HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning
Protokoll fört vid sammanträde med enheten för
Lärarutbildningens styrelse 01-04-05 kl. 13.00 – 16.00
R 4150 (Dormer)
Närvarande:
Lars-Peder Alingfeldt, ordf
Alvar Englund, stud repr
Margareta Nilsson stud repr
Cecilia Anderberg
Eva Strandell
Birgitta Svensson
Ann-Margret Corsander
Pia Brandt, sekr
Mats Andersson, stud repr, Sven Larsson , Ole Olsson och Pernilla Holmén stud repr anmält
förhinder.

Lars-Peder Alingfeldt hälsar välkommen och förklarar mötet
öppnat.

(Dagens agenda)

§1

Styrelsen godkänner dagens agenda.
Tillägg till övriga frågor:
Skrivelse frånBirgitta Svensson.
2 p floristik kurs (Alvar Englund).
Sektionschef SHL
(Val av justeringsperson)

§2

Alvar Englund och Margareta Nilsson väljs till
justeringspersoner.
(Godkännande av protokoll)

§3

Protokollet från mötet den 15/3-01 godkänds.
(Uppföljning av fattade beslut vid föregående styrelsemöte)

§4

§ 8 Luk – arbetet har fått beviljat 350 000:-. Förmält beslut
kommer. Men viktigt att det ej innebär övertid för berörda
personer.

(Meddelande och information)
§5

Den 28 mars ägde arbetsmarknadsdagen rum för lärarstudenter.
Styrelsen framför ett stort tack för det arbete de berörda lagt ner.
Nästa arbetsmarknadsdag blir den 10 april 2002.
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Praktikkonferens i Jönköping den 22 mars var lärarutbildningen
representerat genom Lisbeth Ranagården och Eva Wirdheim.
Höstens praktikplaceringar kommer att ske genom
platsfördelning i de 14 kommunerna.
Pedagogkonventet har arrangerat nationell seminarium
angående forskning inom Lärarutbildning. Seminariet ägde rum i
Linköping.
Vikten av att gå in i nätverk är av stor betydelse.
HSS-konferensen den 9-11/5 kommer Lärarutbildningen att
arrangera en ”bubbla” som handlar om skola, arbetsliv och
framtid.
Örkelljunga kommun var här den 4/4-01 och presenterade sin
verksamhet. Samtliga skolledare deltog och diskussion om
samverkans möjligheter ägde rum.
(Organisationen)

§6

Framtagning av underlag pågår. Följer processen inom work.
Ämnesansvar i samhällskunskap är nu klart och väl förankrat.
(Utbildning av svensklärare med dyslexi)

Birgitta Svensson presenterar ett bakgrundsmaterial.
En lång diskussion följer i styrelsen. Ledamöterna kommer fram
till att det är ett komplext problem som inte låter sig besvaras
enkelt Principiellt ser styrelsen inget hinder för att studenter med
läs och skriv svårigheter följer lärarprogrammen under
förutsättning att de klara examinationen. Styrelsen pekar på att
individuella bedömningar måste göras.
(Utbildningsplan för Lärarutbildningen)

§8

§9

En reviderad utbildningsplan för Luk delas ut. De olika delarna
gicks igenom.
Styrelse framhåller att en språklig översyn skall göras. Samt att
studierektorerna särskilt skall granska strukturplanen inför
styrelsemötet den 6/6-01.
Styrelsen beslutar att ändringar till utbildningsplanen skall mailas
in senast den 15 maj.
(Sekretess inom Lärarutbildningen)
Förslag från Högskolan i Kalmar delas ut. Ann-Margret
Corsander och Björn Zetterberg får i uppdrag att gå igenom den
för att se om vi kan använda den inom Lärarutbildningen.
Styrelsen beslutar att när utbildningen startar skall studenterna
informeras om sekretessen och även underteckna att man tagit
del av sekretessreglerna.
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(Presentation av kommande examensarbete)

§ 10

Lgr 97 ma/no, Lgy 97 ma och eng och Ppu kommer inom kort att
skriva sitt examensarbete.
Ledamöterna lämnar följande synpunkter:
Skall vara ett forskningsmaterial som skall komma skolan till del.
Att man eventuellt skall ändra formen på dokumentet så att den
blir lättare att läsa, kanske It – baserad och läggs ut på
hemsidan i kommunerna.
Att det finns in katalog över examensarbetena.
Göra den så att den lämpar sig att presentera utanför
högskolan.
Göra en vandringsutställning.
Styrelsen pekar på vikten av att lärare på fältet kan be
studenterna om hjälp med forsknings och utvecklingsarbeten i
aktuella frågor utifrån skolans behov.
(Forskningsfrågor inom Lärarutbildningen)

§ 11

Bordlagd till nästa möte.
(Rapport och artikelserie

§ 12

Bordlagd till nästa möte
(Läromedelsmässa)

§ 13

Den 20 november kommer det att arrangeras en
läromedelsmässa på högskolan i Halmstad. Föreningen
Sveriges läromedelsproducenter kommer att vara delaktiga.
Styrelsen ställer sig positiv till arrangemanget.
(Övriga frågor)

§ 14

Floristikkurs tas upp vid senare tillfälle.
Förslag till sektionschef på humniora föreligger.
Röstningsprotokoll delades ut.
Mats Johansson och Ursula Wallin kandiderade.
Styrelsen beslutar att acceptera majoritetens beslut.
Skrivelse från Birgitta Svensson angående forskning om
ledarskap .
Styrelsen beslutar att skrivelsen läggs till handlingarna.

§15

Bordlagda frågor

…………………………
Pia Brandt

…………………………
Lars-Peder Alingfeldt

Sekreterare

Ordförande

…………………………
Alvar Englund

…………………………
Margareta Nilsson

Justeringsperson

Justeringsperson
3

