HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för lärarutbildning, sektionsstyrelsen

PROTOKOLL
fört vid sammanträde 2006-09-19

Datum
Tid
Plats

2006-09-19
Kl. 14.00-16.30
Högskolan i Halmstad, Q 436

Närvarande ledamöter

Lisbeth Ranagården, enhetschef, ordförande
Claes Ericsson, lärarrrepresentant
Ingrid Nilsson, lärarrepresentant
Monika Kulhanek, T/A-representant

Övriga närvarande

Marie Larsson, sekreterare

Anmälda förhinder

Eva Wirdheim, utbildningsledare, adjungerad

Eftersom Studentkåren ännu inte genomfört nyval inför höstterminen fanns inga studentrepresentanter att kalla.

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

1

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns med följande
tillägg under § 15, Övriga frågor:
- Ändrad tid för mötet 30/10
- Valberedning för att utse lärarrepresentant i
Utbildningsnämnden (UN).

2

Val av justeringsperson

Ingrid Nilsson väljs till mötets justeringsperson.

3

Föregående mötes protokoll

Protokoll från möte 060817 föreligger.
Protokollet läggs till handlingarna.

4

Uppföljning av fattade beslut

§ 5: Tjänstefördelning ht 06: tas upp under
dagens § 5, Meddelanden och information.
Vad gäller den översyn av principerna för
resursfördelning som Lisbeth fick i uppdrag att
göra, så har hon tillsatt en arbetsgrupp
bestående av Claes Ericson, Eva Wirdheim,
Pernilla Nilsson och Marie Larsson som till
nästa möte (det som ersätter 30/10) skall ha ett
förslag klart.
§ 6, Examinatorer ht 06: en ändring, som
Lisbeth Ranagården har åtgärdat: Cecilia
Kjellman ersätter Jette Trolle-Schultz Jensen
som inriktningsansvarig i samhällskunskap.
§ 7, Förslag till utvecklingsarbete av Allmänt
utbildningsområde: arbetet är påbörjat, men
inga kostnadsberäkningar gjorda.
§ 8, Förslag till utredningsprojekt angående den
verksamhetsförlagda utbildningen: arbetet är
påbörjat, och diskussioner pågår om en
kostnadsram, som beror på antalet lärare.
§ 13, Frågor till nästa möte: något underlag för
att diskutera vårintag föreligger inte, men i
övrigt behandlas punkterna under detta möte.
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Ärende

Beslut eller åtgärd

5

Meddelanden och information

Lisbeth Ranagården:
- Mötet 6/10 som från början var tänkt som ett
möte för samtliga lärare och VFU-lärare knutna
till LUT ställs in. Istället ägnas dagen åt möte
kring de frågor som följer av Bolognaprocessen.
- Enligt beslut i Lärarutbildningsnämnden skall
under en övergångsperiod de ändringar som
kommer att göras i kursplanerna p.g.a. Bologna
gå direkt till LN utan att först godkännas i
respektive sektionsstyrelse.
- I seminarieserien i didaktik är två seminarier
planerade nu i höst och tre till våren. Serien
avslutas med ett allmändidaktiskt seminarium
som förslagsvis förläggs till samma dag som
det planerade mötet med lärarutbildarna.
- Konferens om handledning: Eva Wirdheim
och Ewa Wictor deltar.
- Dimensioneringskonferens 16-17 oktober:
Lisbeth Ranagården deltar.
- Lärarutbildningskonventet 27/9: Lisbeth
Ranagården deltar.
-Vetenskapsrådet anordnar för andra gången
konferens för projekt som de beviljat medel,
inom utbildningsvetenskap.
- Vid nästa LN-möte kommer att fattas beslut
om vilka lärare som tilldelas de fyra ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsresurserna.
- Kunskapsmötet: 30 oktober bjuds all personal
samt politiker från Halmstads gymnasieskolor
till Högskolan. Det kommer att anordnas
föreläsningar, seminarier och workshops.
- Jessica Hietasaari Andersson arbetar fr.o.m.
060925 enbart vid LUT, på 75 %.
Överklagandeärendet är inte klart.
Ingrid Nilsson:
Tjänsteplanering: Ingrid föredrar ändringarna.
Det är angeläget med fortsatta diskussioner om
hur planeringen skall göras, t.ex. bör den göras
för ett helt år för att möjliggöra uppföljning av
över-/underarbetad tid. Planeringen skall också
till sektionerna för kännedom.

