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Närvarande ledamöter

Lisbeth Ranagården, sektionschef, ordförande
Pia Brandt, T/A-representant
Ingrid Nilsson, utbildningsledare
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Ej närvarande

Claes Ericsson, lärarrepresentant
Patrik Mattisson, studentrepresentant
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§

Ärende

Beslut eller åtgärd

1

Fastställande av agendan

Föredragningslistan fastställs.

2

Val av justeringsperson

Ann-Christine Wennergren väljs till mötets justeringsperson.

3

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll föreligger och läggs till
handlingarna, med följande kommentarer:
De fackliga påpekar att alla personer som nämns i ärendelista
och minnesanteckningar ska benämnas med både för- och
efternamn. Kursplanerna Läs- och skrivutveckling samt
Matematikutveckling borde haft tillägget ”15 hp”. I övriga
anser de fackliga att Lärarutbildningen har mycket bra
ordning när det gäller styrelsearbetet, vilket andra sektioner
borde sträva efter att också ha.
Ann-Christine Wennergren meddelar att kursplanen som
nämns i §8 är klar.

4

Fattade beslut

Beslut har fattats om att utannonsera följande tjänster:
- Adjunkt i utbildningsvetenskap, estetiska lärprocesser
- Adjunkt i utbildningsvetenskap, bedömning och
betygsättning
- Lektor i matematikdidaktik, yngre åldrar
- Lektor i matematikdidaktik, äldre åldrar
- Lektor i läs- och skrivutveckling
- Lektor i utbildningsvetenskap, specialpedagogik
- Lektor i utbildningsvetenskap, förskolans pedagogik

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

4

Fattade beslut forts.

Lärarutbildningsnämnden fattar beslut kring forskningsmedel.

Diskuteras att till beslutet om erhållna forskningsmedel
bifoga klara och tydliga krav på deltagande i
forskningsmiljöns seminarier samt att de som erhåller
forskningsmedel redovisar arbetet/resultat både efter första
och andra året.
En praxis har utvecklats inom lärarutbildningen, som innebär
att sökande räknar med att erhålla arbetstidsminskning om
30% i samband med forskning. Eftersom antalet anställda på
lärarutbildningen ökat innebär detta att flera ska dela på
forskningmedlen. Detta komplicerar besluten kring
forskningsmedel för Lärarutbildningsnämnden och samtliga
lärare vid LUT kommer inte att erhålla 30% nedsättning för
forskning.
5

Meddelanden och information

MBL-information hölls 100906, och de fackliga
representanterna hade inga yrkanden utöver de i §3.
En ny anställningsordning håller på att arbetas fram.
De två kurserna Läs- och skrivutveckling, 15 hp, och
Matematikutveckling, 15 hp har tidigare ingått i samma kurs,
Läs-, skriv- och matematikutveckling, 30 hp. Anledningen till
att kursen delats upp i två är att lärarutbildningen velat
möjliggöra fler individuella val för studenterna.
Kursen Språk, kommunikation, lek och lärande, 31-60 hp, för
vt11, blir klar inom kort.
Ingrid Nilsson informerar om kursplaner inför vt11. Vissa
formuleringar och litteraturlistor kommer att justeras. Inom
Allmänt utbildningsområde 1-30 hp kommer text kring de
nya styrdokumenten att läggas till, i den omfattning sådana
finns. Även information om den nya skollagen ska läggas
till. Om sådan kurslitteratur finns ska den ingå i kurser som
obligatorisk litteratur.

6

Handlingsplan 2011 för UT angående Lika
villkor, mångfald och genus

Ingrid Nilsson informerar om handlingsplanen. Tre mål har
speciellt valts ut: Akademisk miljö, Lärmiljö och
Kursinnehåll.
Beslut:
Planen fastställs med följande 3 ändringar:
1) Fjärde punkten under ”Akademisk miljö”:
Inventera sektionens kompetens om olika perspektiv/synsätt
på vetenskap och kunskap inom personalen. Ansvarig:
Sektionschef.
2) Femte punkten under ”Akademisk miljö”:
Stryk det ena ”Ansvarig”.
3) Under ”Lärmiljö”:
Ny punkt: Ett seminarium med aktuellt innehåll anordnas för
all personal under vt11. Seminariet ska diskuteras på
uppstartsmötet i början av vt11, och Ingrid Nilsson kontaktar
Suzanne Mason Almgren för att arbeta fram ett förslag på
seminarium. Ett förslag på seminarieform kan vara teater
liknande de som genomförts tidigare inom Jämställdhetscentrum.
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7

