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Närvarande ledamöter

Lisbeth Ranagården, sektionschef, ordförande
Claes Ericsson, lärarrepresentant
Ingrid Nilsson, utbildningsledare
Ann-Christine Wennergren, lärarrepresentant
Pia Brandt, T/A-representant
Marcus Mattsson, studentrepresentant
Jessica Laurila, studentrepresentant

Övriga närvarande

Cecilia Kjellman, biträdande sektionschef
Ulla Palmqvist, sekreterare

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

1

Fastställande av agendan

Föredragningslistan fastställs.

2

Val av justeringsperson

Pia Brandt väljs till mötets justeringsperson.

3

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll diskuteras och protokollet läggs
till handlingarna.

4

Fattade beslut

Ett förslag har lämnats in till PA om att tidsbegränsade
anställningar för Caroline Eriksson och Yvonne Hildingsson
ska övergå i fasta anställningar. De har påbörjat sina
magisterutbildningar.
Håkan Cajander har fått ansvar för en IKT-grupp inom
lärarutbildningen. Dessutom har Håkan fått uppdraget
Internationalisering på lärarutbildningen, från 130101.

5

Meddelanden och information

Nordiska lärarmötet
Ett samarbete med representanter för lärarutbildningarna i de
nordiska länderna Danmark, Norge och Finland har inletts 2021 november. Deltagarna var mycket positiva, och diskuterade
olika former för samverkan. Exempel på samverkansområden
är IKT, mentorskap, utvärderingar och forskning. Även kurser
som ingår inom lärarprogrammen vid Högskolan i Halmstad
diskuterades. Nästa träff blir i Danmark under våren 2013.
Tid för forskning för LUTs lärare
Vissa av lärarna får extra tid för forskning, och vid LN 121211
kommer nämnden att fatta beslut kring detta.
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5

Meddelanden och information forts.

Lägesbeskrivning löneförhandlingar/lönesamtal
Nytt arbetstidsavtal kommer att tecknas, vilket bl a innebär att
man som lärare inte är garanterad tid för forskning.
Löneförhandlingar pågår, och endast ett fåtal samtal kvarstår
med den personal som ingår i OFR. Den personal som ingår i
SACO kommer att löneförhandla med Cecilia Kjellman.
Organisationsplanen
De smärre justeringar som beslutades på förra styrelsemötet
har gjorts i Organisationsplanen. Befattningsbeskrivningarna
för TA-personal ska ses som ett arbetsmaterial, som förändras
över tid.
Mentorskaps- och handledarkurs
Mentorskapskursen genomförs vt13 med 32 deltagare. Det är
få sökande till handledarkursen, vilket antagligen beror på att
så många sökt till mentorskapskursen. Båda kurserna ligger på
avancerad nivå.
Antagningssiffror vt13
35 personer har antagits till Förskollärarprogrammet vt13.
Studiedag för TA-personal 121206
Administrativ personal vid lärarutbildningen och RUC, inkl
sektionschef och biträdande sektionschef från LUT, träffade
företrädare för lärarutbildningen vid Göteborgs Universitet och
Lärarutbildningsnämnden. Under förmiddagen diskuterades
gemensamma frågor inom området: ledning av lärarutbildning,
ekonomi, VFU, kvalitetsfrågor, servicecenter, layout av
informationsmaterial samt strategiska frågor inom
lärarutbildningen.

6

Lägesbeskrivning 2012 och Budget 2013

Marie Larsson föredrog Budget för 2013. Den största
intäktsposten är anslag till grundutbildningen.
”Personalkostnaden kärn” för lärare omfattar endast de lärare
som är anställda på lärarutbildningen. Övriga lärare som
undervisar på lärarutbildningen är anställda på andra sektioner,
och ingår i posten Internköp från sektionerna, varav lön är den
största posten. Den kostnad för Idrottshallen, som hittills
belastat lärarutbildningen, har minskat från 1,7 milj kr till
200 000 kr. Efter att nya avtal skrivits med kommunerna har
VFU-arvoden har ökat med ca 0,5 milj kr. OH-kostnader inom
Högskolan har ökat i förhållande till ökade lärarlöner, både
inom sektionen och vid sektionsköpen.

7

Val av nytt sektionsråd

Efter val på lärarutbildningen bland röstberättigad personal har
följande personer valts att ingå i sektionsrådet fr o m 130101:
Lärarrepresentanter
Monica Eklund
Monica Karlsson
Ingrid Nilsson
Ewa Wictor
Vakant
Vakant
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3

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

7

Val av nytt sektionsråd forts.

