HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning
Protokoll fört vid sammanträde med enheten för
Lärarutbildningens styrelse 01-11-05 kl. 13.00 – 17.00
E 212
Närvarande:
Lars-Peder Alingfeldt, ordf
Sandra Kaattari, stud repr
Mats Andersson, stud repr
Malin Setterberg stud repr
Margareta Nilsson stud repr
Eva Strandell
Ole Olsson
Pia Brandt, sekr
Björn Zetterberg
Ann-Margret Corsander
Gunilla Lundkvist
Sven Larsson, Birgitta Svensson och Cecilia Anderberg anmält förhinder.

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

§1

Styrelsen godkänner dagens agenda, med följande tillägg:
Redovisning av intresse för fortbildning av barnskötare och
förskollärare inom Halmstads kommun ( Ann-Margreth
Corsander). Frågan behandlas under § 11 och 14.
(Val av justeringsperson)

§2

Eva Strandell, Malin Setterberg väljs till justeringspersoner.

§3

Protokollet från mötet den 25/9-01 godkänns.

(Godkännande av protokoll)

(Uppföljning av fattade beslut vid föregående styrelsemöte)

§4

§ 10 Komplettering till gymnasielärare, utredning pågår.
§ 7 Sekretessen: Hans Bengtsson ännu ej tillfrågat. Lars-Peder
får uppdraget att tillfråga honom.
§ 8 Ersättning till och från praktikplats, utredning pågår.

§5

a) Högskolan skall ändra intern organisation där
lärarutbildningen berörs. Fastare förankring inåt med utbildning
och forskning, även tillgång till olika styrelser.
b) Rekrytering av högskolesekreterare är snart avslutat. Det
fanns 30 sökande till platsen. Nio intervjuer genomförd.

(Meddelande och information)
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c) En student antagen ht 00 med ingång engelska kräver
ersättning pga. hans kreditering dröjt mm. Utredning pågår.
d) Ekonomiavdelningen är involverad i utredningen om
ersättningen till och från praktikplatser. Informationen skall
tydligt markeras i utbildningskatalogen att praktikplaceringar
sker inom någon av de i regionen samverkande kommunerna.
e) Rektor beslutat att Gunilla Lundkvist skall vara ett
administrativt planeringsstöd till lärarutbildningen.
f) Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen angående praktikant
inom kansliet.
g) Vi kommer att hålla vårt första kollegium på Lärarutbildningen
den 14 november.
h) Birgitta Svensson avsäger sig sitt uppdrag i lärarutbildningens
styrelse. Hon sitter på mandat för humaniora.
i) Ekonomisk redovisning av kvartalsrapport utskickat till
styrelsen. Gicks igenom.
(Kursplaner)

§6

§7

a) Kursplan i samhällskunskap med medievetenskap 1-80 p.
Styrelsen beslutar att fastställa kursplanen.
b) Kursplan i matematikdidaktik 2, 5 p. Styrelsen beslutar att inte
godkänna och fastställa kursplanen. Kursplanen återremitteras
till Ronny Ahlström.
c) Kursplan Miljön i samhället 5 p. Styrelsen beslutar att
godkänna och fastställa kursplanen med tillägget om utvärdering
och ändring av målgrupp.
(Valprocessen kring nya repr i ELU´s styrelse)

Gunilla Lundkvist fick i uppdrag att hantera de praktiska frågorna
kring val av lärarrepresentanter och extern ledamot till Enheten för
lärarutbildnings styrelse.
En lista med lärare involverade i lärarutbildningen hade tagits
fram och beslut fattades att den skulle gå ut för kontroll till samtlig
personal på sektionerna så att ingen blivit bortglömd. När
vallängden är klar kallas till möte för att utse valberedning.
Önskvärt är att alla sektioner blir representerade i valberedningen.
När det gäller externa representanter är det aktuellt med ett
fyllnadsval. Denna representant utses av högskolestyrelsen efter
förslag av RUCs fullmäktigeförsamling.
(Formellt inrättande av Regionalt utvecklingscentra)

§8

Styrelsen har vid tidigare möten diskuterat inrättandet av ett
Regional Utvecklingscentra. Högskolestyrelsen har gett ELU´s
styrelse i uppdrag att svara för ett formellt beslut i frågan. Ett RUCfullmäktige bestående av representanter för de inom regionen
ingående kommunerna skall finnas, samt ett RUC-råd med 4-6
ledamöter samt studentrepresentanter. RUC skall vara rådgivande i
relation till ELU´s styrelse i frågor som har med den regionala
samverkan att göra.
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Styrelsen beslutar att formellt inrätta ett Regionalt Utvecklingscentra
(RUC) i anslutning till Lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad

