HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för lärarutbildning
Sektionsråd

PROTOKOLL 5/2014
fört vid sammanträde
2014-09-15

Datum

2014-09-15

Tid

Kl. 09.00-12.00

Plats

Q161

Närvarande ledamöter

Cecilia Kjellman, sektionschef, ordförande
Monica Eklund, lärarrepresentant
KG Hammarlund, lärarrepresentant
Lars Kristén, lärarrepresentant
Ingrid Nilsson, lärarrepresentant
Ewa Wictor, lärarrepresentant
Håkan Cajander, T/A-representant

Övriga närvarande

Catrine Brödje, sektionschef HUM (§ 8)
Ulla Palmqvist, sekreterare

Ej närvarande

Monica Karlsson, lärarrepresentant
Kristoffer Svensson, studentrepresentant
Martin Extor, studentrepresentant

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

1

Fastställande av agendan

Agendan fastställs.

2

Val av justeringsperson

Ewa Wictor väljs till mötets justeringsperson.

3

Föregående mötes protokoll

MBL har genomförts med de fackliga representanterna.
Protokollet läggs till handlingarna.

4

Fattade beslut

Några kursplaner är fattade på delegation, och kommer att
presenteras på nästa sektionsråd.

5

Meddelanden och information

Rektors ledningsråd
Den nya sektionen och översynen av verksamhetsstödet har
varit återkommande frågor. Även det akademiska
ledarskapet har diskuterats, och Cecilia Kjellman kommer
att återkomma till denna fråga.

Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 Halmstad, Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
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Meddelanden och information forts.

En utredning kring verksamhetsstödet är tillsatt, och from
150101 kommer man att skapa en gemensam budget för
hela verksamhetsstödet. Alla som arbetar inom
verksamhetsstödet har fått lämna in uppgift om hur deras
arbetstid fördelas, som underlag för den gemensamma
budgeten. Olika ekonomiska poster har lyfts på olika sätt
inom sektionerna, en fråga som tagits upp till diskussion av
Cecilia. Även RUC har påtalat det faktum att ”Externa
medel” lyfts olika inom sektionerna, liksom frågan kring
stödverksamhet och kärnverksamhet. När det gäller externa
medel är det en central fråga om RUC är en
kärnverksamhet eller en stödverksamhet. Håkan Cajander
påtalar att den administrativa personalen vid LUT blir
mycket väl informerad om hela processen, och vi känner
oss deltaktiga, även om det finns en allmän oro.
Högskolan har fått en ny HR-chef, som besökt de olika
sektionerna. Det är också en utredning kring hur info- och
kommunikationsdelen ska vara organiserad. Förslaget
innebär en centralt placerad organisation, med
kommunikatörer som arbetar ute på sektionerna, men inte
är anställda på sektionerna.
Inför FUNs senaste möte hade alla sektioner förberett
frågor. LUT har fått ett besparingskrav, vilket lett till att
man kommer att pausa 7-9 från ht15. Däremot ser vi en
uppgång i år för 7-9, eftersom några lärosäten redan lagt
ned 7-9. Det är oklart hur det kommer att se ut i
framtiden, om regeringen väljer att lägga ned 7-9 eller inte.
På ett tidigt skede har HUM fått besked om att inga
indragningar skulle göras, medan däremot LUT fått
indragningar som även berör HUM. Denna fråga har tagits
upp av sektionsledningen. Ansvarig på
Utbildningsdepartementet har lämnat besked, om att de
medel som lärarutbildningen fått för utökade studentplatser
ska leda till en konkret höjning av antalet platser inom
lärarutbildningen.
Tjänster
Ansökningstiden har gått ut för tre utannonserade tjänster.
Sakkunnigutlåtande för tjänsten inom naturvetenskapernas
didaktik har inkommit, och den person som placeras på
första plats är redan knuten till lärarutbildningen.
Övningsskolor
Sektionsledningen har förhandlat med Halmstad, Laholm,
Ängelholm och Falkenbergs kommun kring avtalet.
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Meddelanden och information forts.

