PROTKOLL 2003:2
LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN
(LuN)
Sammanträdesdatum
2003-01-21
Tid: Fredag 21 mars 2003, kl 09:00 – 16.00
Plats: Högbo Brukshotell
Närvarande ledamöter
Carin Röjdalen, 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
Kajsa Jerlinder, företrädare för studenterna
Berndt Nordberg, extern representant
Jan-Erik Liljergren, extern representant
Övriga
Margareta Bäckström, PUX-samordnare, adjungerad
Bengt Schüllerqvist, föredragande
Carina Franzon, sekreterare
Ej närvarande:
Anna Giljam-Nilsson, företrädare för studenterna
Sammanträdets öppnande

§ 17
Sammanträdets
öppnande

Föredragningslistan

§ 18
Föredragningslistan
Bilaga 18:1

Beslut: Bifogad föredragningslista godkändes med tillägg att §24 slås
samman med §26.
Val av protokolljusterare
Förslag till beslut: Ordförande samt en företrädare för studenterna
Beslut: Ordförande samt Kajsa Jerlinder utsågs.

§ 19
Val av
protokolljusterare

Föregående protokoll
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna.

§ 20
Föregående
protokoll

Bordlagda ärenden:
- Utredning av öppen ingång: § 100, protokoll 020912
- Vfu på egen skola: § 123, protokoll 021011
- Portfölj-PM översyn: § 130, protokoll 021011

§ 21
Bordlagda ärenden
Protokoll 020912
Protokoll 021011

Beslut:
- Nämnden remitterade ärendet om öppen ingång till utskottet för
inriktningar och specialiseringar
- Nämnden återremitterade ärendet om vfu på egen skola till kansliet
för vidare utredning.
- Nämnden beslutade att lägga översynen av Portfölj-PM till
handlingarna. Bengt Schüllerqvist redovisar utvärderingen av
informationsdagen 12/3 2003.
Ev åtgärder med anledning av Högskolan Dalarnas och
Mitthögskolans översyn av HiG
Föredragande: Roy Nilsson/Margareta Bäckström
Beslut: Nämnden beslutade lägga rapporten till handlingarna eftersom
denna inkommit för sent till detta nämndmöte. Kansliet återkommer
med kommentarer och förslag till åtgärder nästa möte.
Ev åtgärder med anledning av terminsutvärderingar
Föredragande: Roy Nilsson/Elisabeth Björklund
Diskussion följde dels om former för granskning, dels om åtgärder då
vissa moment får låga värden i studentenkäter. Nämnden
konstaterade att Lärarutbildningsnämnden har ansvar för en
övergripande uppföljning av olika inslag i utbildningen, medan ansvar
för kursutvärdering och kursutveckling i första hand ligger på
institutionen. Fortsatta diskussioner skall föras i utskotten hur
enkätformulären kan förbättras, liksom hur man kan uppnå högre
svarsfrekvens. Nämnden uppfattar dock låga värden på studentenkäten
som en indikator på att kurs eller annat inslag i utbildningen inte
fungerar väl. Nämnden uppdrog åt chefen för lärarutbildningen att
skriva till prefekter och andra enhetschefer när värdena för ett inslag i
studentenkät understiger 3.0. I skrivelsen skall efterhöras hur man
uppfattar orsakerna till den låga värdering samt vilka åtgärder till
förbättring som planeras. Framhölls att uppföljningar och utvärderingar
av olika slag skall finnas med i bedömningen när framtida
kursbeställningar görs.

§ 22
Högskolan Dalarnas
och Mitthögskolans
översyn
Bilaga 22:1

§ 23
Terminsutvärderingar
Bilaga 23:1
Bilaga 23:2

Beslut: Nämnden beslutade att lämna över granskning av de
utvärderingsmetoder vi har till utskotten.
Förslag till direktiv till utskott
Denna paragraf slås samman med § 26.
Diskussion följde om bristerna i formalia i utskottsarbetet och ändrade
rutiner är föreslagna.
Beslut: Nämnden beslutade att förslag till direktiv till utskotten
godkänns med tillägget att chefen för lärarutbildningen tillsammans
med ordförande kan ge utskottet ytterligare uppdrag och direktiv.

