdera första AU1 med
studentenkät under sen höst.

Resurser/Verksamhet
Utb.ledare (BLD),
Institutionsrepresentanter. (60.000:-)

Ansvarig
Chefen för
lärarutbildningen

Behandlas under LuN:s vårmöten samt
i grundutbildningsberedningen och i
PUX arbetsutskott
Arbetsgrupp bestående av Micael
Melander, Ingrid Nordqvist och Eva
Kellner
40.000:Arbetsgrupp: Göran Fransson, Mia
Mårdberg, Christina Hultgren i
samarbete med
utb.planegrupp (Ingrid Nordqvist, Olle
Sundqvist, Helena Lindström).
Studerande- repr. samt kommunrepr.
Skall inbjudas
40.000:Arbetsgrupp: Åsa Morberg, Jan-Erik
Liljergren, Christina Hultgren, Mia
Mårdberg, Carin Röjdalen,
Användningen av avsatta medel
beslutas av LuN under våren 50.000:?

Chefen för
lärarutbildningen/PUXordföranden
Kristina Andersson

Använda instrument som tidigare
använts. (bistånd Birgit Lindgren
Ödéen)
Utarbeta nytt instrument.
En studerandegrupp utses under AU1
som under kursernas gång diskuterar
med utbildningsledare (bistånd Birgit
Lindgren Ödéen)

Birgit Lindgren Ödéen

Chefen LU.

Birgit Lindgren Ödéen
Christina Gustafsson och
Göran Fransson? 20.000:-?
Inger Hedman

Inger Hedman

2007-03-20
Utvärdera: Hela utbildningen
för studerande som går ut ht07
med Barbro Thurbergs
instrument
En självvärdering av
inriktningar, ställd till
kontaktpersoner för
inriktningar
Gemensamt utformade
utvärderingar i samarbete med
andra lärosäten.
Kvalitetssäkra
examensarbeten
Kvalitetssäkra examination
inom lärarutbildningens kurser
Följa upp antalet examina och
antalet avhopp
Extern granskning av
forskningsansökningar
?
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Använda Barbro Thurbergs instrument
(bistånd Inger Hedman)

Birgit Lindgren Ödéen

Utarbeta frågeformulär (bistånd Birgit
Lindgren Ödéen)

Inger Hedman

?

Ordförande LuN/Chefen
för lärarutbildningen

?

?

?

?

Utredningsperson utses. 40.000:?

Amelie Bomark. Chefen
för lärarutbildningen
?

?

?

Kommentarer
Under året väntas regeringen tillsätta en ny utredning om lärarutbildningens framtida utformning. Av
detta skäl och på grund av att det allmänna utbildningsområdets revidering utformas de utvärderingar
som utförs på likartat sätt som tidigare. Diskussionen om lärarutbildningsnämndens forksningsmedel
måste prioriteras. Fördelningen av resurerser mellan nämnderna har en historisk icke rationell grund
som bör ifrågasättas.
Revideringen av AU2 och AU3 ska fullföljas och regeringens väntade bolognaanpassningsföreskrifter
ha implementerats i Allmänt utbildningsområde och inriktningar. Därav föranledda revideringar av
utbildningsplanen ska genomföras.
Ett nytt avtal mellan HiG och partnerskolor ska utarbetas eftersom det gamla avtalet har löpt ut och
kommunerna önskar en ny inriktning med tydligare insatser av fortbildning och samarbete runt
skolutvecklingsfrågor. Samarbetet med partnerskolor utvecklas ytterligare och nätverk och
temagrupper har därigenom stärkts liksom sambandet med motsvarande inriktningar i
lärarutbildningen.
Det ämnesdidaktiska innehållet, med speciell uppmärksamhet på betyg och bedömning, och den
verksamhetsförlagda utbildningen inom inriktningar utvärderas.
Det finns oroande tecken på att en mycket liten andel av de studerande som påbörjar en lärarutbildning
har tagit ut sin examen efter normal studietid. En undersökning gjord av kansliets personal tyder på att
endast 35% av de som påbörjat en lärarutbildningen under de tre första åren har tagit ut en examen
(februari 07). Detta förhållande ska studeras närmare. Antalet avhopp från utbildningen verkar också
ligga på en nivå över 10%.

För lärarutbildningsnämnden och lärarutbildningskansliet 070224

Roy Nilsson Chef för lärarutbildningen

