HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för lärarutbildning
Sektionsråd

PROTOKOLL 3/2013
fört vid sammanträde
2013-05-24

Datum

2013-05-24

Tid

Kl. 09.00-13.00

Plats

Faculty Sammanträdesrum

Närvarande ledamöter

Cecilia Kjellman, sektionschef, ordförande
Monica Eklund, lärarrepresentant
Monica Karlsson, lärarrepresentant
Ingrid Nilsson, lärarrepresentant
Ewa Wictor, lärarrepresentant
Jessica Laurila, studentrepresentant
Marcus Mattsson, studentrepresentant (§ 1-6, 12-15 )

Övriga närvarande

Ulla Palmqvist, sekreterare

Ej närvarande

Håkan Cajander, T/A-representant

Ärendeordning: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 12, 13, 14, 15
§

Ärende

Beslut eller åtgärd

1

Fastställande av agendan

Föredragningslistan fastställs, med tillägg av en övrig fråga:
Q-lokaler.

2

Val av justeringsperson

Jessica Laurila väljs till mötets justeringsperson.

3

Föregående mötes protokoll

Protokoll från 2013-03-25 föreligger och läggs till
handlingarna.

4

Fattade beslut

- Sektionschefen har fastställt ett antal kursplaner på
delegation, enligt utsänt underlag.
- Anmälan av beslut: Sektionsrådet har fattat ett per capsulambeslut att utse Annika Elm Fristorp till sektionens ledamot i
valberedningen inför Forsknings- och utbildningsnämndens
första mandattid, tre år.

5

Meddelanden och information

- MBL-information enligt § 19 har hållits inför sammanträdet
2013-05-20.
- Teach for Sweden kommer att genomföras vid Högskolan i
Halmstad i samverkan med Karlstad Universitet. Tanken är att
30 studenter skrivs in, 15 i Karlstad och 15 i Halmstad. Första
mötet blir 20 juni för avtals- och samverkansdiskussioner med
Karlstad. Alla moment inom KPU ska motsvara
lärarutbildningens krav. Utbildningen startar vt14. Delar av
utbildningen är på distans, andra är förlagda på lärosäte eller
internat.
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5

Meddelanden och information (forts.)

- Internationalisering
Det nätverk som byggts upp mellan de nordiska länderna
(Danmark, Finland och Norge) har stärkts genom besök från
Håkan Cajander och representanter från lärarutbildningen.
Även ett gemensamt möte har genomförts i Danmark. Denna
nordiska samverkan rör både utbildning och forskning.
- Två lärarutbildare från Burma har, tillsammans med representant från Globala Skolan, besökt lärarutbildningen under
tre dagar. Ett utbyte diskuteras, både vad gäller studenter och
lärare, samt genomförande av VFU. Många studenter i Burma
läser engelska, och det finns vissa kurser som endast
genomförs på engelska.
Lärarutbildningen har tillsammans med Halmstad
kommun, sökt medel för att delta i projektet Näktergalen.
Utgångspunkten för projektet är de fysiska möten med olika
aktiviteter som barn och studenter har, varvid förhoppningen
är att ett mervärde kan genereras.
- Lärarutbildningen deltar i projektet Made by Halmstad,
Ett samverkansprojekt mellan Halmstad kommun, Högskolan
och näringslivet.
- Några studenter har lämnat in en lista till lärarutbildningen
med krav på att de vill ha mer undervisning i matematik.
Marcus Mattsson har tidigare i vår genomfört stödundervisning mot timersättning. Det ställer till problem när
kursansvariga på lärarutbildningen tror att studenterna har en
viss nivå inom ämnet, när studenterna inte alls uppnår den
nivån. Lärarutbildningen kan ställa upp med lokaler, men inte
stötta mera ekonomiskt. Eventuellt finns det möjlighet till
samarbete med andra sektioner. Monica Karlsson framför att
situationen ser likadan ut för studenter inom engelska. I
Monicas två grupper har ett stort antal kompletteringar krävts,
vilket inte inryms i tjänstefördelningen. Frågan ska lyftas i
andra forum, både vad gäller matematik och engelska.
- Frågan om lärare som ifrågasätter studenternas yrkesval
diskuteras. Det gäller både VFU-lärare och lärare på HH.
Förmodligen inser inte lärarna på HH att det blir negativt för
studenterna om flera lärare förmedlar kritiska åsikter kring
läraryrket. Frågan ska tas upp på nästa personalmöte.
- Två lektorstjänster är utlysta och kommer inom kort att
stängas för att handlingarna ska granskas av sakkunniga. Även
två doktorandtjänster har utlysts.
Ingrid Nilsson informerar om mötet hon haft med Studerandeavdelningen kring behörighet för studenter som läser senare
del av program vid annat lärosäte än där de är antagna, och där
examensrätt saknas. Tillgodoräknanden och liknande frågor tas
upp i Högskoleförordningen. Avtal krävs där det bl. a. framgår
att en tydlig studiegång planerats samt vilka kurser som ska
läsas på respektive lärosäte.
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Meddelanden och information (forts.)

