PROTOKOLL 2009:1
Lärarutbildningsnämnden

(LuN)
Sammanträdesdatum
2009-01-28
Tid: Onsdagen den 28 januari kl 09:15-12:00
Plats: Sal 23:401
Närvarande ledamöter
Carin Röjdalen, företrädare för lärarna
Bengt Nilsson, företrädare för lärarna
Åsa Morberg, företrädare för lärarna
Göran Fransson, företrädare för lärarna
Christina Hultgren, företrädare för lärarna
Charlotte Engblom, företrädare för lärarna
Jan Erik Liljergren, extern representant
Solveig Landar, extern representant
Elin Eriksson, företrädare för studenterna
Janaki Strömberg, företrädare för studenterna
Övriga
Margareta Bäckström, PUX-samordnare, adjungerad
Roy Nilsson, föredragande
Carina Franzon, sekreterare
Ej närvarande
Göran Nordström, företrädare för lärarna
Xiaoqin Wang, företrädare för lärarna

Lärarutbildningskansliets chef är föredragande där ej annat anges.
Bilagor märkta med * delas ut senare.
Sammanträdets öppnande

§1
Sammanträdets
Öppnande

Föredragningslistan
Beslut:
- Föredragningslistan godkännes med tillägg under övrigt:
- Information om offert till Skolverket (Margareta Bäckström)
- Marknadsföringsinsatser (Carin Röjdalen)
- Utvärdering av programmet (Carin Röjdalen)
- Tillägg under övergripande: kort resumé om utfallet 08-09 (Roy
Nilsson)
- Tillägg under forskning: kvantitativ meritvärdering (Åsa Morberg).

§2
Föredragningslistan
Bilaga: 2:1

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

Föregående protokoll
Beslut: Läggs till handlingarna.
I.
Övergripande
Föredragande: Roy Nilsson
1. Ärenden med avseende på Lärarutbildningsutredningens förslag,
arbetet med remissvar (bil: 5:1).
Beslut: Nämnden beslutar inrätta en arbetsgrupp bestående av Carin
Röjdalen, Roy Nilsson, Charlotte Engblom, Göran Fransson, Christina
Hultgren, Elin Eriksson, Janaki Strömberg. Lärarutbildningskansliet gör
upp en tidsplan. Remissvaret skall vara departementet till handa den
30 mars.
2. Arbetet med ansökan av examensrätter och profilering (bil 5:2).
Nämnden uppmanar varje institution att inventera kompetens och
kravuppfyllelse enligt utredningens kriterier samt undersöka möjligheter
till samarbete med annat lärosäte för att nå masternivå i de inriktningar
där detta inte är möjligt internt. Inventeringsarbetet utmynnar i ett
förslag med motivering till ansökan om examensrätt(-er) i någon/några
av de ålderskategorier och ämneskombinationer som utredningen
föreslår.
Beslut: Nämnden beslutar efter det reviderade förslaget med tillägget
att en strukturerad uppmaning med tydliga direktiv ska delges
institutionerna.
Struktur grundlärare och ämneslärare från utredningen (bil 5:3).
3. Insatser med avseende på studentavhopp. Diskussion följde och
nämnden anser detta arbete vara av stor betydelse för institutionerna.
Nämnden emotser skriftlig rapport, varefter institutioner och
prefektgrupp kontaktas.
4. Medel utvärdering nationellt samarbete lärarutbildningskonventet..
Carin Röjdalen informerade om alumnutvärdering i samarbete med
Umeå universitet för en kostnad av 25 000:-/året. Nämnden fann
alumnnätverk och kontakter värdefulla och yttrade sig positivt om detta.
Beslut: Ärendet bevakas på lärarutbildningskonventet. Nästa nämnd
får besluta i frågan. Nämnden efterfrågar hur högskolans alumnnätverk
fungerar idag och vad som görs. Chefen för lärarutbildningen får i
uppdrag att undersöka det.
5. Utfall verksamhetsplan mars08-mars09. Roy Nilsson informerade.
Beslut: Nämnden lägger detta till handlingarna med några
redaktionella ändringar (bil 5:4).

§3
Val av
protokolljusterare
§4
Föregående
protokoll
§5
Övergripande
Bilaga: 5:1
Bilaga: 5:2
Bilaga: 5:3
Bilaga: 5:4

II. Grundutbildningsfrågor
Föredragande Roy Nilsson
5. Bedömningsunderlag (bil 6:1, 6:2, 6:3). Diskussion följde.
Studenterna uppfattar linjerna på blanketten som svåra att tyda.
Beslut:
- Nämnden fann ordvalet ”tillfredsställande” tydligare än ”god”.
- Språklig korrektion i blanketten.
- En instruktion ska ges till LLU-aren att bedömningsunderlaget skall
utformas i kontakt/samtal med studenten.
- Det står institutionerna fritt att avgöra vart underlaget skall lämnas.

