PROTOKOLL 2007:5
Lärarutbildningsnämnden
(LuN)
Sammanträdesdatum
2007-11-27

Tid: tisdagen den 27 november 2007 kl. 09:15-16:00
Plats: Sal 51:223

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
Janaki Strömberg, företrädare för studenterna - förmiddag
Jan Erik Liljergren, extern representant - eftermiddag
Margareta Högberg, extern representant
Övriga
Margareta Bäckström, PUX-samordnare, adjungerad
Amelie Bomark, sekreterare
Roy Nilsson, föredragande
Ej närvarande
Elin Eriksson, företrädare för studenterna

Sammanträdets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Carin Röjdalen

§ 41
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.

§ 42
Föredragningslistan
Bilaga 42:1

Val av protokolljusterare
Beslut: Ordförande samt Janaki Strömberg och Göran Nordström

§ 43
Val av
protokolljusterare

Föregående protokoll
För att förtydliga ett tidigare beslut (§ 35) angående portföljexaminationen
tog nämnden ett nytt beslut.

§ 44
Föregående
protokoll

Beslut: Samtliga lärarstuderande antagna H07 (och tills vidare) ska inte
portföljexamineras. Föregående protokoll läggs till handlingarna.

I. Övergripande
Uppföljning av ärenden från konferensdagen (Besparingar,
Bolognaanpassning, Inriktningsvarianter av Ma, No, NV mm)
Under lärarutbildningens konferensdag gavs flera invändningar mot
besparingsförslaget. En reviderad version kommer att presenteras för
Utbildnings- och forskningskansliets chef.
(bil 45:1)
Enligt tidigare beslut (§ 35) innebär Bolognaanpassningen för senarelärare
vid Högskolan i Gävle bl.a. en yrkesexamen på avancerad nivå med ett
examensarbete som omfattar 30 högskolepoäng. Andra lärosäten har valt
två examensarbeten omfattande vardera 15hp. LuN håller fast vid den
föreslagna omfattningen på examensarbetet.
(bil 45:2)
Varianterna av inriktningar mot matematik-naturvetenskap med ett tillägg
av en utökad ledarskapsutbildning skall inte betraktas som nya inriktningar
trots ändrad poängomfattning. Om tveksamhet råder om varianter och
tillägg skall betraktas som nya inriktningar måste Lärarutbildningsnämnden
beredas tillfälle att yttra sig.
(bil 45:3, bil 45:4)
Skrivelse: Klassning av kurser inom lärarutbildning
Beslut: Lärarutbildningskansliet inventerar alla kurser ingående i
lärarutbildning. Kurser inom lärarutbildning som ges av HS-institutionen och
P-institutionen undervisningsklassas. I en framtida behandling av klassning
utförs den efter yttrande från Lärarutbildningsnämnden i samband med att
kursplaner behandlas. För att undvika jäv bör klassificering av en kurs inte
göras av någon som tillhör den institution som äger den aktuella kursen.
Vid klassning av kurser skall noteras att det i regleringsbrevet finns en
fotnot till utbildningsområdet Undervisning. Där står att
undervisningsklassning gäller utbildning inom det allmänna
utbildningsorådet samt övrig verksamhetsförlagt utbildning.
(bil 45:5)
Kortversion av strategier
Beslut: Lärarutbildningsnämnden uppdrog åt Roy Nilsson och Carin
Röjdalen att redigera texten och därefter skicka den till nämndledamöterna
för beredning innan den slutligen sänds till chefen för Utbildnings- och
forskningskansliet.
(bil 45:6)
Avhopp studenter uppföljning 08. Särskilda medel.
Ärendet bordlades
Verksamhetsuppdrag 08
Ärendet bordlades
(bil 45:7)
Ansökan bidrag Geflepedagogerna
Beslut: Ansökan avslogs med hänvisning till samtliga nämnders policy att
inte ge bidrag till. LuN poängterar möjligheten att söka medel från rektor
och institutioner vid HiG samt partnerskolekommuner.
(bil 45:8)
Rektorsutbildning, remiss. Bör HiG utarbeta förslag på
rektorsutbildning.
Beslut: Lärarutbildningsnämnden uppdrog åt lärarutbildningskansliet att
göra en kompetensinventering.
(bil 45:9)

§ 45
Övergripande
Bilaga: 45:1
Bilaga: 45:2
Bilaga: 45:4
Bilaga: 45:4
Bilaga: 45:5
Bilaga: 45:6
Bilaga: 45:7
Bilaga: 45:8
Bilaga: 45:9
Bilaga: 45:9
Bilaga: 45:10
Bilaga: 45:11
Bilaga: 45:12

