HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning
Protokoll fört vid sammanträde med enheten för
Lärarutbildningens styrelse 01-12-03 kl. 13.00 – 16.00
E 212
Närvarande:
Lars-Peder Alingfeldt, ordf
Sandra Kaattari, stud repr
Mats Andersson, stud repr
Eva Strandell
Ole Olsson
Pia Brandt, sekr
Björn Zetterberg
Gunilla Lundkvist
Sven Larsson, Birgitta Svensson, Malin Setterberg stud repr, Margareta Nilsson stud repr, AnnMargret Corsander och Cecilia Anderberg anmält förhinder.

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

§1

Styrelsen godkänner dagens agenda, med följande tillägg:
avslutning för 97:orna, psykosociala klimatet på lärarutbildningen,
respons på lärarstudenternas (LP01) praktikperiod, kostnadsteckning
för Johanna Frej.
(Val av justeringsperson)

§2

Ole Olsson, Sandra Kaattari väljs till justeringspersoner.
(Godkännande av protokoll)

§3

Protokollet från mötet den 25/9-01 bordläggs till nästa möte. (Pga.
justeringspersoner varit sjuka).

§4

Bordläggs till nästa möte. Tills protokollet är justerat.

(Uppföljning av fattade beslut vid föregående styrelsemöte)

(Meddelande och information)
§5

a) Utbildningsnämnden beslutat att tilldela elu följande
utbildningsplatser: Matematik ingång 20 platser, Biologi ingång 10
platser, samhällskunskaps ingång 30 platser, engelska ingång 30
platser, svenska ingång 30 platser. PPU 40 p, 40 platser.
Kultur i skolan 5 p ¼ 30 platser, Retorik 20 p ½ 30 platser, It i skolan 5
p ¼ 30 platser. Kurserna riktas huvudsakligen till yrkesverksamma
lärare. Under vårterminen 2002 ges Kultur i skolan som
externfinansierat kurs (för program studenter).
b) Elu fått uppdraget att genomföra kompletterande pedagogisk
utbildning för personer med utländsk bakgrund och yrkes erfarenhet
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från skolan. Arbetet pågår med att rekrytera personal (Ewa Wictor och
Anders Löfgren). Kursplan och utbildningsplan håller på att tas fram.
c) Gnosjö kommun vill inleda samarbete med lärarutbildningen.
Kommunen vill ingå i region de 13. Planerat möte äger rum under
december för mer konkret diskussion.
d) Högskolesekreterare Marie Larsson tillträder 1/1- 02. Den förste
fasta högskolesekreterare på lärarutbildningen. Eva Halldin erbjuds
förlängning fast med andra arbetsuppgifter.
e) Samverkan kommer att inledas med Halmstads kommun kring
lärare i habiliteringsfas. Det finns bl.a. en lågstadielärare som snart
disputerar inom ämnet pedagogik.
f) Lars-Peder Alingfeldt inbjuden till Höganäs kommun för
planeringsmöte med Malmö och Kristianstads lärarutbildningar. Mona
Axell utvecklingsansvarig i Höganäs kommun.
g) Byggnationen av nya lokaler påbörjat med planerad inflyttning till
sommaren.
h) Ansökningar till nätuniversitet inlämnat . Lärarutbildningen inlämnat
förslag på 6 st kurser.
i) Cecilia Anderberg lämnad skriftlig information om Marconidagarna
samt förslag till uppläggning av inriktning för tidigare åldrar(material
utdelas).
j) Pedagogkonventet i Växjö. Tyvärr kunde ingen från lärarutbildningen
delta.
(Kursplaner)

§6

§7

a) Kursplan matematikdidaktik 5 p. Styrelsen beslutar att godkänna
och fastställa kursplanen.
b) Kursplan Idrott o Hälsa 61-80 p. Styrelsen beslutar att och fastställa
kursplanen.
c) Kursplan Utbildningsvetenskap 1-20 p tidigare fastställd den 8/8 –
01. I delkurs 3 förelåg felaktig text. Styrelsen godkänner inlämnad
förslag till revidering och beslutar att tidigare godkännande datum
gäller.
(Valprocessen kring nya repr. i ELU´s styrelse)

