PROTOKOLL 2007:2
Lärarutbildningsnämnden
(LuN)
Sammanträdesdatum
2007-03-28
Tid: Onsdag den 28 mars 2007 kl. 09:15-15:00
Plats: 23:401 (Biblioteket)

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 (borta kl. 11-12)
Xiaoqin Wang, företrädare för lärarna
Elin Eriksson, företrädare för studenterna
Janaki Strömberg, företrädare för studenterna
Jan Erik Liljergren, extern representant
Margareta Högberg, extern representant
Övriga
Margareta Bäckström, PUX-samordnare, adjungerad
Amelie Bomark, sekreterare
Roy Nilsson, föredragande
Särskilt kallade
Marie Bendroth Karlsson $16:3
Micael Melander $16:3

Frånvarande
Göran Fransson, företrädare för lärarna

Sammanträdets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Carin Röjdalen

§ 11
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslistan
Beslut: Godkändes med ett tillägg under rubriken Forskning, Ekonomin i
forskningsberedningen.

§ 12
Föredragningslistan
Bilaga 12:1

Val av protokolljusterare
Beslut: Ordförande samt Elin Eriksson, företrädare för studenterna.

§ 13
Val av
protokolljusterare

Föregående protokoll
Beslut: Läggs till handlingarna.

§ 14
Föregående
protokoll

I. Övergripande

§ 15
Övergripande
Bilaga: 15:1
Bilaga: 15:2
Bilaga: 15:3
Bilaga: 15:4
Bilaga: 15:5

Uppföljning av konferensdagen
För att diskutera forskningen i lärarutbildningen bör Jørgen Straarup inbjudas till
institutioner och ämnesavdelningar. Till nämndens nästa tvådagarmöte kommer Eva
Österlind att inbjudas.
En mötesplats för att bland annat diskutera examensarbeten, kvalitetsutveckling och
anpassning till Bologna bör återupptas, eventuellt som tidigare i form av
lärarutbildarfika.
Verksamhetsberättelse mars 06 – mars 07
Beslut: Verksamhetsberättelsen antogs (bil. 15:1)
Verksamhetsplan mars 07 – mars 08
Beslut: Verksamhetsplanen antogs med de ändringar som framkom på mötet. (bil.
15:2)
Arbetet med Bolognakursplaner/utbildningsplaner diskussion och eventuellt
beslut
Beslut: Lärarutbildning och utbildningsplan anpassas till de direktiv som kommer
rörande Bolognaprocessen. En arbetsgrupp tillsätts.
Förslag på deltagare i arbetsgruppen: Göran Fransson, Mia Mårdberg, Christina
Hultgren
Sammankallande och ansvarig från lärarutbildningskansliet: Birgit Lindgren Ödén
Utbildningsplanegruppen (Ingrid Nordqvist, Olle Sundqvist, Helena Lindström) anser
sitt arbete avslutat i och med det förslag som lades fram till mötet. Förslaget är inte
fullständigt Bolognaanpassat och Roy Nilsson uppdrogs att skriva direktiv till
arbetsgruppen. Man bör ta i beaktande övriga nordiska länders lösningar och sträva
efter att samläsning kan ske samt att utbildningen blir påbyggnadsbar.
Plan för arbetet samt tidsplan för självvärdering av lärarutbildningen inför
HSV:s platsbesök ht07
Beslut: Planen antogs med tillägget att Christina Gustafsson tillfrågas att granska
slutversionen av rapporten. (bil. 15:3, bil. 15:4)
Ny utbildningsplan. Förslag från arbetsgruppen
Beslut: Den gamla utbildningsplanen fortsätter att gälla. Man inväntar den nya
examensordningen och anpassar den nya utbildningsplanen efter den. (bil. 15:5)
Studeranderepresentation i LuN, beredning, studeranderåd och arbetsgrupp för
självvärdering.
Studentrepresentanter finns nu i nämnden, samtliga beredningar och
studeranderådet. Besked om representanter i arbetsgruppen för självvärdering
meddelas senare.
Rektors muntliga svar på utredningen om Lärarutbildningsnämndens
ansvarsbefogenheter
Vid högskolestyrelsens förra möte gav rektor Leif Svensson ett muntligt svar
angående skrivelsen om Lärarutbildningsnämndens ansvarsbefogenheter. Rätten att
påverka innehållet i kursplaner för kurser som ges i lärarutbildningen var rektor positiv
till, men inget beslut tog. Resterande ändringsförlag avfärdades.
IDAS och representation från Högskolan i Gävle
Det nationella chefs- och ledarskapsprojekt, som syftar till att få fler kvinnor på höga
akademiska poster, har avslutats. IDAS kommer att fortsätta sitt arbete och det
planeras att som tidigare anordna två tvådagarsträffar per år. Lärarutbildningsnämnden visade ett positivt intresse för projektet.

II. Grundutbildningsfrågor
Föredragande Roy Nilsson
Kvalitetssäkring av Examensarbeten, Pentaplussamarbete
Beslut: Lärarutbildningsnämnden uppdrar åt AU3-gruppen att följa upp den ansökan
som skickats in till Pentaplus styrelse och som siktar mot att alla ansvariga för
examensarbeten på de fem utbildningsorterna ska få möjlighet att träffas under en
konferens för att fullfölja kvalitetsarbetet. Föreläsningar för alla handledare om etik
och examensarbete föreslogs.

