HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för lärarutbildning, sektionsstyrelsen

PROTOKOLL
fört vid sammanträde 2006-12-07

Datum
Tid
Plats

2006-12-07
Kl. 13.00-16.00
Högskolan i Halmstad, Q 436

Närvarande ledamöter

Lisbeth Ranagården, sektionschef, ordförande
Claes Ericsson, lärarrepresentant
Ingrid Nilsson, lärarrepresentant
Monika Kulhanek, T/A-representant
Anna Lundblad, studentrepresentant
Sandra Stenberg, studentrepresentant

Övriga närvarande

Marie Larsson, sekreterare

Anmälda förhinder

Eva Wirdheim, utbildningsledare, adjungerad

Ärendena togs upp i följande ordning: § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 12, 11, 15, 14, 16, 17

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

1

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns.

2

Val av justeringsperson

Monika Kulhanek väljs till mötets justeringsperson.

3

Föregående mötes protokoll

Protokoll från möte 061101 föreligger.
Protokollet läggs till handlingarna.

4

Uppföljning av fattade beslut

Val: valet av LUT:s lärarrepresentant i
Utbildningsnämnden (UN) är nu genomfört.
Lisbeth Ranagården valdes till LUT:s
representant.
Inriktningsansvariga: Ersättningsnivåerna har
inför 2007 justerats enligt det styrelsebeslut
som finns. Sektionerna är informerade.
Ny inriktning: tas upp under dagens § 10

5

Meddelanden och information

Lisbeth Ranagården:
- Annonsen om ett lektorat i utbildningsvetenskap är ute. Ansökningstiden går ut
061211. Ewa Wictor kommer att vikariera
25 % för Claes Ericsson och alltså arbeta 75 %
under våren. Lisbeth undersöker också möjligheten att utöka Peter Olssons tjänst inom RUC.
- Högskoleverket (HSV) har aviserat en ny
utvärdering av lärarutbildningen under 2007.
- Med anledning av HSV:s utvärdering och
artikel i DN Debatt skrev Anders Persson och
Lisbeth Ranagården ett pressmeddelande där de
informerade om vad som gjorts på lärarutbildningen i Halmstad för att komma till rätta
med de brister som HSV påtalat.
Pressmeddelandet har fått positiv respons.
- MBL-information ägde rum 4 december.
Lärarförbundet efterlyste ett tydligare underlag för tjänsteplanering (dagens § 15).
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§

Ärende

Beslut eller åtgärd

6

Studentforum på webben, studentrepresentation

Studentrepresentanterna har uttryckt önskemål
om ett forum där de kan informera och ta upp
aktuella frågor inom lärarutbildningen med
övriga studenter. Jessica Hietasaari Andersson
presenterar ett förslag till webbsida. Det återstår
en del frågor att lösa innan sidan kan börja
användas, vilket planeras under januari.

7

Ekonomi: budget 2007

Beslut: Styrelsen godkänner budget för 2007.

8 Översyn av principer för resursfördelning

En arbetsgrupp bestående av Claes Ericsson,
Marie Larsson, Pernilla Nilsson och Eva
Wirdheim har lämnat en redovisning av sitt
uppdrag att se över principerna för resursfördelning. I korthet har gruppen 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. Styrelsen föreslår att man
arbetar vidare utifrån de föreslagna förändringarna och utvärderar resultatet.

9

Ingrid Nilsson och Eva Wirdheim har på
styrelsens uppdrag undersökt hur antagning av
studenter även på vårterminen skulle påverka
fördelningen av antal timmar i utbildningsvetenskap och övriga delar av lärarprogrammet.
Den främsta nackdelen som lyfts fram är att
de studenter som är klara att söka in under
hösten väljer annan utbildningsort. Fördelarna
är bland annat en jämnare fördelning av lärartimmar mellan vår och höst. Styrelsen ser mest
positivt på det alternativ som innebär att man
upptill nuvarande ordning även provar vårintag,
det vill säga en utökning. Frågan kommer att
tas upp vid nästa möte.

Vårintag

10 Ny inriktning?

På grund av tidsbrist bordläggs frågan till
nästa möte.

11

Kursplaner: Internationell termin (3 st)
samt Handledning för VFU-lärare 7,5 hp (tillägg)

Beslut: Lisbeth Ranagården får i uppdrag att på
delegation fastställa kursplanerna. För
kursplanerna för Internationell termin gäller att
de innan fastställandet skall språkgranskas.

12

Allmänt utbildningsområde 2007

Vid sitt möte 061206 önskade Lärarutbildningsnämnden (LN) en tydligare betoning av de
profilområden som man tidigare identifierat:
hälsa, ledarskap och specialpedagogik.
Beslut: i huvudsak godkänner styrelsen
förslaget, med LN:s ändringar. Emellertid skall
övriga lärare vid LUT samt VFU-ansvarig
tillfrågas om synpunkter. Lisbeth Ranagården
får i uppdrag att på delegation fastställa de
kursplaner som behöver skrivas om med
anledning av förändringarna.
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13

Mötestider vt 07

Beslut: följande tider gäller för sektionsstyrelsens möten våren 2007: torsdag 25 januari
kl. 13-16, måndag 12 mars kl. 13-16, fredag 11
maj kl. 9-12, torsdag 7 juni kl. 13-16.

14

Scheman

Claes Ericsson har på styrelsens uppdrag skrivit
ett förslag till riktlinjer vid schemaläggning, där
det tydligt anges att pedagogiska överväganden
bör komma i första hand.
Beslut: styrelsen beslutar enligt förslag.

15

Tjänsteplanering vt 07

Beslut: Lisbeth Ranagården får i uppdrag att
på delegation fastställa tjänsteplaneringen samt
ta fram arbetsrutiner som gör det möjligt att
utarbeta ett tydligare underlag.

16 Övriga frågor

Inga övriga frågor

17 Frågor till nästa möte

- Ny inriktning
- Vårintag

Vid protokollet

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

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

..........................................................
Monika Kulhanek, justeringsperson

