PROTOKOLL 2007:4
Lärarutbildningsnämnden
(LuN)
Sammanträdesdatum
2007-10-01

Tid: Måndagen den 1 oktober 2007 kl 09:15-15:00
Plats: Sal 21:410, Hus Oden plan 4

Närvarande ledamöter
Carin Röjdalen, företrädare för lärarna
Göran Nordström, 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
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

Sammanträdets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Carin Röjdalen

§ 31
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes med följande tillägg under övrigt:
Skrivelse från Geflepedagogerna
Information om IT och KK-stiftelsen
Svar till Högskolestyrelsen angående forskning inom lärarutbildningen
Information om inriktning drama/teater mot gymnasieskolan

§ 32
Föredragningslistan
Bilaga 32:1

Val av protokolljusterare
Beslut: Ordförande samt Janaki Strömberg

§ 33
Val av
protokolljusterare

Föregående protokoll
Beslut: Läggs till handlingarna.

§ 34
Föregående
protokoll

I. Övergripande
Lärarutbildningsnämndens ansvarsbefogenheter
I det organisationsdokument som Hans-Gunnar Johansson arbetar fram
och som senare ska antas i Högskolestyrelsen, fanns delar som beskriver
lärarutbildningsnämndens ansvarsbefogenheter. Roy Nilsson hade fått
tillåtelse att referera från detta arbetsdokument.
•
•
•

Lärarutbildningsnämnden har rätt att fastställa utbildningsplaner
och kursplaner, samt delegera arbetet med kursplaner till
institutionerna.
Chefen för lärarutbildningen bereder och föredrar ärenden i
Lärarutbildningsnämnden samt verkställer nämndens beslut.
Anställningsnämnden ska tillfråga Lärarutbildningsnämnden vid
anställning som har betydelse för lärarutbildningen.

Beslut: Nämnden uppdrog åt Roy Nilsson att diskutera vidare med HansGunnar Johansson samt undersöka om ett tillägg angående
docentmeritering och masterutbildningar kan ingå i högskolans
organisationsdokumentet.
Utbildningsplan för Lärarprogrammet 210-270/300 hp
Beslut: Förutom redaktionella ändringar och förtydningar ska en särskild
skrivning i utbildningsplanen finnas som avser distansstudenterna antagna
hösten 2007 samt en skrivning om likabehandling. Examinationsportföljen
ska strykas och nämnden uppdrog åt arbetsgruppen för AU2 och AU3 att
föra in de moment som ingick i portföljen i kurserna (bil 35:1).
Beslut om att anta den reviderade utbildningsplanen bordlades, tas upp på
nästa nämndmöte.
Utbildningsplan för Lärarprogrammet 90 hp
Beslut: Nämnden ställde sig bakom förslaget om revidering av
utbildningsplanen. Nämnden betonade särskilt att den reviderade
utbildningsplanen avser studenter antagna 2007 och att beredningen för
Lärarprogrammet 90 ska utarbeta ett förslag för antagna 2008 och senare.
(bil 35:2, bil 35:3).
Verksamhetsplan
En genomgång gjordes av vad som vid mötet har slutförts i
verksamhetsplanen (bil 35:4)
Budgetarbete
Inför nämndens tvådagarsmöte kan förslag till utvecklingsprojekt för 2008
lämnas till Roy Nilsson.
Förslag om projekt som framkom på mötet:
• Stärka nuvarande samarbetsprojekt och kontakter med andra
lärosäten, regionens kommuner och mellan högskolans
institutioner
• IT i lärarutbildningen
• Forskning i samverkan med andra lärosäten
• Åtgärder för att få studenter att slutföra sin utbildning
Högskoleverkets utvärderingsgrupp
Studentrepresentanter till platsbesöket den 24 oktober meddelas senare.
(bil 35:5)
Den Globala Skolan
Christina Hultgren meddelade att mötet flyttats fram till februari 2008.
Hultgren har begärt en garanti från Nämnden om finansiering av
konferensen och stöttning av projektet.
Beslut: Lärarutbildningsnämnden avsätter medel i budget 2008 för
konferenser och ansökan om medel sker via forskningsberedningen.
(bil 35:6).

