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Datum
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Tid

Kl. 13-15

Plats
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Närvarande ledamöter

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

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, med följande kommentarer:
De fackliga har framfört att de önskar tydligare beskrivning
än den som finns i §4. Beslut ska tydligare markeras.

4

Fattade beslut

Beslutet att ställa in AU90 med start vt11,som tagits tidigare,
skulle inte räcka för att få ned studentantalet. Därför inställs,
i stället för AU90, de båda programmen Barns språk och
skapande processer samt Språk, kommunikation och
skapande processer med start vt11.
Beslut har fattats om att skicka in komplettering för
examensansökan gällande planerad omfattning av den nya
lärarutbildningen, sammanfattande forskningsöversikt samt
innehållet i so-ämnet för grundlärarutbildningen F-3.

5

Meddelanden och information

MBL-information hölls 100906, och de fackliga
representanterna hade inga yrkanden utöver de i §3.
Dessutom tyckte de att modellen för tilldelade resurser (se
§11) var en bra modell, som skulle kunna utvärderas.
Mötet 101012 i Kvalitetsrådet är inställt, och nytt datum
kommer att meddelas.

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

6

Val av studentrepresentanter

Beslut:
Styrelsen väljer Sandra Johansson som studentrepresentant.
Dessutom delegeras till Lisbeth Ranagården att ställa frågan
till Kåren om Patrik Mattisson kan vara studentrepresentant.

7

Utbildningsutbudet 2011/2012

Enligt beslutsförslag från Utbildningsnämnden ska
besparingar om totalt 7% göras vid hela lärosätet, med start
under 2010 om knappt 2%. Alla sektioner måste dra ner på
sina utbildningsutbud, och Lärarutbildningen kommer att
ställa in två program, se §4.
Lärarutbildningen planerar att längre fram även ansöka om
examensrätten för yrkeslärarexamen, alternativt ansöka
tillsammans med annat lärosäte.

8

Kursplaner:
- UV9010

Kursplanen UV9010 Didaktiska perspektiv på lärande och
utveckling för yrkeslärare 15 hp för Baggiums yrkeslärare
diskuteras. Alla kurser ska utgå från praktiken. Styrelsen
diskuterar formuleringarna under Färdighet och förmåga,
och uppdrar åt Anki Wennergren och Marie-Helene
Zimmerman Nilsson att arbeta vidare med formuleringarna.
Lisbeth Ranagården godkänner därefter kursplanen på
delegation.

9

Rutiner kring kursplanearbetet

Rutiner för arbete med kursplanerna i den nya
lärarutbildningen diskuteras. Ett förslag är att en grupp ser
över kursplaneformuleringarna för ett år i taget. Ett annat
förslag är att tid vid forskningsmöten, jämn eller ojämn
vecka, skulle avsättas för kursplanearbete. Deltagarna i
styrelsen ska diskutera arbetsrutinerna kring de nya
kursplanerna inom sina arbetslag.
Beslut:
Lisbeth Ranagården sammanställer en idéskiss över rutinerna
kring kursplanearbetet inför nästa styrelsemöte 101022.

10

Examinatorer

Beslut:
Beslutsförslaget över examinatorer ht10 antas.

11

Användning av tilldelade resurser
Modell

Modellen och många olika aspekter av den diskuteras,
exempelvis skillnaden mellan nyutvecklade och äldre kurser,
kursansvaret, mailkontakt med studenter och handledning.
Ett tillägg görs till näst sista stycket i texten: ”För de
naturvetenskapliga ämnena och för vissa andra
ämnesgrupper …”.
Beslut:
Modellen ska användas på försök under delkurs 3 och 4,
därefter ska den utvärderas.

12

Mall för litteraturlista

Beslut:
Anki och Claes jämför det nya förslaget för mall (från
biblioteket) med den mall som redan används inom
lärarutbildningen. Styrelsen är enig om att fortsätta använda
vår mall, som följer APA-systemet.

§

Ärende

13

Övriga frågor

Beslut eller åtgärd
a) Frågan hur studentrepresentanterna väljs ut kommer att
ställas till Kåren. Det är rimligt att studentrepresentanterna
studerar inom lärarutbildningen.
b) Beslut:
Det ska tydligt anges i Välkomstbreven att studier vid
lärarutbildningen är campusförlagda till minst en
gång/vecka.
c) Den nya schemamallen diskuteras, och tillägg/förändring
gällande förkortningarna nederst på sidan ska lämnas till
Jessica.

14

Frågor till nästa möte

a) Ny kursplan ska utvecklas för Naturvetenskap, människa
och miljö 61-90 hp.
b) Specialiseringen för grundskolans tidigare år Läs-, skrivoch matematikutveckling kommer att ersättas av två
kurser:
- Läs- och skrivutveckling
- Matematikutveckling
c) Idéskiss över rutinerna kring kursplanearbetet i den nya
lärarutbildningen.

Vid protokollet

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

…………………………………….

………………………………………

Lisbeth Ranagården, ordförande

Pia Brandt, justeringsperson

