PROTOKOLL 2004:4
Lärarutbildningsnämnden

(LuN)
Sammanträdesdatum
2004-11-19
Tid:
Fredag den 19 november 2004 kl 09:00-14:30
Plats: 21:410, Oden
Närvarande ledamöter
Carin Röjdalen, företrädare för lärarna
Christina Hultgren, företrädare för lärarna
Bengt Nilsson, företrädare för lärarna
Olof Sundqvist, företrädare för lärarna
Åsa Morberg, företrädare för lärarna
Roy Nilsson, företrädare för studenterna
Hanna Hjalmarsson, företrädare för studenterna
Vakant, företrädare för studenterna
Berndt Nordberg, extern representant.
Jan Erik Liljergren, extern representant
Margareta Bäckström, PUX-samordnare, adjungerad
Carina Franzon, sekreterare
Bengt Schüllerqvist, föredragande
Särskilt kallade:
Annica Gullberg
Kristina Andersson

§ 45:1
§ 47:2

Ej närvarande:
Anna Giljam Nilsson, företrädare för studenterna
Jan-Erik Liljergren fr o m § 46:5
Sammanträdets öppnande

§ 40
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslistan
Beslut: Föredragningslistan godkännes med tillägg under övrigt:

§ 41
Föredragningslistan
Bilaga 41:1

-

Datorstöd till studenter när black board inte fungerar. Christina
Hultgren
Läs- och skrivutveckling. Berndt Nordberg
Minnesanteckningar från inriktningsutskottet. Roy Nilsson
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Val av protokolljusterare
Beslut: Ordförande samt Hanna Hjalmarsson, företrädare för
studenterna
Föregående protokoll
Beslut: Godkännes och läggs till handlingarna

§ 42
Val av
protokolljusterare
§ 43
Föregående
protokoll

§ 44
Övergripande
Bilaga: 44:1
1. Budgetläge, personalsituation, samverkan med andra lärosäten mm. Bilaga: 44:2
2. Information och rapporter.
I. Övergripande
Föredragande: Bengt Schüllerqvist

1. Information om inskränkningar i den ordinarie budgeten och att
äskanden har gjorts för bl a yrkeslärarutbildning, forsknings- och
utvecklingsturné i kommunerna, nationell konferens, nedsättning av
tjänst för att kunna fullfölja uppdraget till LuNs ordförande. Redogörelse
för personalsituationen om sjukskrivning och en indragen tjänst. Alla
tjänster går ut till sommaren.
2. Information om forskningssamverkan med Pentaplus och chanser till
utveckling som mellansveriges nätverksuniversitet, vilket skulle kunna
bli betydelsefullt om vi inte får vetenskapsområde. Även samarbete
med Mitthögskolan, Växjö m fl. Wasa, Åbo universitet har kontaktat
HiG.
Önskemål framkom om avsättning för utvecklingsmedel för nätverk.
II. Forskningsfrågor
Föredragande: Bengt Schüllerqvist
1. Utlysning av doktorandtjänst vid forskarutbildningen i
naturvetenskapens och teknikens didaktik vid Linköpings univ
(Campus Norrköping). Bil 45:1
Annica Gullberg informerade från mötet med naturvetenskapens
och teknikens didaktik vid Linköpings univ (Campus Norrköping).
Örebro har äskat medel för forskarskola i didaktik. Annica har fått
frågan om vi i vår kunde ta beslut om att försörja en doktorand
fr o m 2006. Utlysning av doktorandtjänst kommer att ske.
Önskemål att de 26 forskningsprojekt, som finns på HiG, skall vara
synliga på HiGs hemsida och att varje doktorand skall beskriva vad
de gör.
Beslut: Nämnden beslutade att detta skall finnas under LuN och
forskning.

§ 45
Forskningsfrågor
Bilaga: 45:1
Bilaga: 45:2
Bilaga: 45:3
Bilaga: 45:4
Bilaga: 45:5

2. Skrivelse rörande forskningsmedel av Åsa Morberg. Bil 45:2
Diskussion följde om
- hur fördelningen av forskningsmedel mellan de tre nämnderna
görs. För LuN står inskrivet att vi ska öka våra forskningsmedel
och LuN har ett forskningsprogram att följa
- möjligheterna till vetenskapsområden och följderna därav för LuN
- vikten av att söka externa medel. Viktigt är att högskolestyrelsen
beaktar frågor om forskningsanslag till LuN
- andra fördelningsmöjligheter till doktorander. På LuNs januarimöte
skall möjligheter finnas till fördjupad diskussion om medel till dessa.
3. Förslag till fördelning av forskningsmedel. Bil 45:3
Diskussion följde
- om LuNs ansvar för fortsatt finansiering till dem som erhållit medel
- om att tilldelningen t ex till lektors forskning varit för liten
- att attityden om det lönlösa i att söka forskningsmedel måste bort
- att medel borde kanske ges för att söka externa medel
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-

vikten av kvalificerad uppföljning och rutiner för dessa.

