HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för lärarutbildning
Sektionsråd

PROTOKOLL 2/2013
fört vid sammanträde
2013-03-25

Datum

2013-03-25

Tid

Kl. 13.00-16.00

Plats

Q 503

Närvarande ledamöter

Cecilia Kjellman, sektionschef, ordförande
Monica Eklund, lärarrepresentant
Ingrid Nilsson, lärarrepresentant
Ewa Wictor, lärarrepresentant
Håkan Cajander, T/A-representant
Jessica Laurila, studentrepresentant
Marcus Mattsson, studentrepresentant

Övriga närvarande

Pernilla Nilsson, § 12
Gun Wedding, § 10-11
Erik Samuelsson, student
Marie Larsson, sekreterare

Ej närvarande

Monica Karlsson, lärarrepresentant

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

Ärende

Beslut eller åtgärd

1

Fastställande av agendan

Föredragningslistan fastställs, med tillägg av en övrig fråga:
samverkan med andra lärosäten vid antagning till senare del av
program.

2

Val av justeringsperson

Ingrid Nilsson väljs till mötets justeringsperson.

3

Föregående mötes protokoll

Protokoll från 2013-01-29 föreligger och läggs till
handlingarna.

4

Fattade beslut

- Sektionschefen har nyligen fastställt ett antal kursplaner på
delegation, och underlag kommer att finnas vid nästa möte.
- Anmälan av beslut: Sektionsrådet har fattat ett per capsulambeslut att utse Fredrik Thornberg till sektionens ledamot i
valberedningen inför Högskolestyrelsens nya mandattid. Efter
att beslutet var fattat framkom att Fredrik Thornberg p.g.a. sitt
uppdrag som biträdande sektionschef inte borde ingå i
valberedningen. I hans ställe utsågs istället Caroline Eriksson.

5

Meddelanden och information

- Enligt föregående mötes protokoll skulle beslutsärende
angående LUT:s organisation tas upp vid detta möte, men
ärendet skjuts upp eftersom det skett en del förändringar som
föranleder en revidering.
- Teach for Sweden: det finns ännu inget avtalsförslag, och en
del olika uppgifter om hur projektet framskrider. Ska LUT
delta är det viktigt att vi också har inflytande och kan säkra en
god kvalitet.
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5

Meddelanden och information forts.

- All personal vid LUT är kallad till ett informationsmöte med
anledning av den rapport som publicerats gällande området
humanioras ställning vid lärosätet och den organisationsförändring som enligt rapporten bedöms vara en förutsättning
för att stärka området. En del i det förslag som finns är att
LUT, HUM och delar av HOS slås samman till en sektion,
vilket skulle innebära att HH får fyra ganska jämnstora
sektioner istället för dagens fem. Utredningen gäller inte
enbart organisatoriska frågor utan handlar också om
humanioras plats i grundutbildning och forskning. Rådet
kommer att återkomma i ärendet vid nästa möte.
- MBL-information enligt § 19 har hållits inför sammanträdet
2013-03-18.
- Ny nämndsstruktur: LUT har efter hörande av personalen
lämnat in synpunkter på förslaget med en gemensam nämnd
för all utbildning och forskning, vilket alltså bl.a. skulle
innebära att Lärarutbildningsnämnden läggs ner. Synpunkterna
kommer att delges Högskolestyrelsen, där beslutet fattas.
- Studentfrågor: som en återkoppling till den övriga fråga som
togs upp vid förra mötet, om att några lärare inför studenterna
uttryckt en negativ inställning till läraryrket, konstateras att det
krävs mer information innan man kan gå vidare med ärendet.

6

Utlysning av tjänster

Sektionsrådet har fått underlag till två tjänster som är
önskvärda att utlysa: en universitetslektor i
utbildningsvetenskap med särskild inriktning mot förskola, och
en universitetslektor i matematikens didaktik. Den lektor i
matematikens didaktik som idag är anställd vid LUT kommer
att sluta vid halvårsskiftet, och lektoratet i utbildningsvetenskap är idag bemannat med en vikarie.
Sektionsrådet konstaterar att underlagen behöver uppdateras
vad gäller faktauppgifter såsom ansökningsdatum och
kontaktpersoner. Lektoratet i utbildningsvetenskap ska även
omfatta grundskolans tidigare år, vilket texten också behöver
anpassas till. Beslut: Efter ovanstående korrigeringar beslutar
Sektionsrådet att utlysa tjänsterna.

7

Bokslut 2012 och budget 2013

Marie Larsson föredrar bokslut 2012 samt budget 2013.
Bokslutet uppvisar ett överskott på totalt ca 3,7 miljoner kr,
varav största delen är grundutbildningsanslag. För budget
beräknas däremot ett underskott på drygt 1 miljon, även detta
inom grundutbildningsanslaget. Budget gjordes i november
2012 och vissa förändringar har skett sedan dess, men några
förutsättningar skiljer sig jämfört med tidigare år och beräknas
påverka resultatet:
- höjning av VFU-ersättningen till kommuner och andra från
600 till 750 kr per student och vecka
- ändring av ersättningen för utbildningsområdena: VFU har
blivit ett eget område med ganska hög ersättning, medan
område LU har sänkts, och där har LUT merparten av sina
”egna” kurser. Ändringen påverkar även internköpen eftersom
framför allt studentpengen för idrott höjts, och den andel som
sektionerna uppskattar till direkt lön i det vi köper från dem
ökar i takt studentpengen, vilket förväntas innebära en ganska
väsentlig ökning av LUT:s OH-kostnader. En översyn av
internhandeln är aviserad, liksom en översyn av lokalerna, där
LUT nu betalar för en orimligt stor del av idrottshallen.
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8

LUT-representanter vid Högskolans råd och
nämnder

Sektionsrådet har fått en sammanställning av LUT:s
representation i Högskolans råd och nämnder. Vid sitt möte i
april väntas Högskolestyrelsen fatta beslut om ny
rådsorganisation, och alla representanter i de beredande
organen kommer då att väljas om.

