HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning
Protokoll fört vid sammanträde med enheten för
Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 – 17.00
RBU_Torpet Heberg
Närvarande:
Lars-Peder Alingfeldt, ordf
Mats Andersson, stud repr
Alvar Englund, stud repr
Pernilla Holmén stud repr
Margareta Schön stud repr
Ole Olsson
Eva Strandell
Birgitta Svensson
Björn Zetterberg
Pia Brandt, sekr
Cecilia Anderberg
Sven Larsson och Ann-Margret Corsander anmält förhinder.

Lars-Peder Alingfeldt hälsar välkommen och förklarar mötet
öppnat. Lars-Peder hälsar Björn Zetterberg välkommen till ELU.S
styrelse som ny ledamot efter Gerhard Eriksson.
(Dagens agenda)

§1

Styrelsen godkänner dagens agenda. Med tillägg av
följande ärende:
arbetsmarknadsdag (M Schön),
ämnesansvar i samhällskunskap (O Olsson),
utvecklingspengar (LUK) (B Svensson),
examensarbete i Lärarutbildningen (P Holmén),
marknadsföring av Lärarutbildningen (B Svensson)
(Val av justeringsperson)

§2

Margareta Schön och Eva Strandell väljs till
justeringspersoner.
(Godkännande av protokoll)

§3

Protokollet från mötet den 6/12-00 godkänds.
(Uppföljning av fattade beslut vid föregående styrelsemöte)

§4

§ 13 Information skall ut till personal inom ELU
angående att det i möjligaste mån skall vara
schemafritt onsdagar 15.00 – 17.00 för externa
föreläsningar etc.
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§ 22 Reklamfoldrar är under framtagning kansliet och
informationsavdelning samarbetar.
§ 26 Tre förslag till forskningsanknytning har tagits
fram under visionsdagarna 5-6/2-01.

§5

(Meddelande och information)
Den 7/3-01 kommer uppföljning av konferensen
”Forskningen i skolan – skolan i forskningen” att ske på
Högskolan i Halmstad.
Under HSS konferensen den 9/5-01 kommer ett
seminarium att äga rum ”Lärarutbildningen i skolan –
skolan i Lärarutbildningen” med koppling till attraktiv
skola.
”Kulturbiennal kommer att äga rum den 9-11/5-01.
Lärarutbildningen är medarrangör. Studenter får
möjlighet att delta till ett subventionerat pris. Ett antal
skall tillfrågas om de vill ställa upp som värdar.
Den 7-8/5 01 kommer en nationell nätverks konferens
att arrangeras vid Högskolan i Halmstad. Regional
samverkan mellan Lärarutbildningen och kommunerna
kommer att vara i fokus.
Nationella seminarium om nya Lärarutbildningens
forskningsanknytning äger rum under mars månad.
Birgitta Svensson meddelar att hon kommer att närvara
vid konferens i Stockholm med lärare som undervisar i
ämnet svenska inom Lärarutbildningen.
Ewa Wirdheim o Pia Brandt kommer att delta i nationell
praktikkonferens i Jönköping den 22 mars.
(Budget Lu)

§6

Förslag till budget utdelat vid föregående möte
behandlas.
Styrelsen ledamöter uppmanas att lämna in eventuella
synpunkter till Lars-Peder Alingfeldt senast fredag den
16/2-01 kl.12.00. Styrelsen ger ordförande I uppdrag
att därefter att fatta ett beslut percasulum. (budget
förslaget baseras på ett underlag omfattande 11 milj.
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Som senare har reviderats av utbildningsnämnden till
ca. 10.7 milj.)
(Redovisning av utrustning)

§7

Pia Brandt lämnar redovisning för var utrustningen är
placerad. Studenterna önskar en djupare redovisning av
vissa delar. Skriftlig dokumentation skall tas fram.
Styrelsen ställer sig bakom studenternas önskan.
Dessutom betonas att det är önskvärt även att
Lärarutbildningen får en plats i Dit nämnden.
(Kursplan Idrott o Hälsa 21-40 p)

§8

Kursplan Idrott o Hälsa 21-40 p (20 p)
Styrelsen beslutar att fastställa kursplanen med
kompletteringar gällande förkunskaper enligt formella
formuleringar.
(Skrivelse från Lgr 99 sv/so)