§9

(Studiegrupp av lärarstudenter i Varberg)
Ole Olsson redogör för de kontakter som han haft med Varbergs
kommun i denna fråga. Kontraktet med Varberg är klart och
undertecknat. En arbetsgrupp är tillsatt för kartläggning och
utveckling av distanskonceptet. Ett önskemål är att det i kommande
utbildningskatalog anges att en studiegrupp för lärarstudenter är
förlagd till Varberg och att denna grupp kommer till stånd om
tillräckligt antal studenter finns i området.
Styrelsen finner det tillfredställande att utvecklingsprojektet
fortskrider i positiv riktning. Styrelsen finner det lämpligt att
katalogtexten utformas i enlighet med uttryckt önskemål.

(Komplettering av utbildningsutbudet för 2002 läsåret 2002/03)

§ 10

§ 11

Det av styrelsen tidigare beslutade utbildningsutbudet för
kommande år har lagts fram till Utbildningsnämnden. UN har
dessutom uppmanat att ytterligare utbud av kurser tas fram om
möjligheter finns.
Kompetenser och möjligheter finns att ge en kurs inom Retorik 120 p samt Kultur i skolan –kommunikation och dans 5 p.
Styrelsen beslutar att lärarutbildningen kan ge kurserna retorik 120 p samt kultur i skolan 5 p såsom fristående kurser och med en
strategi att kunna erbjuda dessa genom RUC till bl.a.
yrkesverksamma lärare.

(Breddning inom lärarutbildningen av kommande kursutbud)
Förslag finns att lärarutbildningen påbörjar en planering av en ny
inriktning Barn och naturvetenskap 40 p med en planerad start ht
–02 eller ht –03.
Styrelsen fattar beslut om att tillsätta en planeringsgrupp för detta
ändamål.
Förslag finns även angående att utveckla en inriktning med
Montessoribas.
Styrelsen beslutar att återkomma till frågan mer konkret senare
och ser det som positivt att ett intresse finns för en sådan profil.
Styrelsen uttalar också att det är ett lämpligt innehåll i ett
magisterprogram inom lärarutbildningen.
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(Intern organisation)

§ 12

Ärendet bordläggs till kommande möte
(Lokalplanering)

§ 13

Ordförande redovisar planer på tilltänkta lokaler för
lärarutbildningen i kommande renovering av Dormer. Dessa
lokaler kommer att ge lärarutbildningen en fysisk identitet. En
större yta kommer att projekteras för mötesplatser och
projektarbeten för studenter (Hjärntorget enl förslag fr BZ).
Utrymmen planeras också för IT-lab miljö och lab för
natur/teknik/miljö.
Styrelsen ser positivt på projekteringen och beslutar att en
lokalgrupp tillsätts och att ordf. får uppdrag att verkställa.

§ 14

Till Lärarutbildningen har ett flertal förfrågningar gjorts om
komplettering/vidareutbildning för barnskötare, förskollärare samt
fritidspedagoger till lärarexamen 140 p.
Ledamöterna diskuterar olika frågeställningar i anslutning till
detta. A-M Corsander redogör för ett från Halmstads kommun
insamlat material om intresset för detta slag av fortbildning. 76
personer har besvarat en enkät och visar intresse enligt följande;
20 barnskötare, 44 förskollärare och 12 fritidspedagoger önskar
att vidareutbilda sig till lärare. Olika vägar finns för att tillgodose
dessa med tidigare meriter inom undervisningsområdet.
Styrelsen konstaterar det intresse som finns och betonar vikten av
att det i §11 beslutade planeringsarbetet påbörjas och även
beaktar dessa frågeställningar.

(Kompletterande utbildning för barnskötare etc till Lärarexamen 140 p)

(Ändrade behörighetskrav inom ämnet biologi)

§ 15

Förslag föreligger om ändrad behörighet för antagning till
ingångsinriktningen biologi. SET har tidigare godkänt
ändringarna.
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget och att detta förs
vidare till utbildningsnämnden.

§16

(Visions- och strategidagar för styrelsen vt –02)

Styrelsen beslutar att visions- och strategidagar läggs den 5-6
februari 2002.
§ 17

(Policydokument att arbeta i ELU-styrelsen)

Bordlägges till nästa möte
§ 18

(Övriga frågor)

Inga övriga frågor har anmälts
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§ 19

(Frågor till nästa möte)

Intern organisation för lärarutbildningen
Policydokument att arbeta inom ELU-styrelse
Sekretessen inom lärarutbildning

Ordförande avslutar mötet.

…………………………
Pia Brandt
Sekreterare

…………………………
Eva Strandell
Justeringsperson

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

…………………………
Malin Setterberg
Justeringsperson
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