Gunilla gav en lägesrapport när det gäller processen för val till ELUs
styrelse. Valberedningen, som består av Lisbeth Ranagården, Eva
Strandell och Karl-Johan Bäckström, lägger fram ett förslag på kandidater
till ELUs styrelse under vecka 49. Den 11-14 december genomförs valet
av personalavdelningen.
Ett process för kompletteringsval av en representant för verksamheten,
dvs. skolan, pågår också. En uppmaning att utse en kandidat har sänts
ut till RUC-fullmäktiges representanter i de kommuner i Småland och
Skåne som har gymnasieskola. Detta urval har gjorts för att bredda
fältets representation i ELUs styrelse såväl geografiskt som
erfarenhetsmässigt.
(Ersättning för resekostnader till praktikskola)

§8

Utredning pågår angående eventuell ersättning till studenter för
resekostnader till praktikskolor. Viktigt med policy för processen kring
praktikplaceringar.
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Styrelsen beslutar att studenterna anger tre önskemål inom region de 13.
Ambitionen skall vara att studenten får något av sina önskemål uppfyllda.
Styrelsen vill även att utvärdering av systemet sker löpande och
poängtera att det i katalogtexten anges att vi samverkar med en region på
13 kommuner. Styrelsen uttrycker ett önskemål att det kollas upp om
kommunerna kan delfinansiera eventuella kostnader för resor och att
avtal upprättas kring detta.

§9

(Komplettering av grundskollärare till gymnasielärare)
Förslag till kompletterande utbildning från grundskollärare till
gymnasielärare examen
föreligger. Styrelsen diskutera förslaget och finner att följande
alternativ kan tänkas.
Speciell utbildning eller att man söker in till senare del av nuvarande
gymnasielärarepraogram. För och nackdelar belyses.
Styrelsen beslutar att inte se det som en speciell utbildning med egen
utbildningsplan. Intresserade studenter söker till befintlig
gymnasielärarprogram. Där krediteringar görs och individuell
studieplan upprättas.
(Intern organisation formell ledningsgrupp)

§ 10

Styrelsen diskuterar olika förslag till intern organisation och formell
ledningsgrupp. En huvudfråga är hur ämnesansvariga kan knytas
närmare till Lärarutbildningen. Förslag läggs om att nuvarande
ledningsgrupp med samordnare för utbildning, regional samverkan
och forskningen görs tydligare och kompletteras med ytterligare en
ledningsgrupp för utbildnings delen bestående av ämnesansvariga för
ingångs inriktningarna inklusive samordnaren för utbildningsdelen.
Styrelsen beslutar att återkomma till frågan.
(Policy att arbeta i styrelsen för ELU)

§ 11

Bordläggs till nästa möte.
(Sveriges bästa fröken)

§ 12

Föreläsning av John Steinberg fråga från studenterna om
Lärarutbildningen kan gå in och subventionera. Styrelsen beslutar att
inte gå in och subventionera denna föreläsning. Eventuellt kan vi bjuda
in John Steinberg som gästföreläsare.
(Övriga frågor)

§ 14

A. Björn Zetterberg ställer frågan om vi fått respons från Lp01 och
deras praktik. Det är från studenternas sida uppskattad att tidigt i sin
utbildningen komma ut på fältet. Fältet tycker att våra studenter gör ett
bra intryck.
B. Angående 97:ornas avslutning finns nu en studentgrupp tillsatt.
Avslutning sker den 12 januari. Rektor tillfrågad om han kan medverka
vid ceremonin.
C. Angående studenten Johanna Frej lgy 98 ma som läst sitt andra
ämne kemi (21-40 och 41-60) i Göteborg. SET har betalat hennes
tågbiljett under våren. (Hon har blivit lovat att kemiämnet kan väljas på
HiH). Hon önskar ersättning för resorna under höstterminen.
Styrelsen beslutar att under dessa omständigheter betala ut ersättning.
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(billigaste färdmedel)
D. Lars-Peder Alingfeldt tar upp frågor om den psykosociala
arbetsmiljön inom Lärarutbildningen. Två orsaker föreligger främst.
Lärarstudenternas chatsida. Träffen med en klass inför deras
praktikperiod.
Styrelsen ser allvarligt på det inträffade och att vi snarast får kontakt
med de studenter som berörs.

(Frågor till nästa möte)

§ 15

Inga frågor aktualiseras.
Nytt möte den 6 februari i samband med visions och strategidagarna.
Övriga mötestider bestäms preliminärt av ordförande.

Ordförande avslutar mötet.

…………………………

…………………………

Pia Brandt
Sekreterare

Lars-Peder Alingfeldt
Ordförande

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

…………………………………….
Sandra Kattaari
Justeringsperson
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