PROTOKOLL 2003:4
Lärarutbildningsnämnden

(LuN)
Sammanträdesdatum
2003-09-16
Tid:
Måndagen 16 september 2003, kl 13:00-17:00
Plats: Sal: 31:530
Närvarande ledamöter
Carin Röjdalen, företrädare för lärarna
Bengt Nilsson, företrädare för lärarna
Olof Sundqvist, företrädare för lärarna
Christina Hultgren, företrädare för lärarna
Roy Nilsson, företrädare för lärarna
Åsa Morberg, företrädare för lärarna
Johan Sjöberg, företrädare för studenterna
Anna Giljam Nilsson, företrädare för studenterna
Kajsa Jerlinder, företrädare för studenterna
Berndt Nordberg, extern representant
Jan Erik Liljegren, extern representant
Övriga
Margareta Bäckström, PUX-samordnare, adjungerad
Carina Franzon, sekreterare
Bengt Schüllerqvist, föredragande

Sammanträdets öppnande

§ 66
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslistan

§ 67
Föredragningslistan
Bilaga 67:1

Beslut: Föredragningslistan godkändes med tillägg till övrigt:
- Bengt Schüllerqvist: tillägg punkt j om ledningsgruppens resa till
Aalborg i samband med punkt a
- Bengt Nilsson: synpunkter på informationstillfället 23/9 om historia
- Anna Giljam Nilsson: synpunkter på Blackboard.
Val av protokolljusterare
Förslag till beslut: Ordförande samt en företrädare för studenterna
Beslut: Ordförande samt Anna Giljam Nilsson utsågs.

§ 68
Val av
protokolljusterare

Föregående protokoll
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna
Rapporter

§ 69
Föregående
protokoll
§ 70
Rapporter

a. Samarbete med Högskolan Dalarna
Bengt rapporterade från mötet ang samarbete inom
grundutbildning, forskarutbildning och bibliotekssamarbete med
Högskolan Dalarna. Avtalsförslag om gemensam fakultet finns.
Beslut: LuNs ledamöter efterlyste mer information och diskussion
kring förslaget.
b. Bengt Schüllerqvist rapporterade från möte med Mitthögskolan och Bilaga 70:1
Högskolan Dalarna om fortsatt samarbete.
c.

HSV:s granskning om lärarutbildningarna under 2004. Roy Nilsson
meddelade att alla lärarhögskolor skall granskas till våren.

d. Rapport om personalläget vid lärarutbildningskansliet.

Bilaga 70:2

e. Direktiv till utredning om AU.

Bilaga 70:3

f.

Margareta Bäckström informerade om det bekymmersamma läget Bilaga 70:4
vad gäller vfu-platser på gymnasiet och överintaget på historia h03.
Bengt Nilsson menade att det var ett problem av tillfällig art och att
lösningar på vfu-platser finns.

g. Datum för dagar för möte med alla lärarutbildare under våren 2004
kommer att diskuteras vid nästa Pux-möte. LuNs sista möte bör
vara genomfört för att få med alla beslut i redovisningen.

Bilaga 70:5
Bilaga 70:6

h. Roy Nilsson rapporterade om självvärderingarna från
inriktningarna.

Bilaga 70:8

i.

Antagningsstatistik (med jämförelser från tidigare år)

Bilaga 70:7

j.

Bengt Schüllerqvist rapporterade om ledningsgruppens resa och
besök vid Aalborg angående deras projektorganiserade utbildning
samt till Skagen där visioner om högskolans utbildning om 5 år
diskuterades.

Inför nästa års budgetberedning. Synpunkter på LuN/LuKs
äskande.

§ 71
Inför nästa års
budgetberedning

Förslag på ny verksamhet, som kräver utrymme i budget under 2004,
skall göras till Bengt Schüllerqvist senast 17/10. Budgeten kommer på
LuNs dagordning den 6-7 november då inga nya kostnadsförslag bör
läggas.
LuNs roll i utvecklingsarbetet med examensarbetet
Carin Röjdalen redogjorde för planeringen av utvecklingsarbetet, vilket
skall initieras med institutionerna för att sedan utvidgas till studenter
och skolpersonal.
Beslut: LuN godkände den föreslagna planeringen

§ 72
LuNs roll
utvecklingsarbetet
med
examensarbetet.

Kursbeställningar
Föredragande Roy Nilsson informerade att antalet platser måste
erbjudas där vfu-platser finns. Beställning av hel inriktning är att
föredra, vilket ger institutionen mer möjlighet till styrning av
utbildningen.
Ansökningar om forskningsmedel
Bengt Schüllerqvist informerade om inkomna forskningsansökningar.
Beslut: Nämnden beslöt att delegera beredningen av
forskningsmedlen till forskningsberedningen.

