HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning
Protokoll fört vid sammanträde med enheten för
Lärarutbildningens styrelse 01-08-08 kl. 13.00 – 16.00
R 4150
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
Sven Larsson anmält förhinder.

Lars-Peder Alingfeldt hälsar välkommen och förklarar mötet
öppnat.
(Dagens agenda)

§1

Styrelsen godkänner dagens agenda.
§ 12 utgår inga handlingar inkomna
§ 15 samma som § 9
§ 18 övrig fråga Cecilia Anderberg föredrar underlag för
naturvetenskap/teknik i inriktning för yngre barn.
(Val av justeringsperson)

§2

Mats Andersson, Ole Olsson väljs till justeringspersoner.
(Godkännande av protokoll)

§3

Protokollet från mötet den 5/4-01 och 8/6-01 godkänns.
(Uppföljning av fattade beslut vid föregående styrelsemöte)

§4

§ 6 protokoll från den 5/4-01 angående organisationen.
Underlag inlämnat till rektor strax innan sommaren.
§ 8 utbildningsplan nya lärarutbildningen blev inte fastställd i
utbildningsnämnden pga. att den skall tydliggöras för
lärarexamen 180 – 220p.
§ 10 protokoll den 6/6-01 angående intern organisation tas
idag den 8/8-01.
§ 14 sekretessen måste tas upp på nästa möte.
§ 11 Lokalfrågan. Diskussion pågår
§ 18 Har ej hunnits med.
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(Meddelande och information)
§5

Enligt nya lärarutbildningen skall ett särskilt organ tillsättas med
ansvar för all verksamhet. Grundutbildning, forskning och
regional samverkan.
Rektor har beslutat att nuvarande styrelsen höstterminen 01
utgör ett särskilt organ för Enheten för Lärarutbildning. Med
representanter för lärare, studenter och företrädare från fältet.
Val kommer att ske under hösten.
Elu:s organisatoriska placering. Ordförande har tillsammans
med Ursula Wallin fått uppdraget att skriva beslutsunderlag.
Enheten skall vara jämförbar med sektionerna. Rektor visar ett
stort intresse för Lärarutbildningen organisatoriska placering.
Söktrycket läsåret 01/02. 20 platser finns inom respektive
inriktning på de långa programmen. Antagning 1 och
lokalantagningen är enligt följande: Engelska 41 st, Matematik
11 st, Biologi 8 st, Samhällskunskap 42 st, Svenska 48 st och
PPU 34 st.
Två stycken lärarstudenter är anmälda för misstanke om fusk i
delkurs 3 inom religionskunskap.
(Rapport från halvårsbokslut)

§6

§7

Ekonomi på Lärarutbildningen är under kontroll. Lars-Peder
Alingfeldt anser att det är viktigt att det finns marginal i
ekonomin. Styrelsen tar del av materialet och diskutera vissa
poster. Styrelsen har inga anmärkningar. Styrelsen beslutar att
lägga halvårsbokslutet till handlingarna.
(Kursplaner nya Lärarutbildningen)

A. Allmänt utbildningsområde 1-20. 21-40, 41-60 p
Styrelsen beslutar att godkänna och fastställa kursplanen i
utbildningsvetenskap (Auo) med tillägget om utvärdering.
B. Matematik 1-20, 21-40 p
Styrelsen beslutar att fastställa kursplanen med tillägget om
utvärdering.
(Kursplaner i Religionskunskap 15 p)

§8

§9

Religionskunskap 1-15 p¨
Styrelsen beslutar att godkänna och fastställa kursplanen med
ändringen på rubriken till Religionsvetenskap.
(Kursplan kultur i skolan)
Kultur i skolan med fokus på dans 5 p
Kulturorganisationerna vill gärna samverka med högskolans.
Finansieringen är ordnat och bidrag tilldelat. Styrelsen beslutar att
godkänna och fastställa kursplanen men att dess layout ändras
efter mallen.
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(Studieledarorganisationen 01/02)

§ 10

§ 11

Den nya lärarutbildningen kräver ny intern organisation.
Lars-Peder Alingfeldt hade fått uppdraget föregående
styrelsemöte att ta fram förslag.
Underlag delas ut på mötet.
Styrelsen diskuterar ämnesansvarigas roll i lärarutbildningen. Alla
ämnesansvariga bör lämpligen arbeta efter samma villkor.
Styrelsen beslutar i enlighet med det framlagda förslaget. Vilket
bl.a. innebär att en person på minst halvtid anställs för att
samordna utbildningsdelar.
(Regional samverkan)
Andra försöket görs att starta regional samverkan (RUC) efter
en process som pågått under 1½ år. RUC blir en mötesplats för
lärarutbildningen som helhet. Lärarutbildningen skall genom
RUC ha ett ansvar bl.a. för uppdragsutbildning mot skolan.
Lärarutbildningen skall därmed ta ansvar för tjänsteinnehavaren
på UUE som ansvarar för arbetet mot skolan. Medel har äskats
hos rektorsämbetet för den ekonomiska mellanskillnaden som
krävs.
Regionalt utvecklingscentra kommer att formas dels av ett RUC
– fullmäktige dels av RUC – råd.
Styrelsen beslutar att det nu pågående arbetet med RUC och
uppdragsverksamhet mot skolområdet fullföljs enligt redovisade
planer.
(Sekretess inom Lärarutbildningen)

