HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för lärarutbildning, sektionsstyrelsen

PROTOKOLL
fört vid sammanträde 2007-03-12

Datum
Tid
Plats

2007-03-12
Kl. 13.00-15.45
Högskolan i Halmstad, Q 436

Närvarande ledamöter

Claes Ericsson, ordförande
Ingrid Nilsson, lärarrepresentant
Monika Kulhanek, T/A-representant
Anna Lundblad, studentrepresentant
Sandra Stenberg, studentrepresentant
Eva Wirdheim, utbildningsledare, adjungerad

Övriga närvarande

Marie Larsson, sekreterare

Anmälda förhinder

Lisbeth Ranagården, sektionschef

Ärendena togs upp i följande ordning: § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

1

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns, med tillägg av
tre övriga frågor under § 11:
- Uppdrag 30 %
- Studenternas Grundutbildningsråd
- Nätverk för lärare ang. bemötande av
studenter

2

Val av justeringsperson

Sandra Stenberg väljs till mötets justeringsperson.

3

Föregående mötes protokoll

Protokoll från möte 2007-01-25 föreligger.
Protokollet läggs till handlingarna.

4

Uppföljning av fattade beslut

Utvärdering QuickSearch: LUT kommer att
delta i ett projekt om kursutvärderingar via
webben, i samverkan med QuickSearch.
Tanken är att sista delkursen under innevarande
termin skall utvärderas via webben.
Anslående av tentamen: Tentamensresultat
kommer i fortsättningen att anslås definitivt och
direkt på basis av lärarens underlag, och inte
som tidigare först i en preliminär lista.
Självvärdering: Styrelsen får ut en något
uppdaterad plan för självvärderingen. Två
studenter, Veronica Åhlander och Martin
Nilsson, ingår i en arbetsgrupp som skall styra
det praktiska arbetet. På stormötet med
studenterna 2007-03-27 kommer de att
informera, tillsammans med Anders Persson
och Lisbeth.
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5

Meddelanden och information

Claes Ericsson:
- LUT:s kvalitetsgrupp har träffat Kvalitetsrådet
i den dialog som pågår över hela högskolan och
som innebär att rådet träffar varje sektion för att
stämma av kvalitetsarbetet. Lisbeth skall inleda
ett arbete inom sektionen med lärar- och
forskargruppen samt administrationen.
Studenterna är också viktiga att ha med, och
förslaget från styrelsen är att starta med att
informera Studenternas Grundutbildningsråd.
- Personalbarometern: Lisbeth presenterade en
första översiktlig bild vid LUT:s personalmöte
2007-02-28, och siffrorna visar ett mycket gott
resultat för LUT:s del.
- Öppet hus: Jessica hade tagit fram en hel del
nytt informationsmaterial; broschyrer, mappar
m.m. Det var dock klent intresse för vissa
informationspass, och inte så många besökare
på mässan heller.
- Lisbeth kommer att ha större utrymme för
forskning resten av vårterminen, och har
fördelat en del av arbetet mellan Ingrid, Anders
och Marie.
- MBL-information ägde rum 2007-03-06. De
fackliga representanterna hade inga yrkanden.
Ingrid Nilsson:
Rapport från Lärarutbildningskonventet
2007-03-07:
- Bolognaprocessen: oklara övergångsregler:
skall studenter som läser enligt det tidigare
systemet fortsätta med detta eller skall alla läsa
enligt det nya? Studenter skall kunna ta ut
examen enligt bologna om de har någon rest
- skall den då kunna bli på avancerad nivå?
- Lärarfortbildning: Det aviserade förslaget rör
endast grundskolan. Områden som väntas lyftas
fram är läsa, skriva och räkna, NO, ämnesdjup/bredd och specialpedagogik. Forskarutbildning för lärare planeras för 200 lärare under
2007-2010. Något beslut är ännu inte fattat.
- Speciallärarutbildning och specialpedagogutbildning väntas få ett gemensamt program
med olika utgångar - en handledande, samt två
operativa med olika inriktningar.
- Auktorisation - vad är tanken bakom? Skall
utbildningen ge auktorisation eller utbildning i
kombination med yrkesverksamhet? Vilka
kriterier skall gälla? Exempel på konsekvenser
från Skottland lyftes fram, där antalet behöriga
lärare ökade. Men auktorisationen kan dras in,
och lärarna granskas mycket noggrant. Om en
lärare var frånvarande skulle denna ersättas
med en auktoriserad vikarie - om detta inte var
möjligt fick eleverna klara sig med färre lärare.
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5

Meddelanden och information, forts.