6

Nya tjänster vid LUT

Beslut: Styrelsen bifaller förslaget att utlysa en
befattning som universitetsadjunkt om 50 %
samt en befattning som universitetslektor om
100 % med inriktning mot lärande och
ledarskap.

7

Förändring av administrationens arbetsuppgifter

Beslut: Styrelsen godkänner förslaget med
tillägget att lägga till inriktningsansvarigas
arbetsuppgifter samt göra några mindre
justeringar. Lisbeth Ranagården får i uppdrag
att hantera detta.
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8 Kursplaner och kursutvärderingar

Den av UN fastställda kursplanemallen har
delats ut till styrelsens ledamöter. Jessica
Hietasaari Andersson har ansvar för att se till
att planerna är skrivna enligt mallen. Eva
Wirdheim ansvarar för att innehållet är korrekt.
Jessica får vidare styrelsens uppdrag att
tillsammans med Eva och Pernilla Nilsson göra
en utredning kring kursutvärderingarna inom
lärarprogrammet.

9

Beslut: Styrelsen bifaller Anders Perssons
förslag att inrätta en utbildningsvetenskaplig
forskningsmiljö vid Sektionen för
lärarutbildning.

10

Inrättande av forskningsmiljö

Inriktningsansvariga: kontrakt och ersättning

Avtalen är i stort sett klara. Inför nästa termin
skall en del mindre justringar göras i avtalstexten, och ersättningssystemet behöver ses
över. Styrelsen återkommer till frågan vid
nästa möte.

11 Sektionens utbildningsutbud

Till UN:s nästa möte skall sektionerna lämna
förslag till utbildningsutbud 2007/2008.
Beslut: - Lek, rörelse, idrott och hälsa får fler
platser.
- En ny kurs i breddmagister startas ht 07
- VFU-handledarutbildning 07
- Ny inriktning mot yngre åldrar börjar planeras
- En av specialiseringarna Läs- och skrivutveckling eller specialpedagogik på halvfart
07.
- Fristående kurser mot yrkesverksamma lärare
- Utred möjlighet till magisterprogram inom
utbildningsvetenskap med start 08.

12

Marknadsföring av lärarutbildningen

Styrelsen ombeds fundera över vilket material
vi behöver. Jessica ansvarar.

13

Studentinflytande

Beslut: enligt förslag, i korthet innebärande att
samtliga kursansvariga lärare i sektionens
kurser i god tid före kursstart kallar till ett möte
där student och involverade lärare diskuterar
kommande kursinnehåll, uppläggning och
tentamensformer.

14

Diskussionspunkt: akademisk kvart

Beslut: den tid som står på schemat gäller,
under förutsättning att det inte finns regler som
säger något annat, vilket Lisbeth undersöker.
Även sektionerna kommer att uppmanas att
följa denna regel då de ger lärarutbildningens
kurser.
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15 Övriga frågor

- Mötet 30/10 flyttas p.g.a. Kunskapsmötet till
onsdag 1 november istället, kl. 13.00-15.30.
- Lisbeth Ranagården får på delegation att fatta
beslut om valberedning inför val av LUT:s
lärarrepresentant i UN. Styrelsens förslag är
Eva Wirdheim, Claes Ericsson och Pernilla
Nilsson.

16 Frågor till nästa möte

- Behovet av ett barnrum i Q-huset
- Scheman: studenternas krav på komprimerad
läsning etc.
- Inriktningsansvariga: kontrakt och ersättning

Vid protokollet

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

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

..........................................................
Ingrid Nilsson, justeringsperson

