HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning
Protokoll fört vid sammanträde med enheten för
Lärarutbildningens styrelse 01-06-06 kl. 13.00 – 16.00
E112
Närvarande:
Lars-Peder Alingfeldt, ordf
Alvar Englund, stud repr
Mats Andersson, stud repr
Pernilla Holmén stud repr
Margareta Nilsson stud repr
Cecilia Anderberg
Ole Olsson
Eva Strandell
Birgitta Svensson
Pia Brandt, sekr
Björn Zetterberg
Ann-Margret Corsander och Sven Larsson anmält förhinder.

Lars-Peder Alingfeldt hälsar välkommen och förklarar mötet
öppnat.

(Dagens agenda)

§1

Styrelsen godkänner dagens agenda.
Viktiga punkter ang. LUK:
Utbildningsplan, kursplaner nya Lärarutbildningen
Tillägg till övriga frågor:
Kultur i skolan (kursplan)
Skrivelse från Magnus Tideman ang. Specilapedagogik .
Forskningsfrågor, rapport och artikelserie (Alvar Englund).
Inrättande av lektorstjänst i samhällskunskap (Birgitta Svensson)
Styrelsehandlingar (formaliteter)
(Val av justeringsperson)

§2

Mats Andersson och Cecilia Anderberg väljs till
justeringspersoner.
(Godkännande av protokoll)

§3

Protokollet från mötet den 5/4-01 tas på nästa möte p.g.a
tekniska problem gjort att alla inte kunnat ta del av föregående
protokoll.
(Uppföljning av fattade beslut vid föregående styrelsemöte)

§4

Bordlagd se § 3.
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(Meddelande och information)
§5

Överläggningar med kommunerna om uppbyggnad av RUC har
pågått under läsåret.
Mötet den 4/5-01 var Ole Olsson och rektor Romulo Enmark
närvarande. Det råder delade meningar om tillskjutande av
medel. Skrivelse gått ut till samtliga kommuner om ett
interimistiskt råd.
Förslag om seminarieserier diskuterades, föreslogs att anlita en
konsult som skall marknadsföra RUC.
Nationell RUC- konferens genomförd på HIH den 7-8 maj de
flesta lärosäten deltog även skolverket var representerat.
Under HSS-konferensen genomfördes en paneldebatt med
teamet “skola, arbetsliv och framtid”.
Handledarträffar genomförda under våren. Samtiliga handledare
som haft lärarstudenter var inbjudna.
Avslutning med de första PPU-are som gått ut från
lärarprogrammet. Vissa har fortfarande kvar poäng i sina
ämnen.
Ett par stycken har blivit underkända på sin praktik.
Examensarbeten 24 st 5 poängs uppsatser inlämnade.
De flesta har fått erbjudande om arbete.
Handledar utbildning kommer att genomföras under hösten efter
önskan från fältet. Margareta Holmegaard och Eva Wirdheim
kommer att vara ansvariga.
Brev gått ut till kommunerna där vi ansökt om ett antal
praktikplatser för nya Lärarutbildningen.
Val av plats ska ske av studenterna. Tillsättande sker i första
hand i priordning som studenten valt. I andra hand genom
lottning.
Ingen reseersättnig utgår från HiH till de studenter som behöver
av resor. Vissa kommuner kan komma att ge bidrag.
(Utbildningsplan)

§6
§7

Utbildningsplanen för nya Lärarutbildningen godkändes.
(med vissa ändringar)
(Kursplaner nya Lärarutbildningen)

A. Allmänt utbildningsområde 1-20. 21-40, 41-60 p
Underlag delades ut. Bordlagd till nästa möte
B. Biologi naturens samband 4x5 p (1-20), 4x5 p (21-40), 2x10p
(41-60) p
Godkänns av styrelsen
C. Matematik för naturvetenskap 1-20, 21-40, 41-60 p
Underlag delades ut. Bordläggs till nästa möte
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D. Samhällskunskap med mediavetenskap 1-20, 21-40, 41-60, 6180p.
Underlag saknas
E. Svenska; språk och kultur 1-20, 21-40, 41-60, 61-80 p
Underlag distribuerat mindre än en vecka innan mötet.
Styrelsen ger ordförande deleagation att fatta beslut.
F. Engelska med didaktik 1-20, 21-40, 41-60 p
Underlag distribuerat mindre än en vecka innan mötet.
Styrelsen ger ordförande deleagation att fatta beslut.
G. Frankska för lärare 1-20, 21-40, 41-60 p
Underlag distribuerat mindre än en vecka innan mötet.
Styrelsen ger ordförande deleagation att fatta beslut.
(Kursplaner i tidigare Lärarutbildningen)