§ 16
Grundutbildningsfrågor
Bilaga: 16:1
Bilaga: 16:2
Bilaga: 16:3
Bilaga: 16:4

Examination inom lärarutbildningen, genomströmning
Då examinationen inte är god och därmed inte genomströmningen valde
Lärarutbildningsnämnden att satsa på en större utredning av detta. Förslag på
utredare meddelas till Roy (bil. 16:1)
Nätverk? Hur?
Beslut: De avsatta medlen för nätverk kommer i första hand att läggas på en
gemensam lärarutbildardag, resterade medel kommer att utlysas.
Ändring av omfattning inriktning svenska från 40p till 60p
Beslut: Förslaget tillstyrktes (bil. 16:2)
Utbudet av inriktningar inom lärarutbildning (Specialpedagog, yrkeslärare,
fritidspedagog)
Beslut: Roy Nilsson fick i uppdrag att i samarbete med Åsa Morberg göra en
sammanställning av kompetensen inom specialpedagogik på högskolan.
Presentation av kursplanearbetet inom AU1
Allmänt utbildningsområde 1 kommer att bestå av två kurser, Perspektiv på läraryrket
och Estetiska lärprocesser, som delvis kommer att läsas parallellt. Micael Melander,
som representerade för kursen Perspektiv på läraryrket, presenterade kursens mål
och innehåll. Marie Bendroth Karlsson presenterade den tänkta kursplanen för kursen
Estetiska lärprocesser. De båda kursplanerna kommer att bearbetas vidare för att
sedan antas i de olika institutionsstyrelserna. (bil. 16:3, bil. 16:4)
III. Forskning:
Föredragande: Carin Röjdalen
Regler för överflyttning av forskningsmedel
De tre nämnderna (LuN, NT och HVS) ska se över gemensamma regler och lämna
förslag.
Sökkategorier
Beredes av forskningsberedningen för att möjliggöra andra typer av ansökningar.
LuN:s skriftserier
Förtydligande text finns på hemsidan, http://www.hig.se/ufk/lun/publ.html
Arbetet med att öka LuN:s forskningsmedel
Forskningsberedningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag om den fortsatta
strategin.
Forskarstuderandes situation
En studierektor för doktorander finns inte längre. Håkan Attius har tagit över dessa
arbetsuppgifter.
Beslut: Lärarutbildningsnämnden anser att det bör vara en aktiv forskare som
studierektor för doktorander.
Forum för ämnesdidaktik, arenor för forskning och forskningssamverkan
Beslut: Forskningsberedningen undersöker andra sökkategorier för att möjliggöra
andra typer av ansökningar.
Forskningssekreteraren i beredningen uppdras att göra en sammanställning över

§ 17
Forskningsfrågor
Bilaga: 17:1
Bilaga: 17:2
Bilaga: 17:3
Bilaga: 17:4

personer som kan tänka sig att leda forskarkurser samt vara huvudtalare och
seminarietalare vid presentationer av den forskning som Lärarutbildningsnämnden
ger medel till.
(bil. 17:2)
Utbildningsvetenskaplig forskning vid Högskolan i Gävle
Beslut: Lärarutbildningsnämnden ställer sig bakom skrivelsen. (bil. 17:1)
Ekonomi i forskningsberedningen
Forskningsberedningens förslag till medeltilldelning diskuterades.
Beslut: Lärarutbildningsnämnden godkände förslaget på fördelningen av medel.
(bil. 17:3, bil. 17:4)
IV. Pux
Föredragande: Margareta Bäckström
Protokoll 2007:1
Protokollet presenteras (bil. 8:1)

§ 18
Pux
Bilaga: 18:1
Bilaga: 18:2
Bilaga: 18:3
Bilaga: 18:4

Verksamhetsberättelse 06
Beslut: Verksamhetsberättelsen godkändes med någon mindre redaktionell ändring.
(bil. 18:2)
Verksamhetsplan 07
Beslut: Verksamhetsuppdraget godkändes. (bil. 18:3)
Avtal Högskolan i Gävle – kommuner
Beslut: Nämnden står bakom avtalsförslaget, med de ändringar som framkom under
mötet. Arbetet med att utforma avtalet fortsätter. (bil. 18:4)
V. Information
Informationen föranledde inga frågor.
Remissvar rörande lärarutbildningens examensordning
(bil. 19:1)
Ansökan nätverk Skapande möten
(bil. 19:2)
Besök vid länets gymnasieskolor och möten med rektorer
(bil. 19:3)
Diskussion med Lp60-studenter
(bil. 19:4)
Grundutbildningsberedningens protokoll
(bil. 19:5)
Studeranderådet
(bil. 19:6)
Intresseanmälan rörande samarbete med Genusforskarskolan vid Umeå
universitet
(bil. 19:7)
Kanslibeslut 21-1604/06 ang tillsättning av uppdrag inom lärarutbildningen
(bil. 19:8)
Protokoll från NT-nämnden
http://www.hig.se/organisation/utbildningschef/programkansliet/NTnamnden/ntprotokoll2007.html
Protokoll från HVS- nämnden 070201
http://www.hig.se/forskning/protokollhs/hvsprotokoll2007.html

§ 19
Information
Bilaga: 19:1
Bilaga: 19:2
Bilaga: 19:3
Bilaga: 19:4
Bilaga: 19:5
Bilaga: 19:6
Bilaga: 19:7
Bilaga: 19:8

VI. Övrigt

§ 20
Övrigt

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

Justeras

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

......................................................................
Elin Eriksson
Företrädare för studenterna

