PROTOKOLL 2007:1
Lärarutbildningsnämnden
(LuN)
Sammanträdesdatum
2007-01-30
Tid: Tisdag den 30 januari 2007 kl. 09:15-12:00
Plats: 55:311 (Hus Tor)

Närvarande ledamöter
Carin Röjdalen, företrädare för lärarna
Göran Nordström, företrädare för lärarna
Alan Shima, företrädare för lärarna
Christina Hultgren, företrädare för lärarna
Charlotte Engblom, företrädare för lärarna
Åsa Morberg, företrädare för lärarna
Göran Fransson, företrädare för lärarna
Xiaoqin Wang, företrädare för lärarna
Jan Erik Liljergren, extern representant
Margareta Högberg, extern representant
Övriga
Margareta Bäckström, PUX-samordnare, adjungerad
Amelie Bomark, sekreterare
Roy Nilsson, föredragande
Särskilt kallade
Liza Bratt
Hans-Gunnar Johansson
Frånvarande
Företrädare för studenterna
Sammanträdets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Carin Röjdalen

§1
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslistan
Godkändes

§2
Föredragningslistan
Bilaga 2:1

Val av protokolljusterare
Beslut: Ordförande samt Åsa Morberg

§3
Val av
protokolljusterare

Efter flera påpekanden till Gefle Studentkår finns inga studenter representerade på
mötet.
LuN saknar också en doktorandrepresentant. Frågan ställdes om
forskningssekreteraren kan arbeta för att hitta en sådan.

Föregående protokoll
Beslut: Läggs till handlingarna

§4
Föregående
protokoll

I. Övergripande

§5
Övergripande
Bilaga: 5:1
Bilaga: 5:2
Bilaga: 5:3
Bilaga: 5:4
Bilaga: 5:5
Bilaga: 5:6

Lärarutbildningskansliets personal under 2007 (Heltid när ej annat anges)
Chef för lärarutbildningen: Roy Nilsson 80%
Bitr. utbildningsledare Grundutbildning campus tidigarelärare: Inger Hedman 30%
Bitr. utbildn.led. Grundutbildning campus senarelärare: Birgit Lindgren Ödén 40%
Utbildningsledare distans: Björn Ansnes 30%
Utbildningsledare Lärarprogrammet 60 p: Lottie Hultgren Finnström 5%
Bitr. utbildningsledare Lärarprogrammet 60 p: Monica Hallström 15%
Ordförande i forskningsberedningen: Carin Röjdalen (dagarvode)
VFU-ansvarig: Lottie Hultgren Finnström 50%
VFU-handläggare, datansvarig och sekreterare LuN: Amelie Bomark
Administratör/sekreterare: Carina Franzon
Studievägledare: Satu Moberg 50%
PUX samordnare: Margareta Bäckström
Bolognaanpassningen av lärarutbildningen, en första diskussion
Beslut: LuN tillsatte en Bolognagrupp som även senast den 19 februari 2007 svarar
på examensordningsremissen från Utbildningsdepartementet (bil.5:1)
Gruppmedlemmar: Roy Nilsson, Carin Röjdalen, Birgit Lindgren Ödén (sekr.), Jan
Erik Liljergren, Mia Mårdberg, Åsa Morberg, Christina Hultgren, studeranderepr.
vakant
Bedömningsunderlag
Beslut: Förslaget godkändes med redaktionella ändringar. Ett tillägg ska göras i
dokumentet ”Rutiner vid risk för underkännande” om vilka åtgärder som ska ske då
helhetsbedömningen är mindre god samt vid frånvaro. Information om hur blanketten
ska fyllas i ska alltid bifogas blanketten. (bil.5:2)
Valideringsrapport
Beslut: Då det saknas instrument för validering inom flertalet ämnen och varje ämne
har sin struktur och examinationskultur föreslog LuN att förslaget lämnas till de av
lärarutbildningen berörda prefekterna. (bil.5:3)
Rapport rundabordssamtal om fortbildning av lärare
Beslut: Läggs till handlingarna (bil.5:4)
Rapport från Pentaplusmöte. Rapport examensarbetsgruppen
Beslut: Diskuteras vid ett senare tillfälle
Justeringar fanns i delrapport 2 (bil.5:5)
Rapport omfördelning budget LuK-LuN samt tydligare beslut om
arvodesfördelning.
Medel har flyttats från Lärarutbildningskansliet till Lärarutbildningsnämnden så att
fördelningen blir lika i de tre nämnderna (NT, HVS samt LuN).
Ersättning sammanträdesdagar/konferensdagar
0,5 dag med inläsningstid ger 1 dags ersättning
1 dag med inläsningstid ger 1,5 dagars ersättning
2 dagar konferens och sammanträde 2,5 dagars ersättning
Rapport kvalitetsredovisning
Redovisningen var vid mötet redan inlämnad, men synpunkter kan i efterhand ges till
Roy Nilsson.(bil.5:6)

II. Grundutbildningsfrågor
Föredragande Roy Nilsson
Det fortsatta arbetet med AU2-AU3
Beslut: Lärarutbildningsnämnden beslutade enligt förslaget i bilagan
(bil.6:1)
Rapport om det fortsatta arbetet med utbildningsplanen
Vidare arbete skall pågå till mars 2007. Om nya direktiv kommer från regeringen skall
dessa tas i beaktande.