- Lärarutbildningsutredningen: Sex frågor
antas bli föremål för utredningen: anställningsbarhet, statlig styrning, ämneskunskaper, AUO
( högre krav, kortare tid?), Bologna och att
stärka VFU:n.
Kan lärarutbildningar specialisera sig? Vilka
lärosäten kommer att få ge gymnasielärarutbildning? Situationen för nyutbildade lärare:
jämförelse med civilingenjörer som vid en ny
anställning genomgår kurser specifika för
arbetet. Viktigt att sätta in systematisk
kompetensutveckling i ett livslångt lärande.
- Diskussioner pågår om nytt resursfördelningssystem innebärande mindre fokus på genomströmning, vilket skulle främja kvaliteten.
- HSV:s utvärdering: hur tolkas forskningsanknytning?
- Examination: Vissa lärosäten har gjort
översyn över examinationsformerna i hela
lärarutbildningen. Andra har utvärderat
examinationen vid examensarbetet, eller undersökt studenternas utvärderingar av
examinationsformer. Inom LUT behövs en kartläggning av examinationsformer inom inriktningarna – något som bör bli ett framtida
styrelseärende.
- Alumniundersökning: goda exempel gavs på
samverkan arbetsgivare - högskola
Eva Wirdheim
Har tillsammans med Ingrid besökt Internationella programkontoret i Göteborg och fått
information om möjligheter för lärarstudenter
att göra praktik utomlands.

6

Ekonomi: bokslut 2006

Beslut: styrelsen godkänner bokslutet.

7

Kursplaner: BMaNo 1-20 och 31-60 (h)p

Beslut: Claes och Ingrid får i uppgift att
på delegation godkänna kursplanerna.

8

Riktlinjer för hantering av kursplaner och
litteraturlistor

Brita Lundh, Studerandeavdelningen, har fått
i uppdrag att se över de lokala föreskrifterna.
Kursinfo gör det mer komplicerat med
ändringar, och det behövs riktlinjer som är
gemensamma för hela högskolan. De nuvarande
föreskrifterna säger att litteraturlista skall vara
klar en månad innan kursstart (för hela 20poängsblocket), och dem vill styrelsen betona
att vi skall följa. Senare ändringar får bara
göras i nödfall, t.ex. om någon bok inte går att
få tag på.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för lärarutbildning, sektionsstyrelsen

PROTOKOLL
fört vid sammanträde 2007-03-12

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

9

Principer för tjänstefördelning

Enligt förslaget är huvudprincipen att all
tid i kursen läggs ut till studenterna, som föreläsnings/seminarietimmar eller individuell
handledning. Modellen skall tillämpas på
försök inför höstens tjänstefördelning och sedan
utvärderas.
Beslut: styrelsen beslutar enligt förslag.

10 Examinatorer vt 07

Beslut: styrelsen godkänner examinatorslistorna.
.

11 Övriga frågor

- Styrelsen godkänner Lisbeths förslag till ett
uppdrag på 30 %, i första hand under
vårterminen, för att samordna och leda arbetet
med att utveckla lärarutbildningens olika delar
till en sammanhängande helhet.
- Vid Studenternas Grundutbildningsråd var
den viktigaste frågan den som delvis redan
tagits upp under § 4: att knyta till sig fler
studenter inför arbetet med självvärderingen.
Anders var där och informerade.
- Ett nätverk för lärare om bemötande av
studenter kommer att startas, med utgångspunkt
från likabehandlingsplanen. Verksamheten
kommer igång till hösten och Ingrid är LUT:s
representant. Nätverket skall stödja kollegor
som möter problem i sina studentkontakter.

12 Frågor till nästa möte

- Beslut om riktlinjer för kursplaner och
litteraturlistor
- Självvärdering
- Studentforum på webben och övrig återkoppling från stormötet med studenterna

Vid protokollet

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

..........................................................
Claes Ericsson, ordförande

..........................................................
Sandra Stenberg, justeringsperson