§ 24
Förslag till direktiv
till utskott
Bilaga 24:1
Bilaga 24:2
Bilaga 24:3

Nämnden tackade vfu-utskottet för dess slutförda arbete. Utskottet
avvecklas i och med detta. Vfu-handläggarna skall inbjudas till utskottet
för Allmänt utbildningsområde resp. utskottet för Inriktningar och
specialiseringar när vfu-frågor behandlas där.
Förslag till uppläggning av AU 3
Föredragande: Carin Röjdalen/ Bengt Schüllerqvist
Diskussion följde om utredningens två förslag, dels om utbildningsplan
och uppläggning av AU1 och AU2 för redan antagna studentkullar,
som skall följa gällande utbildningsplan och uppläggning av allmänt
utbildningsområde 1 och 2, dels förslaget att beslut tas vid LuN:s
majmöte gällande de studenter som börjar AU1 ht-03 eftersom det
kommer att innebära förändringar i tidigare terminer.

§ 25
Förslag till
uppläggning av AU3
Bilaga 25:1
Bilaga 25:2
Bilaga 25:3

Beslut: Nämnden beslutade i enlighet med förslagen.
Rapport från översyn av administrativa rutiner kring vfu
Se § 24

Förslag verksamhetsplan PUX
Föredragande: Margareta Bäckström
Beslut: Nämnden beslutade anta PUX verksamhetsplan.
Begäran om ett enhetligt bedömningsunderlag där vfu ingår
Pux har begärt att LuN skall ta fram ett enhetligt bedömningsunderlag
för vfu.
Beslut: Nämnden ansåg att frågan om enhetligare
examinationsunderlag skall överlämnas till institutionerna för åtgärd.

§ 26
Rapport från översyn
av administrativa
rutiner kring vfu
Bilaga 26:1
§ 27
Förslag
verksamhetsplan
PUX
Bilaga 27:1
§ 28
Begäran om ett
enhetligt
bedömningsunderlag
där vfu ingår
Bilaga 28:1

Diskussion om ansvarsfördelningen Pux-LuN, bl a vad gäller
ansvaret för utvecklingen av de verksamhetsförlagda studierna
Föredragande: Berndt Norberg/Bengt Schüllerqvist

§ 29
Diskussion om
ansvarsfördelningen
Pux-LuN, bl a vad
Beslut: Nämnden beslutade att nämndens ordförande Carin Röjdalen
gäller ansvaret för
och Agneta Norlén skall adjungeras till Pux samverkansråd och därmed utvecklingen av de
ha närvarorätt.
verksamhetsförlagda
studierna
Förslag till nya inriktningar. Rapport från utskottsbehandling
Föredragande: Roy Nilsson
Ärendet återkommer som beslutsärende vid nästa sammanträde.

§ 30
Förslag till nya
inriktningar
Bilaga 30:1

§ 31
Förslag till
Diskussion följde av de inkomna förslagen om bl a brister i progression, översyn/förändringar
examensarbetets utformning, inriktningar och specialiseringar och
av utbildningsplan
Bilaga 31:1
vikten av helhet inom vfu:n.
Bilaga 31:2
Beslut: Nämnden beslutade att
- förslaget till översyn/förändringar av utbildningsplan får återkomma vid
majmötet efter genomgången granskning av rapporten från
Mitthögskolan/Dalarna
- uppdra åt AU-utskottet att arbeta vidare med förslaget om valbara
moduler i AU2.
Förslag till översyn/förändringar av utbildningsplan

Förslag till text som beskriver forskningsprofilen Lärande
samt förslag om uppdrag att skriva handlingsplan för skol- och
lärarutbildningsrelevant forskning.
Diskussion följde om utveckling av ”skol- och lärarutbildningsrelevant
lärarforskning” och att ”lärarforskning” lyfts fram inom profilen Lärande.
Beslut: Förslaget till text för profilen ”Lärande” tillstyrktes. Nämnden
gav forskningsberedningen i uppdrag att utforma en långsiktig
handlingsplan vad gäller skol- och lärarutbildningsrelevant
lärandeforskning.

