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Deltagande: Elin Eriksson 04, Elin Eriksson 05 Johan Norman 07, Inger Hedman
Följande dryftades:
Om AU 1
Vi informerades om hur de nya studenterna uppfattar AU 1 och hittills verkar
det ha fungerat mycket bra. De båda kursernas litteratur och föreläsningar
samverkar och det känns som ett gott sammanhang. Innehållet är meningsfullt
och intressant.
Studenter i AU I har undrat över varför man inte träffar studenter i sin inriktning
utan så många olika, om det inte vore bättre att redan från början vara uppdelad i
de olika inriktningarna. De ”gamla” i gruppen protesterade och berättade om hur
bra det de ansåg det vara att möta andra blivande kollegor från alla skolformer
under utbildningen och få inspiration och kunskap från många håll. De talade
också om att grupperna i AU I möts igen i AU II och 3,vilket inte vår nya
medlem visste, något som bekymrade undertecknad.
Inger får i uppdrag att informera AU I:s seminarieledarna om
Lärarutbildningens hemsida, så att studenter också genom dem ska kunna få
information t.ex om utbildningens helhet… Det kan vara lättare att ta till sig
information i de mindre grupperna. Eftersom det också det behövs flera
representanter till studeranderådet, uppmanas Inger att vända sig till
seminarieledarna i AU också i detta ärende.
Avslutningsfest
En grupp studenter (sex st) är engagerade för att arrangera
avslutningsceremonin. De har tagit kontakt med och preliminärt bokat estraden,
men förhandlar fortfarande om buffépriset som f.n. anses vara alltför högt.
Gruppen undrar över om det i samband med avslutningen är möjligt att dela ut
ngn form av diplom eller utbildningsbevis men eftersom betygen antagligen inte
är satta vid det tillfället verkar det svårt att ordna.
Ett alternativ som dykt upp är att ordna en kort avslutningsceremoni i Valhall
och därefter en fest på exempelvis Estraden. Kan HiG i så fall bidra med båda
kostnaderna? Inger lovar att återkomma. Elin håller studeranderådet informerat
om planernas fortskridande.
Black Board
Utbildningsplattformen diskuterades och klagomål framfördes på bristande
funktion men också på att den fungerar bra och är ett gott stöd. Bb används dock
mycket olika i olika kurser och studenter får därför olika erfarenhet/kunskap om
dess funktioner
Arbetsmiljö
Framfördes mycket starka klagomål på temperaturen i Valhall. Där är mycket
kallt !!!
Köerna vid lunch- och framför allt kafferaster är mycket långa och ofta hinner
man inte få

köpa något innan rasten är slut. Varför inte öppna ytterligare en disk i gamla
biblioteket?
Det framfördes också klagomål på att E-posten inte fungerar.
HSV
Inger berättar om HSV:s granskning och en Elin anmäler sitt intresse av att
medverka

Övrig:
En fråga ställs om idrottsföreningen, varför den lagts ner och varför intresset
tycks vara så litet . Det syntes oss underligt särskilt med tanke på att det finns så
många lärarstudenter med inriktning mot idrott hälsa. Johan tar reda på mer om
det.
Nästa möte
Inger kallar till nästa möte och kontrollerar e-postadresserna noga!!
HiG den 20 september 2007