9

LUT:s samhällsansvar

Håkan Cajander redogör för några exempel på samverkan som
även skulle kunna vara av intresse för LUT:
Näktergalen, en verksamhet vid Högskolan i Malmö där
studenter är mentorer åt bl.a. barn. Vid Chalmers undervisar
studenter gymnasieelever i matematik. Länsstyrelsen har
uttryckt en önskan om ett samarbete för stöd till
ensamkommande och nyanlända barn, och även Rädda
Barnen, där Ewa Wictor är engagerad, ser ett stort behov av
sådana insatser. Sektionsrådet diskuterar frågan, och en
förhoppning är att hitta möjligheter att göra mindre delar av
utbildningen, kopplade till samhällsansvaret, poänggivande,
eller kanske ingå som moment i examinationer, även om ett
djupare engagemang hos studenterna måste vara frivilligt.
LUT kommer att arbeta vidare med frågan och presentera ett
förslag längre fram – en modell liknande Näktergalen framstår
som det mest intressanta, och Ewa Wictor kommer också att
förankra frågan hos Rädda Barnen.

10

Förläggning av slut-VFU

Sektionsrådet har fått ett beslutsunderlag gällande förläggning
av slut-VFU inom Utbildningsvetenskap 61-90
hp/Utbildningsvetenskap II (Auo 3) för studenter som saknar
hp. Problemet är att slut-VFU:n är placerad i början av
terminen, och även om studenterna gjort sina poäng har dessa
inte hunnit registreras i LADOK. Det är också orimligt kort
framförhållning med tanke på t.ex. informationen till VFUlärarna. Beslut: Sektionsrådet beslutar enligt följande, efter
vissa korrigeringar i beslutsunderlaget: För att få genomföra
slut-VFU ht 13 ska student ha klarat samtliga hp enligt
uppflyttningsreglerna, senast fyra veckor innan VFU-perioden
börjar. Slut-VFU för studenter som saknar hp enligt
uppflyttningsreglerna genomförs därför tidigast terminen
därpå. Beslutet gäller endast ht 13. Gun Wedding och Ingrid
Nilsson formulerar ett förslag som gäller vt 14 och framåt.

11

Progressionsmatriser - VFU

Sektionsrådet har fått ut förslag på progressionsmatriser för
VFU för förskola, grundskolans tidigare år samt
ämneslärarutbildningen. Matriserna är tänkta att vara generella
och ska revideras kontinuerligt. Beslut: Sektionsrådet beslutar
att LUT ska ha progressionsmatriser för VFU.

12

Kunskapssmedjan

Pernilla Nilsson redogör för arbetet med Kunskapssmedjan.
Det startade som ett samverkansprojekt med medel från UN
för att utveckla Hjärnverket och omkringliggande lokaler för
att även inkludera t.ex. de estetiska ämnena. Michael Roos,
gästlärare vid LUT, har gjort en behovsinventering och ett
förslag till utformning av lokalerna. Tekniska chefen är positiv
till planerna, liksom fastighetsägaren som lovat bidra med en
miljon kronor till uppbyggnad av verksamheten. Under
arbetets gång har även de övriga sektionerna intresserat sig för
projektet, och nu förs det diskussioner om utveckling av hela
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12

Kunskapssmedjan, forts.

den s.k. S-flygeln. För LUT:s del är behovet av lokaler för
framför allt de estetiska ämnena ganska akut. Vi avvaktar ett
kommande möte mellan sektionscheferna innan vi vet hur vi
kan gå vidare.

13

Övriga frågor

Ingrid Nilsson redogör för sin fråga om studenter som läser
senare del av program vid annat lärosäte än där de är antagna
och där examensrätt saknas. Skriftliga avtal mellan lärosätena
måste finnas, liknande det som Malmö högskola skrivit. Hela
studiegången måste tydligt framgå. Frågan är om det är
sektionens eller Studerandeavdelningens ansvar att ha kontroll
över detta – Ingrid Nilsson tar med sig frågan till ett möte med
Studerandeavdelningens chef.

14

Frågor till nästa möte

- HUM-rapport och organisationsförändringar
- Teach for Sweden
- Näktergalen
- Kunskapssmedjan
- Behörighetsregler
- Internationalisering: det finns ett behov av rutiner kring det
praktiska genomförandet. Strukturplanerna behöver sannolikt
ses över med hänsyn till möjligheter till internationella studier,
och sektionschefen tar med sig frågan till ledningsgruppen.

Vid protokollet

Justeras

…………………………………….

………………………………………

Marie Larsson, sekreterare

Ingrid Nilsson, justeringsperson

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