Förslag om inrättande av magisterexamen med ämnesbredd
Diskussion följde om en breddmagisters uppbyggnad av kurser eller
som program.
Beslut: Nämnden beslutade att kansliet får i uppdrag att utarbeta
utbildningsplan i enlighet med examensordningen för magisterexamen
med ämnesbredd tills nästa möte.
Förslag till verksamhetsplan för LuN
Beslut: Nämnden godkände verksamhetsplanen med de föreslagna
tilläggen:
1. Planen gäller för ett år.
2. Under grundutbildning
Ordet studenter läggs till i meningen om vfu: ..."i dialog mellan
institutioner, partnerskolor och studenter, liksom i stycket om
kvalitetsgranskning: " ....dialog sker mellan HiGs personal, regionens
skolpersonal samt studenterna ..."
3. Under forskning görs tillägget: "- att en långsiktig handlingsplan för
skol- och lärarutbildningsrelevant forskning utarbetas."
4. Under kompetensutveckling tilläggs: ..."allt fler från HiG..."
5. Under organisationsutveckling tilläggs: " ...kunskapsnivån bland
högskolans och kommunernas personal samt studenterna"
6. Under rekrytering görs tillägget: ..."- att HiG utvecklar fler
sökalternativ med inriktning mot förskola"

§ 32
Förslag till text som
beskriver
forskningsprofilen
Lärande samt
förslag om uppdrag
att skriva handlingsplan för skol- och
lärarutbildningsrelevant forskning
Bilaga 32:1
Bilaga 32:2
§ 33
Förslag om inrättande av magisterexamen med
ämnesbredd
Bilaga 33:1

§ 34
Förslag till
verksamhetsplan för
LuN
Bilaga 34:1

Kansliet får i uppdrag att utarbeta handlingsplan för att förverkliga
denna tills nästa möte.
Förslag till informationsplan
Beslut: Nämnden beslutade bordlägga informationsplanen för översyn
och komplettering till nästa möte.

§ 35
Förslag till
informationsplan
Bilaga 35:1

Förslag till inrättande av vetenskaplig rapportserie
Beslut: Nämnden beslutade starta en rapportserie och låta
forskningsberedningen granska och fatta beslut om publicering i denna
serie.
Konfirmation av val till de olika utskotten
Beslut: Nämnden beslutade konfirmera valen till utskotten.
Förslag om utbildning för blivande lärare i hjärt- och
lungräddning, första hjälpen och brandskydd
Diskussion följde om det skulle ingå i lärarutbildningen och i så fall i
vilken form, obligatoriskt eller frivilligt.
Beslut: Nämnden beslutade att kansliet får i uppdrag att undersöka
kostnaderna för att anordna en sådan utbildning såsom ett frivilligt
moment.
Skrivelser
Utvärdering grundskollärarprogrammet 1-7 och gymnasiet
Protokoll från programrådet 4-9, 021104
Minnesanteckningar Studentrådsmöte, lärarprogrammet matematiknaturvetenskap, distans, Termin 4, 2003-02-05
Protokoll NT-nämnd 030123
Protokoll HS-nämnd 030124
Protokoll PUX 030128
Protokoll Vfu-utskottet 03-02-18
Protokoll Vfu-utskottet 03-03-04
Kanslibeslut 17-695/02, 2003-01-23
Protokoll från Lärarutbildningskonventet 030213
Protokoll från forskningsberedningen 2003-03-10
Protokoll från forskningsberedningen 2003-02-24

§ 36
Förslag till inrättande
av vetenskaplig
rapportserie
Bilaga 36:1
§ 37
Konfirmation av val
till de olika utskotten
Bilaga 37:1
§ 38
Förslag om utbildning för blivande
lärare i hjärt- och
lungräddning, första
hjälpen och
brandskydd
Bilaga 38:1
Bilaga 38:2
§ 39
Skrivelser
Bilaga 39:1
Bilaga 39:2
Bilaga 39:3
Bilaga 39:4
Bilaga 39:5
Bilaga 39:6
Bilaga 39:7
Bilaga 39:8
Bilaga 39:9
Bilaga 39:10
Bilaga 39:11
Bilaga 39:12
Bilaga 39:13

Beslut: Nämnden beslutade lägga dess till handlingarna.
Övriga frågor

§ 40
Övriga frågor

Kommande mötesdatum:
Förslag för hösten 2003: 16/9 halvdagsmöte, 6-7/11 internat och
18/12.
Beslut: Nämnden fastslog dessa mötesdagar
Budget: Det finns hopp om kraftig förstärkning
Vid protokollet:

Carina Franzon
Sekreterare
Justeras:

Carin Röjdalen
Ordförande

Kajsa Jerlinder
Företrädare för studenterna