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

6. Rapport från arbetet med Allmänt utbildningsområde (bil 6:4).
Kristina Andersson informerade. Diskussion följde om bl a progression,
kravnivåer och om den vetenskapliga kärnan i den nya utbildningen
och om vad som kan redovisas när Högskoleverket kommer till HiG.
Nämnden uttryckte sin uppskattning över AU-gruppens grundliga
arbete. Kristina Andersson fick i uppdrag att utse arbetsgrupp för AU2
och har påbörjat arbetet.
Beslut: Nästa nämnd får uppdra åt examensarbetsgruppen att bilda en
AU3-grupp för att utveckla innehållet under examensarbetesterminen.
7. Förslag att låta LP90-beredningen gå upp i grundutbildningsberedningen (bil 6:5).
Beslut: - beredningsgruppen för Lp 90 läggs ner och frågor gällande
programmet bereds i grundutbildningsberedningen
-grundutbildningsberedningen utökas med en studeranderepresentant
för Lp 90, en kommunal representant och en suppleant
- utbildningsledaren för Lp90 deltar i grundutbildningsberedningens
möten
8. Akademiska yrkesprofessionen förskollärare (bil 6:6). Diskussion
följde om beställningar och språkbruk.
Beslut: Nämnden stöder att högskolans bästa lärarkompetens utnyttjas
i alla kurser inom lärarutbildningen och att institutionerna genom
samråd når dit.
III. Forskning:
Föredragande: Carin Röjdalen
9. Arbetet med masteransökan
Åsa Morberg informerade om arbetet med masteransökan.
Ansökan om masterrätt bör helst vara klar innan ansökan om
examensrätter föreligger.
10. Andra utlysningen av forskningsmedel. Sista ansökningsdag är den
4 februari. 400 000:- finns avsatta för konferensmedel.
11. Åsa Morberg informerade om kvantitativ meritvärdering, ett
strategiskt instrument för snabbare och enklare hantering av ansökan
om forskningsmedel internt. Nästan alla högskolor använder ett sådant
system. Det handlar om poängberäkningar och viktningar, ett sätt att
bedöma meriter och kompetens. De senaste tre åren bedöms och där
ingår bedömning av vetenskapliga artiklar och vilka man kan få
erkännande för.
Samordning av LuN och HVS-nämnden har skett. LuN har att ta
ställning till i vilka sammanhang detta ska användas för interna medel.
Vad vill LuN satsa på och vilka prioriteringar gäller? Vilket tema är
viktigt? LuN borde revidera detta en gång/år

§7
Forskningsfrågor

IV. Pux
Föredragande: Margareta Bäckström

§8
PuX

Val till forskningsberedningen.
Beslut: Inga Malm, Söderhamn ersätter Lennart Gustafsson.
V. Information
§9
Protokoll HVS-nämnden 2008-11-25:
Övrigt
http://www.hig.se/forskning/protokollhs/Protokoll%2020081125.pdf
Protokoll NT-nämnden 2008-11-27
http://www.hig.se/organisation/utbildningschef/programkansliet/NTnamnden/protokoll_2008_7/protokoll081127.pdf
- Kanslibeslut Dnr 52-766/07: Ansökan om medel för HiGs medverkan i
FontD:s lic.forskarskola
https://kanslibeslut.hig.se/visa.php?wwwhig=1&edit=1&id=2020
- Kanslibeslut Dnr 52-766/07: Ansökan om medel för deltagande i
konferensen ”Lärarutbildning i förändring” – vilka lärarkompentenser
behöver förskoleåldrarna?” 24 september 2008 Stockholm
https://kanslibeslut.hig.se/visa.php?wwwhig=1&edit=1&id=2019
- Kanslibeslut Dnr 52-766/07: Ansökan om medel för anordnande av
konferens 8 december 2008 i Gävle för nätverket för lärarutbildare med
inriktning förskola/förskoleklass/fritidshem
https://kanslibeslut.hig.se/visa.php?wwwhig=1&edit=1&id=2075
- Kanslibeslut Dnr 52-766/07 Ansökan om medel för
konferensdeltagande för Hervor Raneståhl och Mikael Söderström
https://kanslibeslut.hig.se/visa.php?wwwhig=1&edit=1&id=2076
- Kanslibeslut Dnr 52-766/07: Ansökan om bidrag till konferensresa
För Göran Nordström
https://kanslibeslut.hig.se/visa.php?wwwhig=1&edit=1&id=2083
- Kanslibeslut Dnr 52-766/07 Ansökan om medel för
konferensdeltagande för Lena Svennberg och Anna Efverström
https://kanslibeslut.hig.se/visa.php?wwwhig=1&edit=1&id=2034
- Kanslibeslut Dnr 30-1295/08: Rektors delegation
https://kanslibeslut.hig.se/visa.php?wwwhig=1&edit=1&id=2011
- Nämnden vill till protokollet framföra missnöje över hanteringen av
valet av ledamöter till nämnden.

§ 10
Val av ny nämnd

VI. Övrigt

§ 11
Övrigt
Bilaga 11:1

- Diskussion om konferensdag i mars.
Beslut: Konferensdagen ställs in
- Margareta Bäckström informerade om att Pux till Skolverket har
skickat offert på 22 olika kurser för ht09 (bil 11:1).
- Carin Röjdalen informerade om marknadsföringsgruppens arbete och
gav rapport om utvärderingen av programmet, vilket kommer att kunna
sammanfattas inom kort.
Vid protokollet:

Carina Franzon
Sekreterare
Justeras:

Carin Röjdalen
Ordförande

Elin Eriksson
Företrädare för studenterna