§8

§9

Kursplan i utbildningsvetenskap 21-40 p
Styrelsen beslutar att bordlägga till nästa möte skall först
behandlas i styrelsen för Hälsa och samhälle.
(Övriga kursplaner)
a. Datornätverk och webbaserad lärande för uppdragsutbildning
10 p.
Styrelsen beslutar att bordlägga kursplanen p.g.a kompetens
saknas och svenskan bör ses över.
b. Att leda ungdomars lärande och utveckling 5 p.
Styrelsen beslutar att vissa ändringar görs i texten. Behandlas
på nästa möte.
(Studierektorsorganisationen kommande läsår)

§ 10

En redogörelse lämnas för den nuvarande organisationen.
Den kommer inte att vara ändamålsenlig inom den förnyade
Lärarutbildningen. En ingående diskussion förs.
Särskilt vikt läggs på följande aspekter: fysisk samhörighet,
helhetssyn på utbildningen, praktikansvarig.
Styrelsen ger ordförande i uppdrag att komma med förslag till
förändringar.
(Lokalfrågan (projektrum för studenter))

§ 11

Skrivelse från studentrepresentanterna i styrelsen föredrogs av
Alvar Englund. Material delas ut under mötet. Särskild vikt läggs
vid en fysisk samlingsplats och en fysiskt sammanhållen
Lärarutbildning, projektrum och datorsalar för lärarstudenter.
Styrelsen ställer sig bakom innehållet i skrivelsen och bör ligga
till grund för det fortsatta arbetet med lokalfrågorna.
Kopia av skrivelsen skickas till lokalansvarig och rektor.

§ 12

Bordläggs till nästa möte

(Regional samverkan)
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(RUC rapport vt 01)

§ 13

Inger Hellström lämnar en detaljerat redogörelse för aktiviteter
inom RUC (pågående och framtida). Styrelsens ledamöter fick
möjlighet att ställa frågor.
Styrelsen uttalar sitt intresse för en positiv utveckling i det
framtida arbetet.
(Sekretess inom Lärarutbildningen)

§ 14

Bordläggs till nästa möte

§ 15

Lars-Peder Alingfeldt , Inger Hellström och Ole Olsson har
deltagit i överläggningar med Varbergs kommun angående
möjlighet att förlägga delar av utbildningen till Varberg.
Kommunen kommer att svara för ökade kostnader och ställer
lokal och annan utrustning till förfogande.
En studiegrupp bör omfatta cirka femton studenter.
Fortsatta diskussioner sker när antagning av studenter är klara.
Styrelsen ser denna utveckling som positiv, speciellt om den kan
bidrag till ytterligare rekrytering av fler studenter.

§ 16

Långsiktig rekrytering till Lärarutbildningen – strategier
Bordäggs till nästa möte

§ 17

Höstens mötestider:
Onsdag den 8/8 - 01
Tisdag den 25/9 – 01
Måndag den 5/11 – 01
Måndag den 3/12 – 01

§ 18

13.00 – 17.00
09.00 – 12.30
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00

Lisbeth Ranagården och Eva Wirdheim förfrågan till styrelsen
om inrättande av lektorstjänst i samhällskunskap (genom Birgitta
Svensson).
Styrelsen beslutar att ge Ole Olsson tillsammans med
ordförande får i uppdrag att se över detta.
Skrivelse från Magnus Tideman angående specialpedagogik
inom Lärarutbildningen. Synpunkter på att det kommer att
plockas bort från utbildningen och lägges som strimmor. Magnus
Tideman anser att det borde vara en 5 poängs kurs.
Styrelsen ställer sig bakom skrivelsen från Magnus Tideman.
Problemet är redan åtgärdat inom allmänt utbildningsområde.
(se kursplan § 7 a)
Styrelsehandlingar (formaliteter)
Styrelsens ledamöter önskar styrelsehandlingar som
papperskopia.
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Kultur i skolan (kursplan)
Bordläggs till nästa möte
Forskningsfrågor
Bordläggs till nästa möte

Rapport o artikelserie
Bordläggs till nästa möte

§ 19

Frågor till nästa möte
Inga ytterligare frågor aktualiserades till nästa möte

…………………………
Pia Brandt
Sekreterare

…………………………
Lars-Peder Alingfeldt
Ordförande

…………………………
Mats Andersson
Justeringsperson

…………………………
Cecilia Anderberg
Justeringsperson
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