T/A-representant
Håkan Cajander
Student-/doktorandrepresentanter
Marcus Mattsson
Jessica Laurila
Vakant

8

Projekt Utvecklingssamtal

Lisbeth Ranagården beskrev projektet Utvecklingssamtal, som
genomförts inom Förskollärarutbildningen av Marie-Heléne
Zimmerman Nilsson. Projektet genomfördes under ht12 med
en grupp av drygt 40 studenter. Ett samtal om 30 min
genomfördes med varje student, vilket var mycket uppskattat.
Styrelsen diskuterar alternativa möjligheter för genomförande
av denna typ av utvecklingssamtal. Jessica Laurila tror att fler
synpunkter framkommit om studenterna fått sitta i en egen
grupp, utan läraren. Lisbeth Ranagården anser att det är viktigt
för studenterna i deras framtida yrkesroll kan lämna
konstruktiv kritik, både positiv och negativ. Anki Wennergren
förslår att båda metoderna för genomförande av
utvecklingssamtal (med och utan samtalsledare) utvärderas.
Styrelsen föreslår att utvecklingssamtal enligt förslaget läggs
in i Förskollärarutbildningen framöver.

9

Lärarlyftet II ht13 och vt14

Ulla Palmqvist beskriver arbetet med kurser inom Lärarlyftet
II ht13/vt14.
Beslut:
Styrelsen beslutar enligt förslaget.

10

Examinatorer vt13

Styrelsen diskuterar listan över examinatorer vt13. Anki
Wennergren påtalar att hon är examinator för en kurs som hon
inte undervisar i, men disputerad lärare/examinator krävs inom
varje kurs. Pia Brandt uppmärksammar följande i listan, som
justeras:
-

Auo3 Utbildningsvetenskap 61-90 hp
Tag bort VFU-kurs
Engelska ämne 1 16-45 hp Tag reda på vem
Lägg till Svenska ämne 1 16-45 hp Linnéa Gustafsson

Lisbeth Ranagården anser att en person bör ha ansvaret för
ämnes-VFU när kursen nu ges för första gången i nya
lärarprogrammet. Styrelsen föreslog Ewa Wictor. Detta förslag
ska förankras i ämneslärargruppen.
11

Ersättning för VFU-seminarier och VFUbesök

Studentrepresentanterna påtalar att de VFU-perioder (5+1
veckor) som anges på s 5, termin 4, är negativt för studenterna.
Lisbeth Ranagården beskriver tanken med planeringen, och
ska ta upp formuleringen med Gun Wedding. Styrelsen
diskuterar förslaget, och vill ha följande tillägg på sid två:
- Förberedelse (läsa igenom tidigare omdömen, samt
pedagogisk planering …
Beslut:
Beslut fattas efter gjorda ändringar.
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Mötestider i sektionsrådet vt13

Mötestiden 130125 stryks och ersätts av 130129. MBLtiderna är kl 15.00 130122, 130318 samt 130520.
Beslut:
Mötestiderna beslutas efter ovanstående förändring.

13

Övriga frågor

1 Klagomål
Marcus Mattsson framför klagomål från studenter som läser
inom lärarprogrammen Lekridh och Bmano, 7:e terminen.
Under termin ht12 skulle de som Specialisering läsa
NO/Teknik 15 hp. Läraren (från KomTek) som skulle
undervisa dem trodde att de läste sin första termin. Studenterna
anser att de läser en kurs som inte ger dem något, efter läraren
inte förändrade något i upplägget av kursen. Lisbeth
Ranagården kommer att ta upp detta med ämnesansvarig.
Samma sak har hänt inom fördjupning i Matematik och
matematikdidaktik, för studenter som läser lärarprogrammen
Lekridh, Bmano och Språkom. Studenterna var lovade att
mycket didaktiska inslag skulle ingå i fördjupningen. När de
fick en ny lärare ingick knappt någon didaktik, vilket gjorde
studenterna besvikna.
2 Idé
Marcus Mattsson läser till matematiklärare på gymnasienivå,
och har under sin utbildningstid hjälpt många studenter (både
från lärarutbildningen och från andra sektioner) inom
matematik. Även andra studenter i matematik är positiva till
att hjälpa till. Marcus Mattsson har kontaktat Elevhälsan, som
bekräftar att det stora problemet för studenter på andra
sektioner är matematiken, och är positiv till initiativet. Även
Brita Lundh är vidtalad och ser positivt på initiativet.
Marcus Mattsson föreslår att denna ma-hjälp genomförs som
ett projekt, med start inom LUT. Administrativ hjälp kommer
att behövas för frågor som lokaler, vart studenterna ska vända
sig mm. Styrelsen diskuterar frågan, och anser att det är ett
mycket konstruktivt initiativ från Marcus.

Avslutningsvis tackade Lisbeth Ranagården styrelsen för bra
samarbete under åren, och önskade Cecilia Kjellman lycka till
med arbetet i lärarutbildningens sektionsråd, som startar
130101. Claes Ericsson tackade Lisbeth Ranagården för bra
samarbete inom styrelsen för lärarutbildning.
Vid protokollet

…………………………………….
Ulla Palmqvist, sekreterare

…………………………………….

………………………………………

Lisbeth Ranagården, ordförande

Pia Brandt, justeringsperson
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