Läs mer:
• SFS 2009:695 Gemensam examen generellt 1 kap. 17-18 §
• SFS 2009:687 Tillstånd att utförda ämneslärarexamen med
viss inriktning 6 kap.
SFS 2011:1068 Examensbevis 6 kap. 8- 11§

6

Ökad andel antagna studenter

Cecilia Kjellman presenterar ett förslag om att utöka
Förskollärarprogrammet med 10 platser och
Grundlärarprogrammet åk F-3 med 10 platser. Sektionsrådet
beslutar enligt förslaget.

7

Examinatorer ht13

Utbildningsnämnden har diskuterat ett förslag till beslut kring
Riktlinjer för examinator vid Högskolan i Halmstad. Vissa
justeringar har gjorts och nytt beslut ska fattas. Examinator får
större ansvar och mera arbete. Sektionsrådet diskuterar
problematiken och svårigheterna med detta nya system. Beslut
om examinatorer vid lärarutbildningen ht13 fattas enligt utsänt
förslag.

8

Utbildningsutbud 2014/15

Cecilia Kjellman visar en prognos för 2013-2016, med kraftiga
besparingar för alla utbildningsområden på Högskolan.
Sektioner som inte fyller sina uppdrag fullt ut riskerar att få
minskat antal platser framöver, och lärarutbildningen fyller,
enligt prognosen, inte sitt uppdrag fullt ut. Sektionsrådet
diskuterar frågan, och ska ta upp den vid första mötet ht13, då
även Marie Larsson och Gun Wedding ska delta. Det är viktigt
att få mer information kring hur siffrorna räknats fram.

9

Verksamhetsuppdrag 2013

Alla sektioner har fått Verksamhetsuppdrag från rektor, och ett
uppdrag som är gemensamt för alla sektioner är det som berör
Bexells utredning. Det uppdraget skiljer sig något från det som
ursprungligen presenterades. Cecilia Kjellman har ställt frågor
kring texten till rektor, som ser mycket positivt på denna nya
sektion. Tid för att diskutera frågan med rektor har bokats.

10

LUTs organisation

Ytterligare några förändringar har lagts in i LUTs organisation.
Det är bl. a. uppdragen som sektionschef och biträdande
sektionschef som förändrats. Sektionsrådet diskuterar detaljer
som behöver förändras i dokumentet. Cecilia Kjellman
kommer att arbeta vidare med LUTs organisation, så att
systemet blir lika för alla ämnen, både vad gäller undervisning
och ämnesansvar. Beslutet kring examinators ansvar, som ska
fattas av UN, innebär förändringar också för LUTs
organisation, och Cecilia kommer att diskutera frågan vidare
med utbildningsledarna. Slutgiltigt är det rektor som fattar
beslut kring LUTs organisation.

