HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för lärarutbildning, sektionsstyrelsen

PROTOKOLL
fört vid sammanträde 2007-01-25

Datum
Tid
Plats

2007-01-25
Kl. 13.00-16.00
Högskolan i Halmstad, Q 436

Närvarande ledamöter

Lisbeth Ranagården, sektionschef, ordförande
Claes Ericsson, lärarrepresentant
Ingrid Nilsson, lärarrepr, §§ 11-12, 10-14
Monika Kulhanek, T/A-representant
Anna Lundblad, studentrepresentant
Sandra Stenberg, studentrepresentant

Övriga närvarande

Emelie Bengtsson (§ 10)
Marie Larsson, sekreterare

Anmälda förhinder

Eva Wirdheim, utbildningsledare, adjungerad

Ärendena togs upp i följande ordning: § 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 6, 12, 8, 13, 10, 14

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

1

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns, med tillägg av
en övrig fråga under § 13, examinationsformer i
AU 41-60.

2

Val av justeringsperson

Anna Lundblad väljs till mötets justeringsperson.

3

Föregående mötes protokoll

Protokoll från möte 061207 föreligger.
Protokollet läggs till handlingarna.

4

Uppföljning av fattade beslut

Allmänt utbildningsområde 2007: Lisbeth
Ranagården har på delegation godkänt
kursplanen 1-30 hp, och hon delar ut planen för
kännedom. Under första terminen betonas
lärarrollen, vilket innebär att ett par kurser har
tagits bort.
Kursplaner: Handledning för VFU-lärare 7,5 hp
har Ewa Wictor och Eva Wirdheim fått i
uppdrag att arbeta vidare med. Lisbeth
Ranagården undersöker hur långt de kommit.
Ny inriktning: tas upp under dagens § 5.

5

Meddelanden och information

Lisbeth Ranagården:
- Till lektoratet i utbildningsvetenskap har 14
ansökningar kommit in. Ungefär hälften är
behöriga. Sakkunniga har tillsatts, och
förhoppningen är att tjänsten kan tillträdas till
höstterminen 2007.
- Ett antal ansökningar om medel till förnyelseprojekt har inlämnats till UN:
* Utveckling av IPS-systemet
* Utveckling av NO-inriktningen
* Utveckling av ny inriktning mot språk och
kommunikation för lägre åldrar
* Projekt för ökad samordning inom lärarutbildningen, mellan inriktningarna och AU.
* Utreda/utveckla yrkeslärarprogram, i
samarbete med IDE och SET.
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5

Meddelanden och information, forts.

* Utredning av specialpedagogik, i samarbete
med HOS.
- Utbildnings- och kulturdepartementet har sänt
ut en remiss gällande förslag till författningsändringar med anledning av en ny utbildningsoch examensstruktur för den högre
utbildningen. Den största förändringen för
lärarutbildningen är uppdelningen av examina
på grund- eller avancerad nivå. Målen är i stort
sett de samma. Det självständiga arbetet inom
240-330 hp utökas till 30 hp jämfört med
dagens 15.
- MBL-information ägde rum 24 januari. De
fackliga representanterna hade inga yrkanden.

6

Vårintag

Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslag,
innebärande att LUT som tidigare fortsätter
med ett ansökningstillfälle och gemensam start
för samtliga på höstterminen. Även om det
finns uppenbara fördelar med vårintag bedöms
sökandesituationen ändå som så osäker att det i
nuläget är för vanskligt att göra några sådana
förändringar.

7

Godkända kursplaner

Lisbeth Ranagården meddelar att hon på
delegation har godkänt de kursplaner som finns
upptagna i underlaget till ärendet.
I anslutning till detta tas upp att det behöver
finnas rutiner kring hanteringen av kursplaner
och litteraturlistor. Till nästa möte kommer
det att tas fram ett förslag till riktlinjer.