Beslut: Nämnden beslutar anta de föreslagna forskningsmedlen till
- doktorander, nya forskarstuderande, professurer och
forskningsassistenter
- docentmeritering för Åsa Morberg
- lektorers forskning för Bengt Schüllerqvist och Roy Nilsson
- utveckling av centrum (Forum för ämnesdidaktik) och temagrupper
- doktorandtjänst (100 000) vid naturvetenskapens och teknikens
didaktik vid Linköpings univ (Campus Norrköping).
- Nämnden beslutar att Christina Gustafsson och Bengt Schüllerqvist
skall ansvara för hur de 25% medlen för Elisabeth Hedlund skall
disponeras.
- I beslutet ingår att alla som får medel skall ställa upp på möte med
forskningsinformation
- Information om beviljade eller avslagna medelsansökningar ges av
Bengt Schüllerqvist och Christina Gustafsson.
- LuN påtar sig ansvar för professorers forskning under max. 3 år
- Nämndledamöter som var berörda deltog ej i besluten.
4. Förslag till PM om temagrupper. Bilaga 45:4.
Förslag framkom att områden med skolutveckling, utvecklingsarbete, teori och praktik, tydligare målsättning bl a bör
lyftas fram.
Beslut: Nämnden beslutar att justeringar i texten skall ske i enlighet
med mötets riktlinjer.
5. Finansieringsplanen för Jan Grannäs forskarutbildning. Bil 45:5
Beslut: Nämnden beslutar godkänna finansieringsplanen.
III. Grundutbildningsfrågor
Föredragande: Roy Nilsson
1. Förslag till uppläggning av utvärdering av första kullen. Bil 46:1
Avsikten är att utvärdera om målen uppnåtts.
Beslut: Nämnden beslutar godkänna förslaget till utvärderingsuppdraget.
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Uppläggning av genomgång av lärarutbildningens kursplaner.
Förslag framkom att begära in uppdaterade kursplaner.

§ 46
Grundutbildningsfrågor
Bilaga: 46:1
Bilaga: 46:2
Bilaga: 46:3
Bilaga: 46:4
Bilaga: 46:5
Bilaga: 46:6

3. Förslag att inte genomföra någon särskild utvärdering av höstens
kurser. Olika former av utvärderingar diskuterades.
Beslut: Nämnden beslutar att kansliet skall begära in utvärderingar från
institutionerna och presentera dessa vid nästa möte samt begära in
uppdaterade kursplaner. Vid marsmötet skall utvärderingar diskuteras.
4. Förslag att två utskott slås samman till ett grundutbildningsutskott.
Beslut: Nämnden beslutar slå ihop AU-utskottet med inriktningsutskottet och skall gälla för det kommande året. 4 kommunföreträdare,
2 studentrepresentanter, 5 lärarrepresentanter skall ingå. Namn på nya
kommunföreträdare skall vara inlämnat till nämnden till jul. Vid nästa
möte skall utskottets sammansättning fastställas.
5. Förslag till PM om nätverk. Se bilaga 45:4..
Rapport om pågående verksamhet inom nätverk. Bil 46:2. Olika
aspekter och synpunkter framkom med olika kriterier och riktlinjer för
vad som ska finnas med i ett nätverk. Det är viktigt för kommunens
personal att det som gäller synliggörs via rapporter och redovisningar.
Vid nästa möte skall portföljexamination diskuteras liksom en
uppgradering av hur examinationen skall gå till. Tidsplan samt
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beskrivning skall finnas till nästa möte.
Rapport från inriktningsutskottet, där det man intagit ståndpunkten om
att inga fler inriktningar bör ges. Diskussion följde på förslag om 60poängsutbildning mot bredare lärare för att kunna täcka behovet för
små skolor av lärare i läsning, skrivning, räkning och engelska.
Förslaget skickas vidare till inriktningsutskottet för beredning.
III. PUX-ärenden.
Föredragande: Margareta Bäckström
2. Skrivelse om Entréprojektet. Bil 47:1.
Beslut: Nämnden beslutar inbjuda företrädare för projektet till LuN i vår.
3. Collegeår för utländska akademiker (Lärix) Bil 47:2. Tanken är att
efter collegeåret läsa Lp60. Diskussion följde om för vem collegeåret är
tänkt.
Beslut: Nämnden beslutar ge klartecken att starta collegeåret för
utländska akademiker fr o m h05.
IV. Information
- Minnesanteckningar från forskningsberedningen 2004-09-15.
Bil 48:1
- Protokoll AU-utskott 2004-09-13. Bil 48:2
- Protokoll Studentrådet 2004-10-04. Bil 48:3
- Minnesanteckningar från arbetsutskottet för Lp60 2004-08-27.
Bil 48:4
- Protokoll programrådet gymnasielärarprogrammet 2004-11-04.
Bil 48:5
- Protokoll programrådet grundskollärarprogrammet 2004-10-21.
Bil 48:6
- Protokoll PUX Samverkansråd 2004-09-30
- http://www.hig.se/pux/Protokoll/Protokoll%20040930/PUXPROTOKOLL040930.pdf
- Protokoll HS-nämnden 2004-04-19:
http://www.hig.se/forskning/protokollHS19okt2004.pdf
- Protokoll NT-nämnden 2004:10-26:
- http://www.hig.se/organisation/utbildningschef/programkansliet/NTnamnden/protokoll%2020041026.pdf

§ 47
PUX-ärenden
Bilaga: 47:1
Bilaga: 47:2

§ 48
Information
Bilaga: 48:1
Bilaga: 48:2
Bilaga: 48:3
Bilaga: 48:4
Bilaga: 48:5
Bilaga: 48:6

V. Övriga frågor
§ 49.
- Datorstöd till studenter när black board strejkar.
Övriga frågor
Beslut: Nämnden uppdrar åt Christina Hultgren att författa skrivelse till
rektor med begäran om program och tidsplan för att lösa detta problem.
- Om Läs- och skrivutveckling
- Rapport från inriktningsutskottet
Vid protokollet:

Carina Franzon
Sekreterare

Carin Röjdalen
Ordförande

Hanna Hjalmarsson
Företrädare för studenterna
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