Studie- & yrkesvägledning i undervisningen – handledning
I ett samverkansprojekt mellan bl. a. Skolverket, Region
Halland, Arbetsförmedlingen, Lärarutbildningen samt
RUC ska lärare och studie- och yrkesvägledare handledas
för att förbättra studie- och yrkesvägledningen i alla ämnen
och årskurser. Ewa Wictor är ansvarig för handledningen,
som startar 141001, med ca 50 deltagare från Halmstad,
Varberg och Hylte.
Teach for Sweden
Den största delen av utbildningen genomförs på distans,
med vissa campusförlagda moment. Om några veckor
kommer en av grupperna till lärarutbildningen vid HH.
Det är viktigt att alla som frågar om utbildningen får
korrekta svar kring exempelvis regler på Högskolan, vilket
inte alltid varit fallet.
KPU
Regeringen har gett Högskolan medel för att utveckla
verksamheten. En f d student är anställd på halvtid, och
anställningen ska bl a underlätta för RUC, som redan har
fullt upp med arbete.
Antagna ht14
Vi har haft ett bra söktryck, och för första gången har vi
haft fler sökande på ämneslärarutbildningen än antal
platser, drygt 80 är antagna. Även på
förskollärarutbildningen och grundlärarutbildningen har vi
haft fler sökande än antal platser. Det är t. ex. fyra sökande
på varje förskoleplats.
Internationalisering
Under veckan har två personer från Myanmar och
representanter från Globala skolan och Internationella
avdelningen på HH varit på lärarutbildningen för
diskussioner kring framtida samarbete. Utbildningen i
Myanmar skiljer sig på många sätt från vår
lärarutbildningen, men den har en stor potential, och
samverkar bl a med andra skolor i hela Myanmar. Det finns
möjligheter att via Linneus Palme-medel starta ett utbyte
för lärarpersonal. Eva Hansson och Cecilia Kjellman ska
åka till Myanmar ht14.
Det pågår även en dialog kring att samarbeta med Island.
Inför arbetet med den nya sektionen är det viktigare att
samverka och utnyttja de avtal som redan finns, än att
skriva nya avtal som kanske inte kommer att utnyttjas.
Håkan Cajander efterlyser idéer kring dessa frågor.
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Kursplaner

Sektionsrådet diskuterar de olika kursplaner som mailats ut
och som också delas ut på mötet.
Texten ”I kursen ingår obligatoriska fältstudier i form av
VI-dagar (verksamhetsintegrerat lärande).” diskuteras, och
sektionsrådet anser inte att ordet fältstudier är korrekt
gällande VI-dagar. Ett förslag, som sektionsrådet ställer sig
bakom, är att använda begreppet ”studier i verksamheten” i
stället för fältstudier.
Ingrid Nilsson undrar över behörighetsnivån i kursplanen
Idrott och hälsa II åk 7-9, och ämneslärargruppen beskriver
hur man tänkt kring gy-nivån.
Beslut:
Sektionsrådet beslutar att fastställa kursplanen Idrott och
Hälsa II åk 7-9
Sektionsrådet diskuterar de två kursplanerna i svenska, och
formuleringen ”… och minst en muntlig redovisning”
under Delkurs 3, Examination.
Beslut:
Sektionsrådet beslutar att fastställa kursplanerna i svenska.
Ingrid Nilsson beskriver de två kursplanerna till den
internationella terminen, och de förändringar som gjorts
vad gäller beskrivningen av Examination. Sektionsrådet
ställer frågan varför VG inte kan användas i de två
internationella kurserna. Till nästa sektionsråd ska
kursplanerna ses över gällande betygsskalan.
Beslut:
Sektionsrådet beslutar att fastställa de internationella
kursplanerna.