§6
Grundutbildningsfrågor
Bilaga: 6:1
Bilaga: 6:2
Bilaga: 6:3
Bilaga: 6:4
Bilaga: 6:5

Fortbildning av barnskötare till lärare inriktade mot förskola
Beslut: Lärarutbildningsnämnden beslutade enligt förslaget i bilagan med
redaktionella ändringar (bil.6:2)
Grundutbildningsstrategier
Beslut: Lärarutbildningsnämnden beslutade enligt förslaget i bilagan med några
redaktionella ändringar (bil. 6.3)
Arbetet med verksamhetsplan samt utvärderingar under 2007
Beslut: Lärarutbildningsnämnden uppdrog åt Roy Nilsson att fortsätta med arbetet
med verksamhetsplanen enligt mallen i bilagan. Presentation sker 27-28 mars.
(bil.6:4)
Inriktningar 06 utvärderas under våren 07. Det fortsatta utvärderingsarbetet beslutas
under marsmötet. (bil.6:5)
Internationalisering och kurskollisioner
Carin Röjdalen lyfte frågan om studenter kan examineras på kurs de ej deltagit i
beroende på studier utomlands. Är det möjligt att studenterna i dessa fall läser kursen
på distans?
III. Forskning:
Föredragande: Carin Röjdalen
Ledamot till magisterrättsgrupp
Beslut: Lärarutbildningsnämnden utsåg Åsa Morberg som ledamot i
magisterrättsgruppen (bil.7:1)
Information från forskningsberedningen
Vid förflyttning av medel till nästkommande år ska tydligare instruktioner utformas av
samtliga nämnder.
Vid publikation av forskningsserien ska tydliga instruktioner finnas tillgängliga på
hemsida. Beredningen ska även få lärare att använda publikationerna i sin
undervisning.
Forskningsstrategi för lärarutbildningen ska utformas.
Eva Österlind erhåller från Lärarutbildningsnämnden 145 000 kr för sin
forskningsassistenttjänst.
Forskningsberedningen ber forskningskansliet om klarläggande vad gäller åtaganden
som finansieras av Lärarutbildningsnämnden.
Punkt på nästa möte: Finansiering av ämnesdidaktiskt forum. Föredragande Christina
Hultgren.

§7
Forskningsfrågor
Bilaga: 7:1

IV. Pux
Föredragande: Margareta Bäckström

§8
Pux
Bilaga: 8:1

Budgetutfallet
Överflyttning av medel från 2006 kunde inte ske. Enligt information från
ekonomiavdelningen kan man överskrida med motsvarande belopp 2007. (bil. 8:1)
V. Information
Nätverk och inriktningar
Skrivelse beslutad vid Lärarutbildningsnämndens möte 061128 (bil.9:1)
Utbildningsbeskrivningar byts mot informationsfolder för lärarutbildningen
En informationsfolder har ersatt de utbildningsbeskrivningar som distribueras av
högskolan centralt.
Annons forskarskola
Christina Gustafsson föreslås att även fortsättningsvis representera Högskolan i
Gävle i styrgruppen för forskarskolan i Örebro, Utbildningsvetenskap med inriktning
mot didaktik. Roy Nilsson kontaktar Christina. (bil.9:2)

§9
Information
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Byte av inriktning och antagning till senare del av program
Studenter byter inriktning och påbörjar senare del av program i allt högre grad:
- 22 stycken studenter byter inriktning
- 8 stycken antas till senare del av program
Protokoll från grundutbildningsberedningen (bil. 9:3)
Kanslibeslut
Kanslibeslut 52-.739/05 om Ändrad disposition av reserverade medel (bil. 9:4), Lars
Brink
Kanslibeslut 52-.740/05 om Ändrad disposition av reserverade medel (bil. 9:5),
Annika Elm
Kanslibeslut 70-282/06 om Inrättande av Didaktik som huvudområde i
magisterexamen vid Högskolan i Gävle (bil. 9:6)
Ny likabehandlingsplan
Liza Bratt informerade om den nya likabehandlingsplanen och hur den ska
implementeras. (bil.9:7)
Mentorskapsprojekt
Beslut: Lärarutbildningsnämnden tillstyrker Kristina Mårtensson 3 dagars ersättning
som startbidrag till projektet. (bil. 9:8)
Protokoll från NT-nämnden 061130
http://www.hig.se/organisation/utbildningschef/programkansliet/NTnamnden/protokoll%2020061130.pdf
Protokoll från HVS-nämnden 061128
http://www.hig.se/forskning/protokollhs/protokoll2006_6/protokoll%202006-6.pdf
Protokoll från HVS-nämnden 061215
http://www.hig.se/forskning/protokollhs/protokoll2006_7/protokoll2006-7.pdf

VI. Övrigt
Budgetplanering för Högskolan i Gävle
Kanslichef Hans-Gunnar Johansson föredrog den långsiktiga budgetplanering för
Högskolan i Gävle och inbjöd lärarutbildningsnämnden att i framtiden ta en mer aktiv
roll.

§ 10
Övrigt

Gemensam ansökan om breddad rekrytering
Karin Orving från Mittuniversitetet har kontaktat Lärarutbildningsnämnden för att göra
en gemensam ansökan om breddad rekrytering till MSHU, Myndigheten för nätverk
och samarbete inom högre utbildning. Lärarutbildningsnämnden ställer sig bakom att
ansökan sker, intresserade kontaktar Karin Orving.

...................................................................
Amelie Bomark
Sekreterare

Justeras

...................................................................
Carin Röjdalen
Ordförande

......................................................................
Åsa Morberg
Företrädare för lärarna

