HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning
Protokoll fört vid sammanträde med enheten för
Lärarutbildningens styrelse 01-09-25 kl. 09.00 – 12.30
E 212
Närvarande:
Lars-Peder Alingfeldt, ordf
Sandra Kaattari, stud repr
Mats Andersson, stud repr
Malin Setterberg stud repr
Margareta Nilsson stud repr
Cecilia Anderberg
Ole Olsson
Pia Brandt, sekr
Björn Zetterberg
Ann-Margret Corsander
Sven Larsson, Birgitta Svensson och Eva Strandell anmält förhinder.

Lars-Peder Alingfeldt hälsar välkommen och förklarar mötet
öppnat. Vi hälsar de nya student representanterna välkomna till
Elu:s styrelse. De nya studenterna presenterade sig.
(Dagens agenda)

§1

Styrelsen godkänner dagens agenda. Med följande tillägg.
§ 5 lokaler, kompetensutveckling,
§ 7 utgår inga handlingar inkomna
§ 14 policydokument för styrelsearbetet, visions och
strategidagar, protokoll.
(Val av justeringsperson)

§2

Margareta Nilsson, Cecilia Anderberg väljs till
justeringspersoner.
(Godkännande av protokoll)

§3

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

§4

§ 14 Långsiktig rekrytering till Lärarutbildning. Margareta Nilsson
har deltagit i arbetet genom att ta fram underlag för ansökan via
utbildningsnämnden.
§ 11 Underlag angående regional samverkan inlämnat till rektor.
§ 13 Angåendet samarbetet med Varberg finns ett avtalsförslag
framtaget.
§ 10 Ämnesansvarigas roll i Lärarutbildningen.
Personalavdelningen gör en utredning av studierektors funktion
på högskolan.
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(Meddelande och information)
§5

a) Beslutsunderlag lämnat till rektor angående: RUC, särskilt
organ för Lärarutbildningen och ny organisation.
b) Styrelsen tar del av förteckning över personer direkt knutna till
Lärarutbildningen.
c) Pedagogkonventet Ole Olsson och Lars-Peder Alingfeldt
redogjorde för frågor som diskuterats på konventet den 23
september. Följande frågor diskuteras:
Antagningsläget i landet innebär att alla lärosäten har svårt att
fylla sina platser inom naturvetenskap och matematik.
Verksamhetsförlagd utbildning – avtalssituationen mellan
högskolan och kommunerna är ej löst.
Samrådskonferens med högskoleverket angående fördelning av
platser äger rum i november.
Styrning av lärarutbildningen – särskilt organ.
d) Ann-Marie Mäkikangas och Lars-Peder Alingfeldt har deltagit
i ITIS delegationens konferens IT – och lärarutbildning.
e) Pernilla Nilsson har deltagit i Cetis konferens. Pernilla Nilsson
tar över kontakten med Cetis efter Mikael Lindgren. Ny
fortbildning för kurser inom teknik/miljö området arbetas fram.
f) Fördelning av platser på HiH. Lärarutbildningen ansökt
omplatser för tidigare åldrar (förskola mm). 400 platser finns
idag på Lärarutbildningen.
Vi saknar prestationer i naturvetenskap och teknik.
Lärarstudenter kan vara ambassadörer för ytterligare rekrytering
ute på gymnasieskolorna.
g) Linnaeus – Palmes ansökan gjord riktad mot tredje världen.
Ansökan gäller utbytesprogram med Tanzania. Två studenter
finns för närvarande i Tanzania och skriver sitt examensarbete.
h) Lokaler planeras för Lärarutbildningen i samband med
ombyggnad av Dormers lokaler. Lars-Peder Alingfeldt visar
ritning över ombyggnadsförslagen.
i) Inger Hellström redgör för pågående kompetensutvecklings
kurser. Fältets företrädare påpekar vikten av att tillgodose
regionens behov av kompetensutveckling t.ex:
Arbetslagens metodik, metodik för att hantera elevvårds
ärenden, arbeta utan timplan (en kritisk granskning för att se vad
eleven vinner på detta), konsekvenser för skolans organisation
om individuella studieplaner genomförs.
Handledarutbildning/mentorsutbildning.
j) Cecilia Anderberg och Georgi Tchilikov åker på Lumakonferens den 26 – 28/9-01.
k) Cecilia Anderberg meddelar att ansökan angående Grimeton
projektet ligger hos Wallenbergsstiftelsen. Studenter skall vara
med och driva anläggningen. Styrelsen diskuterar möjligheterna
att distanskoncept utreds. Samverkan mellan Grimeton och
Varbergsprojektet utreds.
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(Utvecklingsprojekt)

§6

Underlag till punkterna a – d delas ut till styrelsen.
a) Skola – arbetsliv
b) Trafik
c) Matematikundervisning
d) Linehedsprojektet
Punkterna genomgicks.
Styrelsen beslutar att ställa sig bakom de nämnda projekten,
och poängtera vikten av att dessa dokumenteras.