§ 12

Utgår men måste upp på nästa möte.
(Samverkan med Varbergs kommun))

§ 13

Inledande samtal kring ett samarbetsprojekt med Varbergs
kommun började i februari. Projektet innebär en strävan att göra
det möjligt för en grupp varbergsstudenter att då det är möjligt
följa delar av lärarutbildningen i Halmstad med hjälp av modern
informationsteknik.
Under mars var Ole Olsson (representant från UN) Lars-Peder
Alingfeldt och Inger Hellström (representant från UUE) i Varberg
för ytterligare diskussioner. Sedan har det varit ytterligare två
möten maj och juli där även en politisk representant deltog.
Varbergs kommun förklarade sig beredda att ta de extra
kostnader som uppkommer. Minsta antal studenter i gruppen är
satt till 10-15 stycken.
Terminerna som det gäller är 1, 4 och näst sista terminen.
Studenterna kommer att göra sin praktik i Varberg.
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Även delar av utbildningsvetenskapen kan komma att förläggas i
Varberg. Vi skall även verka för att göra det möjligt för
studenterna att genomföra grupparbeten och
seminarieverksamhet i Varberg. En förutsättning är att
inblandade lärare och studenter är positiva till att ingå i projektet.
Konkret kommer samverkan att utformas som ett
utvecklingsprojekt mellan ELU och CLL. (Centrum för livslångt
lärande)
Cecilia Anderberg och Birgitta Svensson ansåg att ELU:s
ledning varit dålig på att informera och att diskutera med berörda
lärare.
Från styrelsen framhålls vikten med tydlighet mot studenterna,
och att planeringsläget är under kontroll.
Styrelsen betonar att studenterna noga informeras om att de går
sin lärarutbildning i Halmstad men att projektet syftar till att
underlätta för studenter bosatta i Varbergs trakten att genomföra
sina studier på hemorten och att tillföra lärarutbildningen
kunskaper och kompetens i att bedriva distansstudier.
Styrelsen beslutar att enhetens arbete kan gå vidare med
detaljplanering och kontraktsskrivning.
(Långsiktig rekrytering till Lärarutbildningen)

§ 14

Lärosäten erbjuds att söka medel för rekrytering till högskolan.
Angeläget att öka rekryteringen även till lärarutbildningen.
Olika förslag framkommer: Upptäckarläger (5 dagar på HH),
läxhjälps projekt, lägerskola, utveckla öppet hus verksamheten,
miniföreläsningar, gymnasieelever gör labbar på HH.
Hur väcker vi intresset hos dom som inte vet om dom vill bli
lärare.
Styrelsen uttalar sig om vikten att finna lämpliga projekt och
former för rekrytering och stödjer förslagen.
L-P Alingfeldt framlägger till utbildningsnämnden att det inom
lärarutbildningen finns bra förslag för nyttjande av medel.
(Kursplan kultur i skolan)

§ 15

Se § 9.
(Forskningsfrågor )

§ 16

Ordförande redogör för det aktuella läget kring
forskningsanknytning av lärarutbildningen. De fyra prioriterade
områdena utvecklas. Ledarskap i skolan (M Milsta) är under
stabil uppbyggnad.
Nya lärare har knutits till områdena specialpedagogik (K
Jacobsson) och naturvetenskaplig didaktik (P Nilsson), projekt
kring lärarroll i förändring (L Ranagården) pågår.
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Behov finns att hitta någon som kan samordna
forskningsfrågorna inom lärarutbildningen.
Styrelsen beslutar ställa sig bakom utvecklingen av
forskningsanknytningen och förslaget om att Margareta Milsta till
del av tjänst får uppdrag att samordna och utveckla
forskningsanknytning och att hon bör vara elu:s representant i
forskningsnämnderna.

§ 17

§ 18

§ 19

(Rapport o artikelserie)
Bordläggs till nästa möte.
(Övriga frågor)
Inriktning mot naturvetenskap/teknik för yngre barn.
Cecilia Anderberg redovisar möjliga alternativ och utformningar.
Cecilia skall inkomma med skriftligt underlag.
Styrelsen diskuterar frågan och med intresse ser fram mot vidare
utformning utifrån de ambitioner styrelsen tidigare uttryckt.
Frågor till nästa möte
Inga ytterligare frågor aktualiserades till nästa möte

Ordförande avslutar mötet.

…………………………
Pia Brandt
Sekreterare

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

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

…………………………
Ole Olsson
Justeringsperson
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