Lärarutbildningens kvalitetsarbete

Deltagarna i styrelsen diskuterar svårigheterna med att mäta
kvalitet och ange siffror. Styrelsen anser att innan
kvalitetsarbetet diskuteras bör man ha en strategi för
grundutbildningen, och föreslår även att en strategi för hur
grundutbildningen ska forskningsanknytas arbetas fram.
Styrelsen diskuterar förändringarna i studenternas
utvärderingar. Det är svårt att utläsa vad studenterna tycker.
En strategi kan vara att varje styrelsemedlem intervjuar 3-4
studenter för att få deras synpunkter på utvärderingarna.
Frågan ska diskuteras vid nästa styrelsemöte.
Den nya schemablanketten diskuteras. De nya lärarna på
lärarutbildningen anser att blanketten är ett bra stöd i deras
arbete. Vissa förändringar behöver göras i blanketten, bl. a.
är texten för liten.
Den nya lärarutbildningen blir likartad över hela landet. Det
blir därför en viktig kvalitetsfråga hur lärarutbildningen kan
få nya studenter i utbildningen. Öppet Hus blir extra viktigt,
och måste marknadsföras tidigt.

8

Rutinerna kring kursplanearbetet i den nya
lärarutbildningen

Styrelsen diskuterar vem som tillsammans med Ingrid
Nilsson ska granska kursplaner inför godkännande. Lisbeth
Ranagården lämnar besked om detta vid nästa styrelsemöte.

9

Mötestider vt11

De föreslagna mötestiderna för vt11 diskuteras. De övriga
styrelseledamöterna ska ge besked innan beslut om
mötestiderna kan fattas.

10

Examination – omtentamen och
kompletteringar

Denna fråga har diskuterats i styrelsen tidigare. Styrelsen
föreslår att ett ramförslag tas fram till nästa styrelsemöte för
beslutsfattande.
Det är viktigt att underlag finns för vad en lärare genomfört i
en kurs, så att vikarier snabbt kan sätta sig in i arbetet. Även
överlämnandet mellan lärarna är av stor betydelse, vilket
diskuteras. Examinatorns roll som ”Terminsansvarig” är
också viktig att diskutera i nya lärarutbildningen.

11

Tillgodoräknande i svenska när student vill
byta inriktning

Ämnet svenska som studenter läser inom Språk,
kommunikation, lek och lärande är inriktad på barnlitteratur,
kommunikation och text i samspel samt skapande processer
utifrån dessa områden. Ämnet är ej jämförbart med Svenska:
språk, kultur och litteratur för lärare. Problem uppstår därför
när studenter vill tillgodoräkna sig svenska från Språk,
kommunikation, lek och lärande, och dessa problem kring
tillgodoräknande diskuteras. Till nästa styrelsemöte lämnar
Ingrid Nilsson ett underlag över dessa moment till styrelsen
för beslut.
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12

Övriga frågor

Dagordning och minnesanteckningar från styrelsens möten
läggs ut på Lärarutbildningens webb. Ulla Palmqvist ska
maila personalen när ett nytt dokument lagts ut på denna
sida. Det åligger även deltagarna i styrelsen att föra
information och beslut från styrelsens möten vidare till sina
kollegor. Även mallen för litteraturlista ska läggas ut, och
Ulla Palmqvist diskuterar med Jessica Hietasaari Andersson
om bästa placering på webben.

13

Frågor till nästa möte

a)
b)
c)
d)

Examination – omtentamen och kompletteringar
Tillgodoräknande i svenska när student vill byta inriktning
LUT:s kvalitetsarbete
Rutinerna kring kursplanearbetet i den nya
lärarutbildningen
e) Mötestider vt11

Vid protokollet

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

…………………………………….

………………………………………

Lisbeth Ranagården, ordförande

Ann-Christine Wennergren, justeringsperson

