HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för lärarutbildning, sektionsstyrelsen

PROTOKOLL
fört vid sammanträde 2006-09-19

Datum
Tid
Plats

2006-11-01
Kl. 13.00-15.30
Högskolan i Halmstad, Q 436

Närvarande ledamöter

Lisbeth Ranagården, enhetschef, ordförande
Claes Ericsson, lärarrepresentant
Ingrid Nilsson, lärarrepresentant
Pia Brandt, T/A-representant, suppleant
Anna Lundblad, studentrepresentant
Sandra Stenberg, studentrepresentant

Övriga närvarande

Marie Larsson, sekreterare

Anmälda förhinder

Monika Kulhanek, T/A-representant
Eva Wirdheim, utbildningsledare, adjungerad

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

1

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns.

2

Val av justeringsperson

Claes Ericsson väljs till mötets justeringsperson.

3

Föregående mötes protokoll

Protokoll från möte 060919 föreligger.
Protokollet läggs till handlingarna.

4

Uppföljning av fattade beslut

Utredningar: grupper är tillsatta för att se över
VFU, AUO resursfördelning samt kursutvärderingarna.
Nya tjänster (§ 6 vid föregående möte):
Lektoratet kommer att utannonseras i
november. Adjunktstjänsten utannonseras inte
eftersom Ewa Wictors förordnande automatiskt
övergår i en tillsvidareanställning efter
årsskiftet.
Akademisk kvart (§ 14 vid föregående möte):
enligt beslut i Utbildningsnämnden (UN) skall
alla lektioner börja kvart över. Vi anger den
tid som gäller i våra scheman.

5

Meddelanden och information

Lisbeth Ranagården:
- Konferens om dimensionering av lärarutbildningen: fler yrkeslärare behövs, färre
inom idrott och historia. Osäkert hur den nya
regeringen kommer att förändra lärarutbildningen; den kan komma att bli mer
differentierad, med grund- resp. avancerad nivå.
- MBL-information ägde rum 27 oktober. De
fackliga representanterna hade inga yrkanden.
- Det är önskvärt med uppföljning av de lärarstudenter som slutar sin utbildning; både de
som tar examen och de som slutar i förtid.
- Jessica Hietasaari Andersson arbetar med att
sammanställa A till Ö-information för LUT; till
att börja med för personal men det kan också
vara intressant för studenterna.
- Anders Persson och Lisbeth Ranagården har
träffat ett antal förvaltningschefer i LUT:s samarbetskommuner för att diskutera fortbildning.
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§

Ärende

Beslut eller åtgärd

5

Meddelanden och information forts.

Ingrid Nilsson:
- Konferens om lärarutbildningens internationalisering: det finns gott om program som
lärarstudenter och lärare kan söka om de är
intresserade av internationellt utbyte, men det
verkar inte vara så många som känner till det.
Ingrid Nilsson och Eva Wirdheim ställer
samman en folder med tydlig information. Det
är viktigt att planera sina utlandsstudier i god
tid – LUT behöver arbeta fram ett system med
ansökningstider etc.

6

Ekonomi: kvartalsbokslut 3 samt prognos 3

Beslut: Styrelsen godkänner bokslut och
prognos.

7

Val: - vice ordförande

Styrelsen föreslår Claes Ericsson som vice
ordförande i sektionsstyrelsen. Förslaget
kommer att lämnas till rektor, som är den som
utser vice ordförande, efter det att det
förankrats bland LUT:s övriga medarbetare.

- utseende av valförrättare vid UN-val

.

LUT:s lärare skall välja lärarrepresentant
i UN. LUT:s styrelse skall enligt de lokala
föreskrifterna avdela två personer som skall
genomföra rösträkningen samt protokollföra
utfallet av den
Beslut: Styrelsen beslutar utse Monika
Kulhanek och Marie Larsson till valförrättare.

8 Översyn av principer för resursfördelning

En arbetsgrupp är tillsatt, bestående av Claes
Ericsson , Marie Larsson, Pernilla Nilsson och
Eva Wirdheim.
Gruppen har haft ett möte och har hittills
i korthet kommit fram till att man bör övergå
till att räkna med klocktimmar istället för USK,
och räkna med den faktiska tidsåtgången och
inte som nu med schabloner för t.ex.
seminarier, som genererar en viss tilldelning.
Till nästa styrelsemöte kommer ett färdigt
förslag att läggas fram.

9

Diskussionen om att ha vårintag för AU 90 har
kritiserats av utbildningsförvaltningen, som vill
se ett högre tempo främst vad gäller yrkeslärarutbildningen. I övrigt kommer frågan om
vårintag att utredas av Ingrid Nilsson och Eva
Wirdheim.

Vårintag
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§
10

Ärende
Inriktningsansvariga: kontrakt och ersättning
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Beslut eller åtgärd
Det finns ett styrelsebeslut från 2003 som
reglerar ersättningen till de inriktningsansvariga. Beslutet följer vad gäller lönetilläggen det centrala beslut som finns
gällande lönetillägg för särskilda uppdrag.
Fastän antalet studenter i inriktningarna varierat
har samma ersättningsnivåer gällt under flera år
nu, och detta behöver ses över för att få en
rättvis fördelning.
Beslut: styrelsen ger Marie Larsson och
Lisbeth Ranagården i uppdrag att utarbeta ett
förslag till beslut kring hur ersättningsnivåerna
skall se ut. Till dess att detta är klart beslutas att
ersättningarna inför 2007 justeras i enlighet
med beslutet i ELU:s styrelse 2003.
Ersättningen kommer att gälla per budgetår och
kommer att baseras på ett snittvärde vad gäller
antalet studenter under året.

11 Ny inriktning?

Lisbeth Ranagården har för LUT:s räkning till
UN framfört önskemål om nya platser till en ny
inriktning från och med hösten 2008. Detta är
förankrat i Lärarutbildningsnämnden (LN) men
något uppdrag har ännu inte tydliggjorts.
Beslut: en arbetsgrupp bestående av Claes
Ericsson, Lisbeth Ranagården, Ulrika Sjöberg
och Birgitta Svensson arbetar fram ett ramförslag som kan presenteras vid LN:s nästa
möte i december.

12

Barnrum och vilorum i Q-huset

Barnrum: Frågan kommer att väckas i UN, och
vi inväntar deras beslut.
Vilorum: det går bra att LUT upplåter ett av
sina tjänsterum som vilorum, så länge det finns
lediga rum.

13

Scheman

Det är önskvärt med en policy för schemaläggning, vad gäller kraven på att ta hänsyn
till studenternas bostadsort, familjesituation
m.m. Styrelsens åsikt är att de pedagogiska
övervägandena måste komma i första hand.
Claes Ericsson får styrelsens uppdrag att ta
fram ett utkast till policy till nästa möte.

14 Övriga frågor

- Det behöver klargöras vilka roller studentrepresentanterna har i de olika grupperna de är
med i. Styrelsen återkommer till frågan vid
nästa möte.
- Önskvärt med ett forum på webbsidan för
studenterna? Jessica Hietasaari Andersson
medverkar vid nästa möte för diskutera frågan.
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§

Ärende

15 Frågor till nästa möte
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Beslut eller åtgärd
- Principer för resursfördelning
- Scheman
- Studentrepresentation
- Studentforum på webben
- Mötestider vt 07

Vid protokollet

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

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

..........................................................
Claes Ericsson, justeringsperson

