Protokoll grundutbildningsberedning 070427

Bil 29:4

Deltagare: Carin Jonsson, Eva Kellner, Tomas Larsson, Roy Nilsson, Ingrid Nordqvist,
Olle Sundqvist, Birgit Lindgren Ödén, studeranderepresentanten anmält förhinder.
Sekreterare: Birgit Lindgren Ödén
Justerare: Ingrid Nordqvist
§ 1) Diskussion om den nya examensordningen där lärarutbildningen skall anpassa
utbildningsplanen enligt ”Bolognamodell”. Den nya utbildningsplanen gäller from 1 maj och
berör således lärarstudenter from ht-07. Gruppen var enig om att all utbildning bör innehålla en
avancerad nivå omfattande 20 poäng. Tex kan den studerande skriva ett 10 p examensarbete och
lägga till ett ämne 10 p på avancerad nivå. Mötet diskuterade också möjligheten att skriva ex.
arbete på 20 poäng.
Viktigt att definiera: Vad är en grundläggande respektive avancerad nivå inom
lärarutbildningen?
Om lärarutbildningen vid HiG väljer att alla lärarstudenter skall skriva examensarbete på
avancerad nivå – vad är då en avancerad nivå på ett ex.arbete?
Diskussionen handlade också om: Hur tolkar vi breddning och fördjupning inom ämnen? Hur
kommer de olika institutionerna att förhålla sig till begreppen?
Mötet enades om att LUN måste ta ställning till ovanstående, dvs hur tolka begreppen
grundläggande/avancerad/fördjupning/breddning.
LUN bör också analysera och fundera över formerna för det vetenskapliga arbetet inom
lärarutbildningen. (examensarbetet).
§ 2) Anmälan till kurser ht 2007
Roy visade antal sökande/kurser inom lärarutbildningen inför läsåret 07/08. Ma/No fortsatt låga
söksiffror.
§ 3) Självvärderingen. Roy sammanställer nu alla delar i den självvärdering som skall lämnas till
HSV i början av juni-07. Synpunkter och förslag till ändringar i skrivningen skickas till Roy som
därefter skickar ut till samtliga i grundutbildningsberedningen.
§ 4) Fortbildningsinsatser till verksamma lärare. Regeringen har beslutat om en extra
kompetenssatsning på lärare inom grund och gymnasieskola. Kommunerna bör göra en
behovsinventering och vända sig till HiG:s prefekter med en ”kravspecifikation”.
Carin önskar att högskolan bjuder in regionens lärare mån – tis v.44. Syftet är att dels diskutera
fortbildningsbehovet i kommunerna men också att visa det kursutbud som finns idag.
§ 5) Professor i religionsdidaktik
Olle informerade om att den tjänst som överklagades nu är stoppad. Vad som kommer att hända
vet ingen i dagsläget men förhandlingar pågår.
Sekreterare: Birgit Lindgren Ödén
Justerare: Ingrid Nordqvist

