HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för lärarutbildning, sektionsstyrelsen

PROTOKOLL
fört vid sammanträde 2007-09-19

Datum
Tid
Plats

2007-09-19
Kl. 9.00-12.00
Högskolan i Halmstad, Q 436

Närvarande ledamöter

Lisbeth Ranagården, sektionschef, ordförande
Claes Ericsson, lärarrepresentant
Ingrid Nilsson, lärarrepresentant
Monika Kulhanek, T/A-representant
Evelina Nordström, studentrepresentant
Eva Wirdheim, utbildningsledare, adjungerad

Övriga närvarande

Marie Larsson, sekreterare

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

1

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns, med följande
tillägg:
-En punkt, d, under § 7, Kursplaner: AU 90 3160 hp.
- Två punkter under § 11, Övriga frågor:
internationalisering samt avslutningsceremoni.

2

Val av justeringsperson

Claes Ericsson väljs till mötets justeringsperson.

3

Föregående mötes protokoll

Protokoll från möte 2007-06-07 föreligger.
Under § 5 förtydligas att Pernilla Nilsson leder
och utvecklar kursen i Hållbar utveckling
tillsammans med tre andra lärare. Hon är
sammankallande och ansvarig.

4

Uppföljning av fattade beslut

VFU-kurser utan poäng: kursplanen är klar.
Personalmöten: mötet 4 september utgick, och
vissa ändringar kan komma att ske gällande
resterande datum.
Skrivelse från Bengt Tjellander: Lisbeth
Ranagården har skrivit ett svar, som delas ut till
ledamöterna. Styrelsen godkänner skrivelsen,
som kommer att skickas till Bengt Tjellander.

5

Meddelanden och information

Lisbeth Ranagården:
- Antagningssiffror: ungefär 195 studenter är
antagna. Andelen män har ökat något
jämfört med tidigare år. Det har också skett en
ökning av de studenter som väljer utbildning
mot lägre åldrar.
- Lärarlyftet: förslag på åtta kurser är
ivägskickade till Skolverket.
- Förfrågan har kommit om medverkan i
forskarutbildning för yrkesverksamma lärare.
- Kursinfo: ett möte mellan företrädande för
Studerandeavdelningen samt sektionschefer för
information om Kursinfo kommer att hållas
20/9.
- Högskoleverkets platsbesök: ägde rum 18/9.
Alla de olika grupperna från LUT gjorde bra
insatser, och nu återstår att vänta på rapporten
som beräknas vara klar i mars.
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5

Meddelanden och information, forts.

-Två nya lärare har anställts vid LUT: Monica
Eklund som vikarierande lektor i utbildningsvetenskap, med ansvar för bland annat
progressionen i utbildningen, samt AnnChristine Wennergren, adjunkt i specialpedagogik, snart disputerad.
- MBL-information hölls 070913. Lärarförbundet hade ett yrkande, som besvarats i
protokollet från MBL-informationen.

6

Ekonomi: delårsrapport 2 samt prognos 2

Beslut: styrelsen godkänner delårsrapporten
och prognosen.

7

Kursplaner:
a) beslut fattade på delegation

Lisbeth Ranagården har på delegation godkänt
kursplaner enligt den lista som styrelsen fått.

b) Språk, kommunikation, lek och lärande

Beslut: styrelsen beslutar att godkänna
kursplanen efter följande ändringar:
- kursplanen skall skrivas enligt mall
- se över texten under ”Kursens inplacering i
utbildningssystemet”.
- lärandemål i punktform
- se över formulering praktik/VFU

c) UN:s synpunkter

Tina Skytt har på uppdrag av UN granskat
LUT:s kursplaner, och styrelsen får ta del av
hennes kommentarer.
Beslut: styrelsen beslutar att endast åtgärda
punkt 12, benämningen på kurserna i
Aktionslärande, eftersom de nuvarande är
felaktiga. I övrigt tar man med sig
kommentarerna som en rekommendation i
arbetet med kommande kursplaner.

d) Kursplan AU 90 31-60 hp

Kursen har startat nu i höst, och det finns en
kursplan på grundnivå för AU 90 31-60 hp,
men det behövs även en på avancerad nivå.
Beslut: styrelsen beslutar att uppdra åt Ingrid
Nilsson och Lisbeth Ranagården att skriva en
sådan kursplan samt att godkänna den på
delegation, och därefter ta upp den i
Lärarutbildningsnämnden för fastställande.

8

Tjänsteplanering

Ingrid Nilsson och Lisbeth Ranagården har
inlett arbetet med planeringen inför vt 08.

9

Utbildningsutbudet 2008/2009

Beslut: styrelsen beslutar att till största delen
behålla befintligt utbud även nästa år, i
avvaktan på resultatet av utvärdering och
utredning av lärarutbildningen. Inriktningen
Språk, kommunikation, lek och lärande
tillkommer, samt eventuellt en kurs i
aktionslärande riktad mot skolledare.
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JäMå-info

11 Övriga frågor
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- Styrelsen har tagit del av Högskolans nya
jämställdhetsplan och likabehandlingsplan för
studenter. Nya planer kommer under ht för 08.
- JäMå-rådets ledamöter kommer att
väljas på ett formellare sätt än tidigare för att
kunna ge rådet ett annat mandat än det i nuläget
har.
Internationalisering: Lisbeth Ranagården har på
delegation beslutat att den internationella
terminen öppnas för freemovers fr.o.m. vt 08.
Rådet har också ställt en förfrågan till LUT om
att ta emot ca 20 st pedagoger från Kina, inom
den internationella terminen, läsåret 08-09.
Lisbeth Ranagården får styrelsens uppdrag att
på delegation utreda och besluta om detta.
Avslutningsceremoni: Inför vt 08 är förslaget
att avslutningsceremonin läggs fredag eftermiddag istället för lördag förmiddag. Evelina
Nordström undersöker om lokalen (Kårhuset)
är tillgänglig, och frågan kommer att tas upp på
nästa möte i Studenternas Grundutbildningsråd.

12 Frågor till nästa möte

Inga frågor att ta med till nästa möte.

Vid protokollet

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

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

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