§ 35
Övergripande
Bilaga: 35:1
Bilaga: 35:2
Bilaga: 35:3
Bilaga: 35:4
Bilaga: 35:5
Bilaga: 35:6
Bilaga: 35:7
Bilaga: 35:8

Remiss lokal examensordning
Beslut: Nämnden ställde sig bakom förslag till ändringar i bilaga 35:8 med
några redaktionella ändringar.
(bil 35:7, bil 35:8)
Förslag på ärenden inför tvådagarsmötet i november
Förslag lämnas till Roy Nilsson.
Förslag som framkom på mötet:
• Grundutbildningsstrategi
• Forskningsstrategi
• Utvecklingsprojekt
• Forskningspresentation
• Information om avhopp från utbildningen
Avhopp från lärarutbildningen – en första redovisning
Carin Röjdalen gav en kort information om hennes och Lottie Hultgren
Finnströms arbete.
Nämnden förslog att medel avsättas i budget 2008 för alumniverksamhet
samt ett projekt som hjälper studenter att slutföra rester och ta ut examen.
Tvådagarsutbildning för lokala lärarutbildare juni 2008
Lärarutbildningskansliet kommer i juni 2008 anordna tvådagarsutbildningar
för lokala lärarutbildare. Utbildningen avser att dels introducera
lärarutbildare som ska gå utbildning för lokala lärarutbildare och dels
informera om förändringar till dem som har gått utbildningen tidigare.
II. Grundutbildningsfrågor
Föredragande Roy Nilsson
Grundutbildningsstrategier revidering
En samlad forsknings- och grundutbildningsstrategi för samtliga tre
nämnder (HVS, LuN, NT) vid Högskolan i Gävle, kommer att tas fram och
det innebär stora minskningar i textmängden i den nuvarande
grundutbildningsstrategin för lärarutbildningen eftersom det samlade
dokumentet endast skall omfatta 4 sidor för hela högskolan.
(bil 36:1)
Inriktning fritidshem
Det finns nu en specialisering som vänder sig till dem som vill arbeta på
fritidshem. Förslag om att starta en inriktning mot fritidshem har diskuterats
och Åsa Morberg meddelar att kompetens finns på högskolan.
Beslut: Nämnden ställer sig bakom förslaget att inte starta någon ny
inriktning utan istället invänta utredningsförslaget hösten 2008.
Förändringar i utbudet
Utbudet är oförändrat.
Diskussioner om att det utbildas många lärare i landet i inriktningen idrott
och hälsa har medfört att Högskolan i Gävle profilerar sin inriktning mot
anpassad fysisk aktivitet.
Katalogförändringar
Texter till den nya katalogen har mailats till berörda personer och Inger
Hedman tar emot förslag på ändringar.
Nämnden uppdrog åt Roy Nilsson att inleda en diskussion med chefen för
avdelningen för kommunikation och samverkan om katalogens utformning
och disposition.
Valideringsinstrument reviderat
Nämnden gjorde några redaktionella ändringar under mötet.

§ 36
Grundutbildningsfrågor
Bilaga: 36:1
Bilaga: 36:2

(bil 36:2)

III. Forskning:
Föredragande: Carin Röjdalen
Forskningsstrategier, diskussionsunderlag
Beslut: Carin Röjdalen uppdrogs att sammankalla ämnesföreträdare,
doktorander och studentrepresentanter till ett möte om forskningsstrategin
samt att sammanställa ett dokument som nämnden kan ta ställning till.
(bil 37:1)