§ 9 Skrivelse föreligger från Lgr 99 sv/so med önskemål om
att svenskämnet skall ingå I programmet med ytterligare
10 p upp till 60 p nivå.
Styrelsen beslutar att inte tillgodose önskemålet p.g.a.
att programmet inte medger valbara alternativ.
Studenterna ges möjlighet att senare komplettera de
efterfrågande poängen.
Mats Andersson får styrelsens uppdrag att förmedla
styrelsens svar till studentgruppen.
§ 10

(Rapport från möte med rektor)

Lars-Peder Alingfeldt rapporterar från mötet med st.
rektor Bertil Svensson angående bl.a.
Lärarutbildningens organisatoriska placering.
Nuvarande rektor har gett ordförande och Ursula
Wallin uppdrag att ta fram frågor som underlag för
utredning kring organisationen.
Nya Lärarutbildningen ställer andra krav på styrelse
och organisation.
Styrelsens ledamöter diskuterar frågor kring
organisation och styrning.
§ 11

(Utvecklingsstrategi läsåret 01/02)

Utvecklingsstrategier för kommande läsår har
diskuterats under strategidagarna 5-6/2 01.
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Styrelsens ledamöter och nyckelpersoner inom
Lärarutbildningen har deltagit. Detaljer framgår av
dokumentation med dnr Lu 01-98.
Styrelsen beslutar att ställa sig bakom förslagen.
(Lärarutbildningens – forskningsanknytning – interna medel – strategi)

§ 12

Forskningsmedelsnämnden har tilldelat Enheten för
Lärarutbildning 400.000:- under 2001. Under
visionsdagarna den 5-6/2 01 diskuterades
Lärarutbildningens forskningsanknytning. Där
konstaterades att ”det råder en samstämmighet om att
det är viktigt att i ett första skedet kraftsamla
forskningsresurserna i en riktning, mot ledarskap i
förening med lärarroll i förändring”. Strävan skall ske att
inrätta en professur i ledarskap tillsammans med
Militärhögskolan. Ordförande uppmanar ledamöterna
till diskussion i frågan och poängterar vikten av att
styrelsen i enighet kan fatta beslut i frågan.
Diskussionen leder fram till att styrelsen beslutar att i
första skedet skall forskningen inrikta sig mot
ledarskap. Samt att Margaretha Milsta skall tillfrågas
om det finns intresse från hennes sida att medverka i
strategiarbetet i denna riktning. Samt att delar av
medlen kan disponeras som konkret forskning och
delar kan användas till vidare utveckling i nämnda
riktning.

§ 13

(Övriga frågor)

Arbetsmarknadsdag: Studenterna undrar över
information angående arbetsmarknadsdagen den 28
mars. En projektgrupp har ansvar för utformningen och
all information sköts genom den. Inka Hortsmann är
kontaktperson för projektgruppen. Pernilla Holmén åtar
sig att ta kontakt med Inka Hortsmann.
Ämnesansvarig i samhällskunskap: Ole Olsson
aktualisera frågan om hur ämnesansvarig utses då
flera sektioner är berörda.
Styrelsen ger ordförande I uppdrag att tillsammans
med studierektorerna ta fram förslag.
Utvecklingsmedel: Ordförande har lämnat in ett förslag
angående utvecklingsmedel till utformningen av nya
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Lärarutbildningen. Förslaget förankras hos rektor och
ekonomichef.
Styrelsen föreslår att ärendet tas upp på nästa möte.
Examensarbete: Många frågor kring examensarbete
har inkommit till SKOLK. En arbetsgrupp har arbetat
sedan förra våren med att ta fram riktlinjer. Gruppens
arbete har ännu inte gett förväntat resultat.
Styrelsen beslutar att respektive studierektor tar
kontakt med berörda studentgrupper.
Marknadsföring: På Högskolan hemsida är det svårt att
hitta information om Lärarutbildningen. Kontakt har
tagits med informationsavdelningen och förändringar är
att vänta.
(Ärende till nästa möte)

§ 14

Följande tas upp på nästa styrelsemöte:
Utvecklingsmedel (LUK)
Uppföljning av ämnesansvar och oraganisation
Utbildning av svensklärare med dyslexsi
Reklamfoldrar
Forskningsanknytning
(Avslutning)

§15

Ordföranden avslutar mötet.

…………………………
Pia Brandt
Sekreterare

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

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

…………………………
Margareta Schön
Justeringsperson
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