7

Utbildningsutbud 2015/16

Information kring förändringar i utbildningsutbudet
2015/16 framfördes under §5 Meddelanden och
information.

8

Den nya sektionen

Cecilia Kjellman och Catrine Brödje beskriver arbetet med
den nya sektionen:
Direkt efter sommaren kallades Cecilia och Catrine till det
första mötet om den nya sektionen, i den interimistiska
styrelsen. Annons om ny sektionschef ska komma.
Personalen på Högskolan vid sektionerna HOS, SET och
IDE kommer att ges möjlighet att rösta om de vill tillhöra
den nya sektionen, de båda sektionerna LUT och HUM
kommer inte att rösta i frågan.
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Den nya sektionen forts.

Det arrangeras flera tillfällen för information och
samverkan kring den nya sektionen, och en grupp är utsedd
bestående av forskningsledarna för att diskutera
forskningen i den nya sektionen. En annan arbetsgrupp
berör skapandet av ett Visualiseringscentrum.
CESAM kommer troligtvis inte att finnas kvar i HOS, utan
antagligen tillhöra den nya sektionen. Anders Nelson har
fått i uppdrag från rektor att utreda hur den nya sektionen
som bildas från HOS kommer att se ut.
Det blir viktigt att i den nya sektionen se över vilken
forskningsmiljö som ska finnas. I framtiden kommer
samhällskunskapen att vara representerad på alla fyra
sektionerna.
KG Hammarlund ställer frågan om forskare är skyldiga att
tillhöra en forskningsmiljö, en viktig fråga som ska
undersökas. Lars Kristén informerar om att man måste
tillhöra en miljö för att få tillgång till medel i mijön.
Däremot ska man underlätta för forskare, så att de kan
tillhöra mer än en forskningsmiljö.
Cecilia anser att det också blir viktigt att bygga upp en
masterutbildning i den nya sektionen, så att den inte enbart
fokuserar på utbildning, utan tanken är att utbildning och
forskning ska stödja varandra.
KG anser att FUN hittills inte agerat för att underlätta för
den nya sektionen gällande medelstilldelning, utan att det i
stället är de större forskningsmiljöerna som gynnas.
Synpunkter framkommer om den nya sektionen kommer
att få forskningsmedel, men dessa medel kommer från
rektors strategiska medel, och härigenom blir styrda för
vissa ändamål. Ett mindre forskningsområde uppfattas
också som att det får svårare att få forskningsmedel.
Ingrid ställer frågan om det funnits några tankar kring
samgående mellan FULL och KK-miljön.
Forskningsledarna kommer att diskutera detta i
arbetsgruppen som är tillsatt. Det finns vissa skillnader
mellan HUMs forskningsmiljö och KK-stiftelsen, som
förutsätter samarbete med det privata näringslivet, vilket
inte krävs inom HUMs forskningsmiljö. Det som blir
viktigt framöver för den nya sektionen blir att samverkan
mellan LUT och HUM vad gäller forskningsmedel och
miljöer, en arbetsuppgift som måste få ta tid.
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Den nya sektionen forts.

