PROTOKOLL 2004:1
Lärarutbildningsnämnden

(LuN)
Sammanträdesdatum
2004-03-16
Tid:
Tisdagen den 16 mars 2004 kl 09:00-15:00
Plats: Kontakttorget, Högskolan i Gävle
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
Johan Sjöberg, företrädare för studenterna
Anna Giljam Nilsson, företrädare för studenterna
Kajsa Jerlinder, företrädare för studenterna
Berndt Nordberg, extern representant.
Jan Erik Liljergren, extern representant
Margareta Bäckström, PUX-samordnare, adjungerad
Carina Franzon, sekreterare
Bengt Schüllerqvist, föredragande
Ej närvarande:
Jan Erik Liljergren, extern representant från kl 09:00-11:20, §1-7:2
Sammanträdets öppnande

§1
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslistan

§2
Föredragningslistan

Beslut: Bifogad föredragningslista godkändes
Val av protokolljusterare
Beslut: Ordförande samt Kajsa Jerlinder
Föregående protokoll
Beslut: Protokollet läggs till handlingarna

§3
Val av
protokolljusterare
§4
Föregående
protokoll

Korta rapporter
Bengt Schüllerqvist informerade om
- medlemskap i forskarskola i naturvetenskapens och teknikens
didaktik,
- ny LAN-kurs startar 19 april och att Martin Persson slutar,
- ansökan till Vetenskapsrådet, utbildningsvetenskapliga kommitté
skall vara inlämnad senast 20 april.
Övergripande frågor
a/ Budget. Bengt Schüllerqvist redogjorde för den krympta budgeten
och för den nya uppdelningen i olika områden: LuN, Luks gem, LuKs
grundutbildning, LuKs forskning, Vfu, Pux och Lärix.
b/ Verksamhetsplanen. Bengt Schüllerqvist informerade bl a om stärkt
forskning med tätare samarbete, temagrupper, översyn av kursplaner,
studievägledning.
Beslut: Verksamhetsplanen lades till handlingarna
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c/ Rapport till Högskoleverket. Roy Nilsson informerade. Diskussion
följde bl a om begreppet tvär- resp mångvetenskap.
Beslut: Nämnden var nöjd med rapporten, men vissa redaktionella
ändringar föreslogs.
d/ Inventering av nätverk. Bengt Schüllerqvist redogjorde för inkomna
rapporter från beviljade utvecklingsmedel. Förslag framfördes att
ämnena skall utse institutionsansvarig, vilket bör förankras hos
ämnesgruppens administration, men diskussion måste föras med
prefekterna. Förslag framkom även att nätverksansvariga skall inbjudas
till konferens för att inspirera och inspireras av andra ämnesgrupper.
Beslut: Inga särskilda åtgärder vidtas av LuN.
e/ Skrivelse från Peter Gill ang ett samlat forskarutbildningsämne,
pedagogik med didaktisk inriktning
Beslut: Svaret till Gill läggs till handlingarna
Grundutbildningsfrågor
a/ Utvärderingar av AU-kurser.
b/ Utvärdering av inriktningar.
Diskussion följde om tillgänglighet och möjlighet för studenterna att
kunna svara på enkäten, värdet av publikation på hemsidan och
identifikationsproblem.
Beslut: Nämnden beslutade att i beställningarna skall förutsättas att
utvärdering skall få ske i samband med den obligatoriska
undervisningen samt att utvärderingarna kan få publiceras på
hemsidan och för att undvika identifiering skall åldersuppgifter strykas i
enkäter.
c/ Förslag rörande AU. Föredragande: Kristina Andersson.
Diskussion följde.
Beslut: LuN beslutade att återremittera hela ärendet till kansliet för
vidare beredning.
d/ Förslag om nya inriktningar. Föredragande: Roy Nilsson.
Diskussion följde om enstaka sökbara inriktningar, t ex inriktning
datavetenskap eller ekonomi och inte den kombination som föreslagits.
Gävle kommun finner mediavetenskap intressant. Förslag framkom att
inrätta detta som en gymnasieinriktning.
För SO A+B: framkom förslag om skrivelse till HS-institutionen med
uppmaning att förbereda en lösning och genomtänkt förslag om
samhällskunskapsämne som inriktning, gärna i samarbete med Einstitutionen. Diskussion skall föras med E-inst om detta.
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Beslut: Efter diskussion beslutade LuN att återremittera ärendet till