§7

(Sekretessen i skolan)

Underlag har ej inkommit från Ove Svensson som varit tillfrågad om
han kunde hjälpa till med att skriva om underlaget.
Styrelsen beslutar att Hans Bengtsson (Hos) skall tillfrågas. Om
han har möjlighet att utreda detta skyndsamt.
(Ersättning till och från praktikplats)

§8

§9

Studenters förfrågan om reseersättning till och från praktikplats.
Frågan har varit uppe i utbildningsnämnden och beslut tagits i
utbildningsnämnden tidigare att ersättning ej utgår för studenters
resa till och från praktikplats. Utbildningsnämnden önskar att Elu:s
styrelse diskuterar frågan kring praktikplacering. Studenterna tycker
att det är orättvist att vissa får pendla flera mil medan andra slipper
att pendla. Vi arbetar med en region på 14 kommuner. Vilket
innebär långa avstånd för vissa placeringar.
Ersättningsfrågan varit upp i Elu:s styrelse tidigare där styrelsen
beslutat att ingen ersättning kan utgå.
Studenterna har inför ht 01 fått uttrycka önskemål om placering i
första, andra och tredje hand.
Lars-Peder Alingfeldt är beredd att ta en diskussion med
skolcheferna i de 14 kommunerna. Vi kommer att kolla upp hur de
gör på andra lärosäten ifråga om ersättning.
Katalogtexten bör ses över inför kommande läsår. Så att den
enhetlig och tydlig skrivning informera om att studenterna själva för
stå för eventuella kostnader som uppkommer i samband med
praktiken.
Vi bör också utreda formella hinder som vi bör ta hänsyn till.
(Studentkåren driver ersättningsfrågan juridisk)
Styrelsen är medveten om problematiken men står fast vid sitt
tidigare beslut att ersättning ej skall utgå.
(Studiegrupp i Varberg)
Ole Olsson föredrog läget angående Varbergsgruppen. En
dynamisk intern diskussion pågår i nuläget. Ett avtal mellan
högskolan och Varberg har tagits fram och kommer att
undertecknas inom kort.
Det är viktig att betona att Lärarutbildningen i huvudsak bedrivs vid
HiH och att endast delar av utbildningen då det är möjligt förläggs
till Varberg. Denna satsning kommer att bedrivas som ett projekt.
3

Styrelsen har tagit del av lägesrapporten och ser fram emot att
projektet kommer att tillföra Lärarutbildningen goda erfarenheter.
(Komplettering från grundskollärare till gymnasielärare)

§ 10

§ 11

Förfrågan från Lgr 98 ma/no angående komplettering från
grundskollärare till gymnasielärare. Material delas ut. Aktualiseras
genom att Lgr 97 snart är klar med sin utbildning.
Styrelsen diskuterar och lyfter fram följande frågor:
Bygga på med delkurser inom de kurser som genomförts.
Läsa nya Lärarutbildningen.
Praktik på gymnasieskola.
Eventuella kompletteringar stämmer inte överens med examen i
naturkunskap.
Styrelsen beslutar att ta fasta på förfrågan. Trots att frågan är
komplex bör möjligheterna utredas. Denna utredning skall omfatta
alla berörda program inom Lärarutbildningen.
(Kursplaner)
a) Morgan Gripson med ansvar för Cisco redogör för kursplanen
i Datornätverk och webbaserat lärande 10 p. Styrelsen beslutar
att godkänna och fastställa kursplanen med komplettering om
kursvärdering.
b) Inger Hellström redgör för kursplanen Att leda ungdomars
lärarande och utveckling 5 p. Styrelsen beslutar att godkänna
och fastställa kursplanen.
c) Kursplan i Idrott och Hälsa 41-60 p. Styrelsen beslutar att
fastställa kursplanen.
d) Kursplan i samhällskunskap med mediavetenskap ännu inte
framtagen. Bordläggs därför till nästa möte.
(Forskningssamarbete Arbetslivsinstitutet – HOS - ELU)

§ 12

Eva Menkel kommer att vara engagerad inom
Lärarutbildningens forskningsanknytning. Finansieringen sker
genom arbetslivsinstitutet förutom kostnader för resor och logi.
Hon kommer att till hälften arbeta för HOS och andra hälften för
ELU.
Med anledning av detta beslutar styrelsen att ansvarar för
hälften av kostnaderna som uppkommer i samband med resor
och logi.
(Utbildningsutbudet 2002/2003 och framåt)

§ 13

Bordläggs .
(Övriga frågor)

§ 14

Underlag om policy för styrelsearbete inom Elu delas ut. Det
framhålls vikten av att bära upp Lärarutbildningens kultur bland
annat innebärande att man har en helhetssyn på verksamheten
inom ELU.
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Ledamöterna uppmanas att läsa igenom underlaget till
kommande möte.
Visions och strategimöte för styrelsen föreslås genomföras i
februari 2002. Styrelsen önskar att fastlägga tidpunkten på nästa
möte.
Studentrepresentanterna påtalar vikten av en skyndsam utskrift
av Elu:s protokoll för att justering och besluts expediering skall
kunna genomföras så korrekt och effektivt som möjligt.
(Frågor till nästa möte)

§ 15

Inga nya frågor aktualiseras.

Ordförande avslutar mötet.

…………………………
Pia Brandt
Sekreterare

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

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

…………………………
Margareta Nilsson
Justeringsperson
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