Besök av framtidsgruppen kl 11.00-11.30
En grupp bestående av Annika Gullberg, Svend Erik Mathiassen och PerArne Wikström har fått i uppdrag av rektor att lämna ett underlag till en
vision för Högskolan i Gävle. Mer information finns att läsa på högskolans
intranät, http://intranet.hig.se/
Beslut: Lärarutbildningsnämndens ledamöter skall vid mötet den 31 januari
ge sin vision för lärarutbildningen.
Grundutbildnings- och forskningsstrategi. Samlat dokument?
Utbildningschef Svante Brunåker deltar kl 13-14
Högskolan i Gävle skall ta fram en grundutbildnings- och forskningsstrategi
som ska lämnas till Utbildningsdepartementet den 31 december 2007.
Lärarutbildningsnämnden önskade att den del som berör lärarutbildningens
strategi, omfattande max två A4-sidor, ograverat skall bifogas det slutgiltiga
dokumentet.
(bil 45:10, 45:11, 45:12)
II. Grundutbildningsfrågor
Föredragande Roy Nilsson
Utformningen av Allmänt utbildningsområde 2 och 3.
Beslut: Lärarutbildningsnämnden uppmanar prefekterna att lösa de
administrativa frågor som ännu inte har lösts vad gäller allmänt
utbildningsområde 1. Lärarutbildningsnämnden uppdrog åt
lärarutbildningskansliet att ordna finansiering åt arbetsgruppen för allmänt
utbildningsområde 2 och 3. Lärarutbildningsnämnden uppdrog åt
arbetsgruppen för allmänt utbildningsområde 2 och 3 att ta fram 2-3 tydliga
förslag som anger innehåll och struktur samt möjliggör jämförelser.
(bil 46:1)

§ 46
Grundutbildningsfrågor
Bilaga: 46:1
Bilaga: 46:2

Undersökning av hur examination och bedömning behandlas inom
inriktningar.
Ärendet bordlades
(bil 46:2)
Ny utbildningsplan Lp90
Ärendet bordlades
III. Forskning:
Föredragande: Carin Röjdalen

§ 47
Forskningsfrågor
Bilaga: 47:1

Fördelning av forskningsmedel.
Beslut: Lärarutbildningsnämnden tillstyrkte föreslagna forskningsmedel
enligt bilaga och avslog de föreslagna med undantag för Induction III som
tillstyrktes anslag om 100 000 kronor. Vid beslut där nämndmedlemmar var
jävig lämnade dessa rummet.
Lärarutbildningsnämnden uppdrog åt lärarutbildningskansliet att göra en
sammanställning över hur långt doktoranderna som får medel från
lärarutbildningsnämnden har kvar till examen.
(bil 47:1)
Högskolestyrelsens svar på förnyad skrivelse.
Ärendet bordlades då inget svar inkommit.
IV. Pux
Föredragande: Margareta Bäckström
Rikskonferensen RUC
Beslut: Lärarutbildningsnämnden uppdrog åt PUX arbetsutskott att arbeta
för att få anordna RUC-konferens i Gävle 2009.
(Bil 48:1)

§ 48
Pux
Bilaga: 48:1

Samverkansrådet föreslår LuN att utse Barbro Berglind, Sandviken
och Roger Fält, Hudiksvall till ledamöter i PUX arbetsutskott under
2008-2009
Beslut: Lärarutbildningsnämnden ställde sig bakom förslaget.
SVIT och IT i lärarutbildningen. (Göran Fransson)
Ärendet bordlades
Myndighetsutredningen
Ärendet bordlades
V. Information
Konferensrapporter
1. Presentation av lärarutbildningen i Högskolestyrelsen
2. Dimensioneringskonferens i Sundsvall

§ 49
Information
Bilaga: 49:1
Bilaga: 49:2
Bilaga: 49:3

Skrivelser
1. Protokollet från samverkansrådet i september 07.(Bil 49:1)
Se http://www.hig.se/pux/protokoll.html.
2. Grundutbildningsberedningens protokoll (Bil 49:2)
3. Möjlighet till Vfu-handledare i Blackboard. Skrivelse från Learning
Center (bil 49:3, dnr 70-882/07)
VI. Övrigt
Protokoll från NT-nämnden
2007:4
http://www.hig.se/organisation/utbildningschef/programkansliet/NTnamnden/protokoll2007_4/protokoll%2020070925.pdf
2007:5
http://www.hig.se/organisation/utbildningschef/programkansliet/NTnamnden/protokoll2007_5/protokoll%2020071023.pdf
Protokoll från HVS-nämnden
2007:4
http://www.hig.se/forskning/protokollhs/protokoll2007_4/protokollhvs2007_4
.pdf
2007:5
http://www.hig.se/forskning/protokollhs/protokoll2007_5/protokollhvs2007_5
.pdf
Kanslibeslut
Dnr 15-940/07: Riktlinjer för undertecknande av Vfu-avtal
https://kanslibeslut.hig.se/visa.php?wwwhig=1&edit=1&id=1675
Dnr 70-1295/07: Forskarutbildningskurs i kvantitativ metod/statistik
Dnr: 20-776/07: Samfinansiering av gästprofessur i religionsvetenskap.
https://kanslibeslut.hig.se/visa.php?wwwhig=1&edit=1&id=1762
Dnr: 52-276/07: Ändrad nyttjande av tilldelade konferensmedel. Åke
Olofsson, P-inst
Dnr 111-1309/07 Valberedning till fyllnadsval LuN
https://kanslibeslut.hig.se/visa.php?wwwhig=1&edit=1&id=1751
https://kanslibeslut.hig.se/visa.php?wwwhig=1&edit=1&id=1751
Dnr 321-1297/07: Ansökan om konferensmedel, Michael Gustavsson
Dnr 52-766/07: Ansökan om konferensmedel, Ingegerd Gudmundsson

§ 50
Övrigt

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

Justeras

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

...................................................................
Göran Nordström
Företrädare för lärarna

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