11

Nytt sektionsråd för LUT

Beredningsgruppen för att se över sektionsrådet vid Sektionen
för lärarutbildning (LUT) vad gäller dess mandat och ansvar
har tagit fram ett nytt förslag, som delas ut. Även synpunkter
från Högskolan på förslaget delas ut. Förändringar i detta nya
förslag när det gäller ledamöterna i sektionsrådet är att
lärarrepresentanter från andra sektioner än LUT ska kunna
väljas in i sektionsrådet samt att externa representanter är
strukna. De externa representanterna är viktiga, och beredningsgruppen föreslår därför att LUT upprättar ett programråd,
där de externa ledamöternas erfarenheter kan tas tillvara.
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Avsnittet om kursplaner är oförändrat, och avsnittet om
utbildningsutbud har en något förändrad formulering.
Många synpunkter har inkommit på avsnittet som behandlar
examensarbeten, bl. a. från HUM, med reaktioner på lydelsen.
Cecilia Kjellman påtalar att det inte alls handlar om att ta
ämnet från HUM. Det är däremot mycket viktigt att säkerställa
den didaktiska aspekten för alla ämnen parallellt med
samverkan kring ämnet. Därför har man velat ha två
handledare (en handledare från ämnet och en handledare från
utbildningsvetenskap).
Efter synpunkter från ESS är punkten Riktlinjer om
uppdragsutbildning struken.

12

LUTs representanter till de nya råden

Cecilia Kjellman informerar om att Caroline Eriksson ska
representera lärarutbildningen i IT-rådet.
Ulla Palmqvist är tillfrågad om hon vill representera
lärarutbildningen i det nya Rådet för Lika Villkor (RLV),
tidigare Utskottet för Lika Villkor. I RLV har kriterier för att
kunna väljas in till RLV diskuterats, och därför är det inte klart
ännu om det blir Ulla Palmqvist som får detta uppdrag.

13

Mötestider ht13

Cecilia Kjellman delar ut ett förslag på mötestider för ht13.
Vissa av tiderna passar inte alla deltagare, och sektionsrådet
beslutar sig för följande tider:
Sektionsråd
17/9 kl. 13.00-16.00
30/10 kl. 09.00-12.00
11/12 kl. 09.00-12.00

14

Övriga frågor

MBL
11/9 kl. 15.00
23/10 kl. 15.00
3/12 kl. 15.00

Q-lokaler
Klassrummen på 3 vån, Q-huset, används inte alla dagar, men
lärarstudenter har inte tillgång till rummen, eftersom de är
låsta. Studentrepresentanterna i sektionsrådet anser att detta
ställer till problem, även om man kan få låna nyckel på
lärarutbildningens expedition. Sektionsrådet diskuterar
lösningen att låta samtliga klassrum vara olåsta dagtid, medan
de två dörrarna vid trapporna skulle kunna förses med kodlås,
så att studenterna kort skulle kunna utnyttjas.
Marcus Mattsson föreslår att de nya studentrepresentanterna
som ska ingå i sektionsrådet, ska få en introduktion kring vad
arbetet i sektionsrådet innebär. De bör också ha en egen punkt
på dagordningen, ”Studenter informerar”.

15

Frågor till nästa möte

a.

Behörighetsreglerna

b.

LUTs organisation

c.

Verksamhetsplan

d.

Kvalitetsplan

e.

Teach for Sweden
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f.

Internationalisering

g.

Utbildningsutbud 2014/2015

h. Det nya sektionsrådet
Cecilia Kjellman kommer att fatta ett Per capsulam-beslut i
samverkan med sektionsrådet. Den preliminära tiden för nästa
sektionsråd (130617) kommer inte att tas i anspråk.
Cecilia Kjellman och hela sektionsrådet tackar Marcus
Mattsson och Jessica Laurila för det fina arbete de lagt ned i
sektionsstyrelsen.

Vid protokollet

Justeras

…………………………………….

………………………………………

Ulla Palmqvist, sekreterare

Jessica Laurila, justeringsperson

………………………………………
Cecilia Kjellman, ordförande

Sektionsråd vid Sektionen för lärarutbildning

