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HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för lärarutbildning, sektionsstyrelsen

PROTOKOLL 7/2009
fört vid sammanträde 2009-12-16

Datum
Tid
Plats

2009-12-16
Kl. 9.00 – 11.00
Q 436

Närvarande ledamöter

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

Övriga närvarande

Marie Larsson, sekreterare

Ej närvarande

Lisa Heuser, studentrepresentant
Patrik Mattisson, studentrepresentant

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

1

Fastställande av agendan

Föredragningslistan fastställs med tillägg av ett ärende
under § 10, Övriga frågor: Kursplan Lärande och
bedömning, 15 hp

2

Val av justeringsperson

Ann-Christine Wennergren väljs till mötets
justeringsperson.

3

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll föreligger och läggs till
handlingarna. Gällande kursplanen i Specialpedagogik
1-30 hp finns enligt Utbildningsnämnden (UN) inga
beslut som hindrar att en kurs saknar delkursindelningar, men man är ändå tveksam till det, och
frågan behöver diskuteras ytterligare.
Gällande frågan om regler för examination (§ 9 vid
föregående möte) återkommer Lisbeth Ranagården
med ett förslag som tas upp igen vid ett senare möte.
En mötestid (beslut under § 12 vid föregående möte)
föreslås ändras. Det gäller 2 mars, som ändras från
10.00-16.00 till 14.00-16.30, p.g.a. förlängt viktigt
möte i LUT:s forskningsmiljö FULL samma dag.

4

Fattade beslut

- Lisbeth Ranagården har på delegation beslutat
godkänna en kursplan enligt den lista som sänts ut.
Den är en av flera kursplaner som tagits fram för att
hitta särskilda lösningar för ett fåtal studenter. Det är
förvirrande att alla dessa olika kursplaner syns på
hemsidan, och Lisbeth Ranagården undersöker
möjligheten att styra visningen av dem.
Lisbeth Ranagården har även fattat beslut enligt
följande:
- om förlängning av ett antal förordnanden av framför
allt gästlärare; alla som hade förordnanden under ht 09
har fått dem förlängda, några med vissa justeringar av
tjänstens omfattning. I samband med detta diskuteras
om vi inte borde utlysa en adjunktstjänst - Lisbeth
Ranagården arbetar vidare med frågan, som även
facken haft synpunkter på.
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§

Ärende

Beslut eller åtgärd

4

Fattade beslut, forts.

- två beslut angående kursutveckling: Monica
Karlsson har fått i uppdrag att utveckla engelska mot
lägre åldrar och Birgitta Svensson att utveckla
Språkom mot grundskolan. I detta arbete har hon även
uppmanats att titta på förslaget till ny lärarutbildning
så att den kan användas där i ämnet svenska.

5

Meddelanden och information

Lisbeth Ranagården informerar:
- angående de till de fem lektorat i utbildningsvetenskap som utlysts: sakkunniga har tillsatts för att
bedöma de två behöriga sökande till lektoratet i
ledarskap.
- i det nya arbetstidsavtalet försöker man arbeta för att
hitta gemensamma tolkningar. En konsekvens av det
blir att lärarna även skall redovisa hur de använt sin
kompetensutvecklingstid.
-Lisbeth Ranagårdens förordnande som LUT:s
sektionschef har förlängts med ytterligare tre år,
fr.o.m. 2010-01-01.

6

Tjänsteplanering vt 10

Tjänsteplaneringen är i det närmaste klar, bara några
mindre justeringar återstår. Till nästa termin kommer
vi att arbeta enligt en ny modell med tydligare
ansvarsfördelning, och arbetet kommer också att
påbörjas tidigare.

7

Vetenskaplig progression

Styrelsen diskuterar det förslag som föreligger. Det är
i många avseenden bra men behöver bearbetas
ytterligare, och Claes Ericsson får tillsammans med
Lisbeth Ranagården styrelsens uppdrag att göra detta
och då använda sig av resultatet från diskussionerna
vid senaste lärarmötet. Förslaget kommer att lämnas
vidare till en arbetsgrupp inom CLU. Det är viktigt att
det finns ett färdigt dokument inför ansökan om
examensrättigheter.

8

IT i lärarutbildningen

Styrelsen diskuterar det utkast som föreligger till
förslag till kursmål i IKT. Lisbeth Ranagården och
Ann-Christine Wennergren får styrelsens uppdrag att
arbeta vidare med förslaget och sedan låta
arbetsgruppen som skrivit det bearbeta det ytterligare
samt komma med förslag på hur det skall komma in i
lärarutbildningens kurser.

9

Progression inom VFU

Förslaget skulle ha diskuterats vid senaste lärarmötet
men detta hanns inte med. Istället kommer det att tas
upp på ett inriktningsmöte för att sedan återkomma till
styrelsen vid ett senare tillfälle.
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Ärende

Beslut eller åtgärd

10

Övriga frågor

Kursplan: Lärande och bedömning, 15 hp. Kursen är
en uppdragsutbildning för lärare i gymnasieskolans
yrkesämnen. Styrelsen diskuterar kursplanen och har
en del synpunkter, framför allt gällande formuleringar
under rubriken "Kursens mål".
Beslut: styrelsen beslutar att godkänna kursplanen
efter några ändringar som Ann-Christine Wennergren
får i uppdrag att göra och efter det att även Ingrid
Nilsson granskat den.

11

Frågor till nästa möte

Inför nästa år kommer Lisbeth Ranagården att låta
styrelsen fokusera på större frågor som man arbetar
med under en längre tid. En sådan angelägen fråga är
exempelvis kvalitetsarbetet.

Vid protokollet

…………………………………….
Marie Larsson, sekreterare

…………………………………….

………………………………………

Lisbeth Ranagården, ordförande

Ann-Christine Wennergren, justeringsperson

