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Datum

2011-01-26

Tid

Kl. 13-15

Plats
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Närvarande ledamöter

Lisbeth Ranagården, sektionschef, ordförande
Pia Brandt, T/A-representant
Claes Ericsson, lärarrepresentant
Ingrid Nilsson, utbildningsledare
Ann-Christine Wennergren, lärarrepresentant
Jessica Hietasaari Andersson §7

Övriga närvarande

Ulla Palmqvist, sekreterare

Ej närvarande

Patrik Mattisson, studentrepresentant
Sandra Johansson, studentrepresentant

§

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 föreligger och läggs till
handlingarna.

4

Fattade beslut

Kristina Holmberg tillsvidareanställd från 110201. Fredrik
Thornberg en tidsbegränsad anställning som övergår i en
tillsvidareanställning så snart hans magisterexamen är klar.
Utannonserade tjänster med anställningar inom förskolepedagogik, matematikdidaktik för tidigare åldrar och läs-och
skrivutveckling för tidigare åldrar är fortfarande aktiva.
Ansökningstiden går ut med februari månads utgång.

5

Meddelanden och information

Romulo Enmark kommer att avtackas den 3 mars kl 16-18,
på Spiro dit alla är välkomna. Processen för att utse en ny
rektor beskrivs under §10d) Tillsättande av ny rektor vid
Högskolan i Halmstad. Ny rektor kommer att installeras vid
en akademisk högtid i november.
Lärarutbildningen kommer att komplettera sin ansökan om
prövning av examensrättigheter enligt HSV:s kommentarer.
Denna nya prövning ska skickas in senast den 1 mars 2011,
och Lärarutbildningsnämnden har beslutat ansvara för denna
sökomgång som gäller svenska 7-9 samt gy.

2

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

5

Meddelanden och information forts.

När det gäller examensrättigheter för AU90 har HSV inte
angivet några specifika regler. Vid nästa styrelsemöte ska
strategier kring AU90 diskuteras. De erhållna
examensrättigheterna i olika ämnen begränsar möjligheterna
till kombination. Vi väljer att skapa kombinationerna från
början, så att inte studenterna väljer ett ämne först och sedan
inte kan fortsätta sin utbildning vid HH:s lärarutbildning.

6

Tjänsteplanering vt11

Arbetet med att tillmötesgå alla lärares önskemål om
individuell tjänstefördelning har tagit alltför mycket tid i
anspråk. Inför nästa tjänstefördelning prövas en annan
modell vilken informeras om vid nästa styrelsemöte.
Marie Larsson fr.o.m. ht11 kommer att vara mera involverad
i arbetet med tjänsteplanering.

7

Dolda dokument på webben

Anledningen till de dokument som raderas från HH:s webb
fortfarande är sökbara är att de finns kvar i filarkivet, som är
kopplat till HH:s webb. Efter cirka tre månader in på
terminen raderas publicerade dokument från föregående
termin. Detta innebär emellertid att dokumenten fortfarande
är sökbara via webbens papperskorg. När papperskorgen
töms var tredje månad skapas en fotokopia av innehållet, och
även denna fotokopia är sökbar. Lärarna uppmanas därför att
använda webbens Insidan för dokument som ej ska visas
externt. Det finns även en projektplats där man väljer
användare. Personalen på lärarutbildningen kan kontakta
Jessica Hietasaari Andersson för mera information kring
denna projektplats.

8

Beslut om litteraturlistor

Styrelsen diskuterar alternativa sätt att fatta beslut om
litteraturlistor. Exempel på principer som ska vara vägledande :
en person med samordningsansvar har det övergripande
ansvaret, varje lärare kan inte räkna med att ta med sin egen
litteratur, litteraturen ska överensstämma med progressionen i
kurserna, samt innehållet ska ha forskningssanknytning. Frågan
ajourneras till nästa styrelsemöte när lärarna haft möjlighet att
diskutera frågan inom sina respektive arbetsgrupper. Även
skillnaden i kursplaner mellan gamla och nya lärarutbildningen
ska diskuteras inför nästa styrelsemöte.