§ 37
Forskningsfrågor
Bilaga: 37:1
Bilaga: 37:2
Bilaga: 37:3
Bilaga: 37:4

Skrivelse från högskolestyrelsen rörande LuN:s anslag
Nämnden har tagit emot ett svar på den skrivelse som ställts till
Högskolestyrelsen med anledning av fördelningen av forskningsmedel till
Lärarutbildningsnämnden.
Beslut: Göran Fransson uppdrogs att delta i Högskolestyrelsens möte den
22 oktober då ordförande, som tagit emot en inbjudan, inte kan delta.
Christina Gustafsson och Göran Fransson uppdrogs att skriva och be om
ett förtydligande av svaret som inkommit från Högskolestyrelsen.
(bil 37:2)
Skrivelse från Jörgen Straarup
Beslut: Ansökan avslås.
(bil 37:3).
Skrivelse från Åke Olofsson
Kanslibeslut: Åke Olofsson kan disponera medel enligt ansökan.
(bil 37:4)
Rapport från forskningsberedningens septembermöte
Beredningen har 6,9 miljoner i forskningsmedel att förfoga över, av dessa
är 3,3 miljoner bundna medel. Det har sammanlagt sökts medel för
10 149 649 kronor.
Önskas ett förtydligande om hur förfarandet vid ansökningarna och beslut
har gått till svarar Carin Röjdalen för detta.
IV. Pux
Föredragande: Margareta Bäckström

§ 38
Pux
Bilaga: 38:1

Lärarlyftet
Under sommaren kom en offertförfrågan som skulle besvaras omgående.
34 av de 44 lärosätena i landet lämnade in en offert, av dess kom 24 till
intervju i Stockholm. Svar väntas om ca 14 dagar.
Under mars 2008 kommer en andra offertförfrågan rörande engelska och
specialpedagogik.
(bil 38:1)
§ 39
Information
Bilaga: 39:1
Konferensrapporter
1. Pentaplus: Möten mellan representanter för lärosätenas NV-ämnen Bilaga: 39:2
Bilaga: 39:3
(bil 39:1)
Bilaga: 39:4
2. Pentaplus: Ledningarna för respektive lärosätes lärarutbildning
30/8 på Högskolan i Gävle (bil 39:2)
3. Konventet (bil 39:3)
V. Information

Skrivelser
1. Protokoll Grundutbildningsberedningen (bil 39:4)
2. Minnesanteckningar Studeranderådet (bil 39:5)

§ 40
Övrigt
Bilaga: 40:1
Bilaga: 40:2
Bilaga: 40.3

VI. Övrigt
Terminstider
(bil 40:1).
Söktal HT07
(bil 40:2)
Mötestider för LuN 2008
Christina Hultgren önskar att mötet den 29 september flyttas till en annan
vecka.
(bil 40:3)
Skrivelse från Geflepedagogerna
Geflepedagogerna ansöker om 7000 kronor till sin verksamhet.
Nämnden föreslår att en gemensam diskussion förs med de andra
nämnderna hur frågor av detta lag ska behandlas. Frågan tas åter upp
under tvådagarsmötet då även Geflepedagogerna fått tid att omformulera
sin ansökan.
Information om IT och KK-stiftelsen
Ska något göras lokalt måste egna medel avsättas, inga medel kan sökas
från KK-stiftelsen.
Svar till Högskolestyrelsen angående forskning inom
lärarutbildningen
Behandlades under forskning.
Information om inriktning dramapedagogik mot gymnasieskolan
Högskolan i Gävle, Västerbergs folkhögskola och dramatiska institutet
önskar tillsammans bygga ut lärarutbildningen med två ämnen, drama och
teaterpedagogik. För att detta ska kunna ske måste utbildningen klassas
som teaterutbildning så högskolan kan få särskild studentpeng för dessa
studenter. Studenterna kommer att garanters plats på Lärarprogrammet 90.

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

Justeras

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

......................................................................
Janaki Strömberg
Företrädare för studenterna