§ 73
Kursbeställningar
Bilaga 73:1

§ 74
Ansökningar om
forskningsmedel
Bilaga 74:1

- Maria Westvall har begärt förtur för forskarutbildning men har fått
avslag.
- Jonas Boustedt har inkommit för sent med ansökan samt några med
fleråriga projekt som inte inkommit med ansökan alls. Frågan till
nämnden var om dessa ärenden kunde behandlas.
Beslut: Luk tar på sig ansvaret för att tydlig information inte gått ut,
eftersom missförstånd uppstått då det gäller fleråriga projekt med
finansiering av vetenskapsrådet. Möjlighet att inkomma med ansökan
efter 11/9 gäller enbart fleråriga VR-finansierade projekt.
Ämnesnätverk
Bengt Schüllerqvist informerade om att nätverkssamarbetet mellan
HiGs institutioner och partnerskolor skall utvecklas enligt LuNs
verksamhetsplan. Träffar kommer även att ske vid konferensen 29/10.

§ 75
Ämnesnätverk
Bilaga 75:1

Beslut: LuN ställer sig bakom föreslagna handlingslinje.
Ordförande i AU-utskottet
Bengt Schüllerqvist föreslog som ordförande i AU-utskottet: Carin
Röjdalen och som vice ordförande/sekreterare Bibi Cederloo

§ 76
Ordförande i AUutskottet

Beslut: Nämnden beslutade enligt förslaget
Konferenser, representation
- 4.9 Uppföljning ömsesidiga granskningen Dalarna-Mitthögskolan.
Repr.: Roy Nilsson, Bengt Schüllerqvist, Margareta Bäckström, Gävle
- 22.9 Hur ska den svenska skolan få internationellt toppbetyg?
Skattebetalarna, Stockholm.
- 23. 9 Lärarutbildningskollegium Arlanda. Repr.: Carin Röjdalen och
Bengt Schüllerqvist
- 30.9 Kultur och estetik. Malmö Högskola.
- 13-14.10 Dimensionering av Lärarutbildningen, Karlstad, HSV, Repr.:
Bengt Schüllerqvist och Martin Persson.
- 2.10 Akademisk utbildning och forskning i mänskliga rättigheter på
Teologiska Högskolan, Stockholm.
- 16.9 Utbildningsvetenskap – ett kunskapsområde under formering.
Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté. Repr.: Kristina
Andersson.

§77 Konferenser,
representation

- 7-8.10 Media – stöd eller hinder för lärande? SVERDs (Svenska
Riksorganisationen för Distansutbildning) höstkonferens i Gävle
Beslut: Information om konferenser läggs till handlingarna
Anmälningar/information
Brev från Skolkontoret ang utvärdering
Protokoll Högskolestyrelsen 2003:2
Protokoll Högskolestyrelsen 2003:3
Protokoll HS-nämnden 2003:3
Protokoll NT-nämnden 2003:3
Protokoll PUX Samverkansråd 2003:2
Protokoll AU-utskottet möte 03-04-24
Minnesanteckningar Studentråd, termin 4 03-04-29
Minnesanteckningar Studentråd, termin 2 03-04-29

§ 78
Anmäln./info
Bilaga 78:1
Bilaga 78:2
Bilaga 78:3
Bilaga 78:4
Bilaga 78:5
Bilaga 78:6
Bilaga 78:7
Bilaga 78:8
Bilaga 78:9
Bilaga 78:10

Beslut: Anmälningar/information läggs till handlingarna
§ 79
Övriga ärenden

Övriga ärenden
- Bengt Nilsson framförde synpunkter på informationstillfället för
studenterna 23/9 och överintaget på historia och antalet tillgängliga vfuplatser. Han menade att studenterna väljer historia taktiskt i väntan på
att ämnet blir ett kärnämne och att situationen går att lösa och att få fler
vfu-platser kan ske på olika sätt.
- Anna Giljam Nilsson hade synpunkter på Blackboard och menade att
det är ett utmärkt sätt att samlas på och få information. Hon hade
önskemål om gruppsida på Blackboard redan från början, vilket skulle
underlätta informationen. Student e-mail fungerar inte bra.

Vid protokollet:

Carina Franzon
Sekreterare

Justeras

Carin Röjdalen
Ordförande

Anna Giljam Nilsson
Företrädare för studenterna