9

Examinatorer vt11

Ett beslutsförslag över examinatorer vt11 diskuteras i
styrelsen. Ulla Palmqvist och Lisbeth Ranagården stämmer
av med examinatorerna, och därefter fattar Lisbeth
Ranagården beslut på delegation.

10

Övriga frågor

a) Studiedag kring nya reformer
Beslutas att RUC anordnar en studiedag (halv- eller heldag)
kring de nya reformerna inom skolområdet, samt information
om den nya lärarutbildningen. Eventuellt delas studiedagen
upp i tre delar: förskola, grundskola och gymnasium. Lisbeth
Ranagården bestämmer datum, som läggs in i studenternas
scheman, i samråd med Håkan Cajander och Ulla Palmqvist.
Studiedagen bör ligga i slutet av april.
b) Områdesbehörigheter för nya lärarutbildningen
Högskoleverkets författningssamling, HSVFS 2010 Nr 3,
ISSN 1401-3509, innehållande föreskrifter om ändring i
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§
10

Ärende
Övriga frågor forts.

Beslut eller åtgärd
Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2007:8) om
områdesbehörigheter, delades ut.Det är höga krav på
behörigheter mot nya gymnasieskolan, och styrelsen anser att
det är väsentligt att lärarutbildningen följer de angivna
kraven. Styrelsen rekommenderar Lärarutbildningsnämnden
att fatt detta beslut.
c) Ny mall för kursplaner
Styrelsen diskuterar den nya mallen, och föreslår att kurser i
”normalfallet ska vara 7,5 hp eller däröver”. Stycket om
undervisning i mallen ska tas bort. Styrelsen diskuterar även
hur VFU 15 hp ska kunna struktureras inom kursplanerna.
Vid nästa möte ska styrelsen diskutera i vilket forum
littaraturlistor till kursplanerna ska beslutas, om det ska vara
inom arbetsgruppen eller inom styrelsen.
d) Tillsättande av ny rektor för Högskolan i Halmstad
En rekryteringsgrupp med målsättning att presentera en
rektorskandidat för hörandegrupperna ska utses. Gruppen för
lärare ska omfatta 13 personer med följande fördelning
(enligt definition i Högskoleförordningen 4 kap 1§: tre
representanter för vardera SET, IDE och HOS samt två
representanter för HUM och LUT. Representanterna utses av
respektive sektionsstyrelse, och namnen ska skickas till
Marianne Dellstrand senast den 4 mars 2011. Hörandegruppens möte med den föreslagna kandidaten är inplanerat
till den 17 maj. Högskolestyrelsen föreslår rektorskandidat
vid sitt sista möte 10 juni, och därefter fattar regeringen
beslut om tillsättande.
Styrelsen diskuterar presumtiva krav på ny rektorskandidat;
HH ska bestå av ett antal starka delar, där lärarutbildningen
är en del. Vidare krävs bred kunskap om Högskolans område
och erfarenhet från olika forsknings- och kunskapsområden,
samt en ambition att sätta verksamheten i fokus (grundutbildning och forskning). Förmågor och arbetsmetoder som
lyfts fram är att kunna förvalta det goda och att förankra det
nya, att arbeta med beslut i konsensus, att vara lyhörd och
inkännande samt att våga leda utveckling.
Beslut:
Styrelsen beslutar att utse Claes Ericsson och Ann-Christine
Wennergren som representanter för LUT.
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Frågor till nästa möte

a) Strategier för AU90 vid en ny utvärdering
b) Ny mall för kursplaner
Se §8 samt §10c) .

Vid protokollet

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

…………………………………….

………………………………………

Lisbeth Ranagården, ordförande

Pia Brandt, justeringsperson