inriktningsutskottet för att behandlas vid nämndens majmöte. Kontakt
skall tas med dem som lämnat förslagen.
Utskottet skall rangordna de olika förslagen inför LuNs majmöte.
e/ Rapport och handlingslinje rörande vfu.
Beslut: Vfu-rapporterna läggs till handlingarna.
f/ Förslag om bilaga till utbildningsplanen rörande examensarbetena.
Föredragande: Carin Röjdalen
Diskussion fördes om examensarbetets anknytning till forskning,
individuella eller gruppuppsatser, examensarbete på den egna vfuskolan och vilken nivå, B- eller C, den skall skrivas på.
Beslut: Nämnden beslutade anta de föreslagna riktlinjerna för
examensarbetet med strykning av sista meningen i avsnittet
Gemensamma riktlinjer punkt b. Dessutom beslöts att gruppuppsatser
skall kunna förekomma endast i undantagsfall. Förslag också att
prefekterna skall manas på att utse samordnare för arbetet med
examensarbetena.
g/ Handlingslinje om förtursplatser. Föredragande: Martin Persson.
Nämnden tackade Martin Persson för synpunkterna om
platsgarantierna för högskoleutbildning med syftet om en breddad
rekrytering.
h/ Ändring av terminstider. Föredragande: Carin Röjdalen och brev
från studenter.
Beslut: Nämnden bifaller förslaget om ändrade terminstider för
lärarprogrammens sista termin. Vid majmötet föreslås diskussion om
lämplig avslutningshögtid.
i/ Självvärderingsrapport om Lärarprogrammet 60p. Föredragande:
Martin Persson. Det påpekades att rekryteringen till bristområdet
matematik, naturvetenskap har varit mer framgångsrik till
Lärarprogrammet 60p än till Lärarprogrammet 140-180/200p.
Beslut: Martin Perssons Självvärdering om Lärarprogrammet 60p läggs
till handlingarna. Ärendet återkommer till LuNs möte i maj, efter
ytterligare beredning.
j/ Uppföljning uppdragsutbildning. Föredragande: Martin Persson
Beslut: Nämnden beslutade lägga Uppföljning av uppdragsutbildning till
handlingarna.
k/ Fastställande av Utskott för Lp60.
Beslut: Nämnden fastställde förslaget om utskottet för Lp60
Forskningsfrågor
a/ Forskningsprogram. Föredragande: Bengt Schüllerqvist rapporterade
från forskningsberedningens arbete med forskningsprogram där bl a
relationen forskning-examensarbete kommer att behandlas.
b/ Hantering av arkivhandlingar. Bengt Schüllerqvist informerade om
kommande arkivstrategi vid Högskolan i Gävle ang. förvaring av
forskningshandlingar och meddelade att ett slutförslag kommer vid ett
senare möte.
c/ Finansiering av forskarutbildningskurser. Skrivelse från Lennart
Öhlund om önskemål att LuN skall finansiera forskarutbildningskurser.
LuN godkände Bengt Schüllerqvists förslag till svar som tillstyrker att
medel i framtiden avsätts för ändamålet.
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PUX och Lärix
a/ Verksamhetsrapport och verksamhetsplan. Föredragande:
Margareta Bäckström.
b/ Rapport om Lärixprojektet. Föredragande: Margareta Bäckström.
Inga synpunkter framkom på ovanstående.
Övriga skrivelser
- Pedagogiska rådet. Åsa Morberg
- Minnesanteckningar från möte med lokala samordnare
2004-01-28-29. Margareta Bäckström
- Lärarutbildningskonventet 040227. Carin Röjdalen
- Rapport från MSU-konferens om matematik. Margareta Bäckström
- Skrivelse till MSU om intresse för samarbete. Margareta
Bäckström. Bilaga läggs på mötet.
- Protokoll från Studentrådet, 031217
- Protokoll från AU-utskottets möte 2004-02-10.
- Protokoll 2004:1 HS-nämnden 2004-01-23.
Se: http://www.hig.se/forskning/Protokoll%202003-5.pdf
- Protokoll 2004:1 NT-nämnden 2004-01-26
Se: http://www.hig.se/organisation/utbildningschef/programkansliet/NTnamnden/protokoll%2020040126.pdf
- Protokoll 2004:1 PUX 2004-01-30
http://www.hig.se/pux/Protokoll/Protokoll%20040130/PUXPROTOKOLL%20040130.pdf
Beslut: Nämnden tackade för alla rapporter
Vid protokollet:

Carina Franzon
Sekreterare
Justeras:

Carin Röjdalen
Ordförande

Kajsa Jerlinder
Företrädare för studenterna
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