Bilaga 5:6

Verksamhetsplan för tiden mars 08- mars 09 för lärarutbildningen
vid Högskolan i Gävle
Verksamhetsplanen utarbetas under perioden januari-mars i en dialog mellan
Lärarutbildningsnämnden (LuN) och chefen för lärarutbildningen. Planen innefattar de delar av
verksamheten som inte hör till LuN:s och lärarutbildningskansliets normala arbetsrutiner. Till kansliets
rutinuppgifter hör bland annat arbetet med verksamhetsförlagd utbildning, utbildningsinformation,
samverkan med regionens kommuner, bevakning av utvecklingen av lärarutbildningen nationellt,
studerandekontakter, information till lärare och annan personal och beredning av ärenden till LuN.
Planen presenteras i tabellform och visar inriktningen. Under årets lopp kan annat tillkomma och
omprioriteringar göras. En kolumn används för målbeskrivning en för resurser/verksamhet och en för
ansvarig.
Mål
Resurser/Verksamhet
Ansvarig
Utb.ledare (IHN,KAD),
Chefen för
HSV:s utvärdering
lärarutbildningen
Bevakning och uppföljning av
utvärderingsrapporten som
kommer i mars08. Eventuella
åtgärdsförslag till LuN.
Arbetet med revidering av
Kristina Andersson
allmänt utbildningsområde
avslutat
Informationstillfälle för studenter
Chefen för
Bolognaprocessen,
planeras. När?
lärarutbildningen
uppföljning av fattade beslut.
Speciell uppmärksamhet skall
visas studerande och behovet
av information.
Uppföljning av utvärdering av Begrepp, alla delar och inriktningar
Katharina Andersson
nätverk.
engagerade på något sätt.
Arbeta för ökande andel
Planering inför det fortsatta arbetet
Forskningsberedningen
forskningsmedel
utformas
Utvärdera: Första nya AU1
Utarbeta instrument utföra utvärderingen Inger Hedman
under tidig vår 08. Några djupintervjuer
utförs med studenter.

En ny utvärderingspolicy
utarbetas. Gemensamt
utformade utvärderingar i
samarbete med andra
lärosäten och

Samarbete inleds så att
institutionernas kursvärderingar kan
utnyttjas. Samtal förs med Pentaplus
om intresse kan finnas.

IHN/KAD
Ordförande
LuN/Chefen för
lärarutbildningen

Kvalitetssäkra examination

Ny ansökan till Pentaplus utarbetas i
samarbete med övriga lärosäten (20 kkr)
Fortsatt arbete med anslag från
Pentaplus enligt ansökan. Projektledare
skall snarast utses.
Tvärinstitutionella mötesplatser för
lärarutbildare. Kansliet deltar i
Institutionsmöten varje termin

Chefen för
lärarutbildningen
Ordf. LuN/Mia
Mårdberg.

Kvalitetssäkra
examensarbeten
Fortsatt satsning på utökade
kontakter med institutioner

LuK
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Följa upp antalet examina och
antalet avhopp. Åtgärdspaket,
intervjuer, enkäter.
Extern granskning av
forskningsansökningar
Åtgärder med anledning av
lärarutbildningsberedningen
Undervisning om betyg och
bedömning
Kriterier utarbetas för
undervisningsklassade kurser
Ny Bolognaanpassad
Utbildningsplan för Lp90

Utredningsperson utses. 80.000:-

Vissa medel avsatta i fo-beredningens
budget
Under hösten 08, trots att beslut inte
kommer förrän under våren 09.
Uppföljning av utvärdering. Förslag på
åtgärder
Behandlas av LuN under våren 08.
Tillämpas under våren 08.
Beredningen för Lp90

Chefen för
lärarutbildningen/ Lottie
Hultgren Finnström
Fo-beredningen
Chefen för
lärarutbildningen
Inger Hedman/Katharina
Andersson
Chefen för
Lärarutbildningen
Lottie Hultgren
Finnström

Kommentarer
Diskussionen om lärarutbildningsnämndens forskningsmedel måste fortsatt prioriteras. HSV:s
granskningsgrupp ifrågasatte tydligt den nuvarande fördelningen. Fördelningen av resurser mellan
nämnderna har en historisk icke rationell grund som bör ifrågasättas.
Revideringen av AU fullföljs och inriktas mot den reviderade Bolognaanpassade utbildningsplanen.
Detta innebär att AU3 utarbetas så att examensarbetet för samtliga tidigarelärare blir möjligt att utföra
både med en omfattning av 15hp på grundläggande nivå och på avancerad nivå omfattande 30hp.
Valmöjligheter och informationspolicy utreds under 08.
VFU-ersättningen för studerande utanför partnerskoleregionen (främst distanstudenter) undersöks med
avseende på svårigheter att rekrytera lokala lärarutbildare om HiG:s ersättning är alltför låg jämfört
med ersättningar från andra högskolor.
En uppföljning av utvärderingen av undervisningen i betyg och bedömning görs. En ny
utvärderingspolicy fastläggs.
Det finns oroande tecken på att en mycket liten andel av de studerande som påbörjar en lärarutbildning
har tagit ut sin examen efter normal studietid. En undersökning gjord av kansliets personal tyder på att
endast 35% av de som påbörjat en lärarutbildningen under de tre första åren har tagit ut en examen.
Detta förhållande ska studeras närmare. Antalet avhopp från utbildningen verkar också ligga på en hög
nivå.

För lärarutbildningsnämnden och lärarutbildningskansliet 080116
Roy Nilsson Chef för lärarutbildningen