Lokaler för den nya sektioner kommer att bli i Q-huset, där
våning 4-5 är tänkta som tjänsterum. Cecilia informerar att
hela Q-huset (undantaget vissa delar på våning 2 och
vaktmästeriet på våning 1) ska bli tillgängligt för den nya
sektionen. Visualiseringscenter kommer att bli på våning 1.
HUMs personal önskar att det blir bra undervisningssalar
på våning 1, för att slippa gå mellan olika huskroppar. Både
Cecilia och Catrine tror att detta tyvärr ändå kommer att
behövas när det gäller större studentgrupper.
Ombyggnader för t ex nya tjänsterum kommer inte att vara
klara förrän gissningsvis inför ht15. Sektionsrådet
diskuterar problematik med att arbetet på den nya
sektionen ska flyta bra samtidigt som lokalerna byggs om.
Det optimala vore naturligtvis att ombyggnadsarbeten
utförs under sommaren, men detta kommer att ta tid och
kräva tålamod.
Lars informerar om att en grupp skapades, där personer
deltog som inte var i ledningen, vid ombyggnadsarbetena
på HOS.
Personalen på HUM ser fram emot den nya sektionen,
eftersom man arbetat i en ”mellanperiod” under lång tid.
För LUTs del är det främst den administrativa personalen
som upplever osäkerhet, vilket också beror på den
högskoleövergripande översynen av stödverksamheten. Den
nya sektionen träder i kraft från 150101, eventuellt med ett
tillfälligt ledarskap under en period.
Håkan ställer frågan om riskanalys genomförts samt hur
tidsplanen ser ut. Linda Hollins på HR har gjort en
riskanalys tillsammans med huvudskyddsombuden och
sektionscheferna. Det finns ingen övergripande
tidsplan,men de arbetsgrupper som ska tillsättas kommer
att ha sina respektive tidsplaner. Både Cecilia och Catrine
trycker på att det är viktigt att skynda långsamt, så att
personalen kan vara med i hela processen.
Synpunkter framkommer kring anställningen av ny
akademichef, bl. a. med hänsyn till tidsaspekten,
chefserfarenhet samt den tjänst som akademichefen kan ha
för närvarande.
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Den nya sektionen forts.

Ewa Wictor ställer frågan hur det ser ut framöver för
Cecilia och Catrine. De har ett uppdragsförordnande på tre
år, som kan avslutas tidigare under särskilda
omständigheter. Däremot kommer de troligen att ha kvar
sina anställningar även under 2015, men ej som
sektionschefer. Cecilia och Catrine ska stödja processen i
den interimistiska gruppen, men vet inte hur deras framtida
tjänster kommer att se ut.

9

Övriga frågor

a) Examensarbeten (Monica Eklund)
Monica Eklund tar upp frågan kring vad som anges
gällande examensarbeten i kursplaner samt vad de lokala
bestämmelserna anger. Kan man begränsa examinationer
och antalet handledningstillfällen? Är det korrekt att
likställa handledning och examination? Hur hanteras de
antal timmar som finns i tjänstefördelningen vid
terminsstart, när studenter, som inte blivit klara tidigare,
tillkommer? Genereras nya timmar i tjänstefördelningen,
och var tas dessa timmar ifrån?
Sektionsrådet ska fatta beslut kring detta vid nästa
sektionsråd.
b) Möte med Mittens rike (Ingrid Nilsson)
Ingrid tar upp frågan kring studenter som flyttat mellan
olika program, och studenter som sökt till senare del av
program. Dessa moment är inte enkla att tillgodoräkna,
och frågan har diskuterats på senaste mötet Mittens Rike.
Ingrid föreslår att den som är intresserad kan vara med på
nästa möte. På nästa sektionsråd kommer frågan att
diskuteras och beslut fattas.
c) Heldagsmöte för något av sektionsrådsmötena ht14?
Cecilia föreslår ett heldagsmöte 141204, kl. 09.00-16.00,
vilket deltagarna i sektionsrådet bestämmer.
d) Uppsatser
På senaste ämneslärarmötet ställdes frågan hur många
uppsatser studenter i engelska ska skriva. Frågan gäller
studenter som läser engelska som förstaämne i gymnasiet.
Vid ansökan om examensrättigheter uppgav
lärarutbildningen endast en uppsats. Frågan ska diskuteras
på sektionsrådet 141204.
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Frågor till nästa möte

A) Översyn av betygsskalan i kursplaner för internationella
terminen.
B) Exzamensarbeten (Monica Eklund)
C) Fråga om tillgodoräknande (Ingrid Nilsson)
D) Uppflyttningsregler / Slutbetyg / Kompletteringar
(Monica Karlsson)

Vid protokollet

Justeras

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

……………………………………………
Ewa Wictor, justeringsperson

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