8

Tjänstefördelning – rutiner för kommande
läsår/termin

9

Nytt utvärderingssystem

10 VFU-utvärdering

Diskussion om rutiner för tjänstefördelning hör
bättre hemma på ett möte med LUT:s lärare.
Till nästa möte återkommer Lisbeth
Ranagården istället med ett underlag för
principer för tjänstefördelning.
Efter att ha diskuterat frågan önskar styrelsen
att man ytterligare utreder möjligheterna att
göra utvärderingar där man även inkluderar
DUP:en.
Emelie Bengtsson har som en del av sina
studier i statsvetenskap gjort en utvärdering av
VFU, med syfte att få fram underlag för framtida beslut. Ett antal studenter och VFU-lärare
har svarat på enkäter/intervjuats, inom områdena upplägg, bedömning, kommunikation
och progression. Sammanfattningsvis har
följande framkommit:
Upplägg: här finns ett tydligt ett uttalat
missnöje från både studenter och lärare med de
tio utspridda VFU-dagarna.
Bedömning: det råder oenighet kring vems synpunkter som skall väga tyngst: VFU-lärarens
eller Högskolans lärares.
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10 VFU-utvärdering, forts.

Omdömesblanketterna behöver göras tydligare,
eller kanske helt göras om för att istället mäta
måluppfyllelse.
VFU-besöken får kritik: fastän besökande
lärare har tre (klock-)timmar till sitt förfogande
per student händer det inte sällan att besöket
bara varar runt en kvart. Det behövs en tydlig
policy för hur ett besök skall se ut, med syfte,
mål och upplägg. Ett förslag är att alla studenter
tilldelas mentorer som följer dem under hela
deras utbildning.
Kommunikation: VFU-lärarna upplever
kommunikationen med studenterna samt med
den egna kommunens VFU-samordnare som
bra. Däremot är den, med något undantag,
sämre med högskolans lärare.
Progression: fler didaktik- och metodkurser
efterlyses, liksom bättre koppling mellan de
olika VFU-perioderna. En programövergripande VFU-organisation vore önskvärd.
Lisbeth Ranagården meddelar att hon sökt
pengar från UN (§ 5) för att utveckla bland
annat just detta.

11

Studentforum på webben

Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslag,
innebärande att LUT öppnar ett webbaserat
studentforum, men att det dessförinnan
informeras väldigt tydligt om de etiska regler
som gäller. Styrelsen önskar ett tillägg till
beslutet innebärande att frågor av kursspecifik
karaktär i första hand hänvisas till kursansvarig
lärare.

12

Tentamensmöjligheter i Varberg

I Utbildningsnämnden (UN) diskuteras för
tillfället högskolegemensamma bestämmelser
för tentamen på annan ort, med anledning av att
tentamensadministrationen numera sköts
centralt på Högskolan Förslaget från UN är att
tentamen på annan ort endast skall beviljas, av
sektionschefen, i speciella fall. För LUT:s del
har en del studenter (t.o.m. Lp 04) blivit lovade
att tentera på Campus Varberg, där hanteringen
fungerar smidigt och inte innebär några extra
kostnader för lärarutbildningen i Halmstad.
Förslaget från LUT:s styrelse är att vi ansluter
oss till UN:s regelförslag, men att vi låter dem
som blivit lovade tentamensmöjligheter i
Varberg få det så länge de är kvar i systemet.
I de fall då andra lärarstudenter läser samma
kurser som Lp 04-studenter skall dessa också,
efter förfrågan, få lov att tentera i Varberg
men bara så länge som Lp 04:orna finns kvar.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för lärarutbildning, sektionsstyrelsen

§

Ärende

PROTOKOLL
fört vid sammanträde 2007-01-25

Beslut eller åtgärd

13 Övriga frågor

Studenterna i AU 41-60 är missnöjda med sättet
som de examinerats i metodkursen, som
omfattar 5 poäng: det har både varit seminarier
och en hemtentamen på 16 sidor, vilket upplevs
som för mycket för en fempoängskurs. Lisbeth
Ranagården kommer att tala med kursansvarig
lärare och bland annat diskutera hur man kan
förändra examinationen till nästa gång.

14 Frågor till nästa möte

- Riktlinjer för kursplaner och litteraturlistor
- Principer för tjänsteplanering

Vid protokollet

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

..........................................................
Lisbeth Ranagården, ordförande

..........................................................
Anna Lundblad, justeringsperson

