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HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för lärarutbildning, sektionsstyrelsen

PROTOKOLL 5/2009
fört vid sammanträde 2009-09-23

Datum
Tid
Plats

2009-09-23
Kl. 13.00 – 16.30
Q 436

Närvarande ledamöter

Lisbeth Ranagården, sektionschef, ordförande
Claes Ericsson, lärarrepresentant
Monika Kulhanek, T/A-representant
Patrik Mattisson, studentrepresentant
Ann-Christine Wennergren, lärarrepresentant

Övriga närvarande

Ingrid Nilsson, utbildningsledare, adjungerad
Pernilla Nilsson, § 9
Marie Larsson, sekreterare

Ej närvarande

Lisa Heuser, studentrepresentant

Ärendena togs upp i följande ordning:

§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 11, 6 forts., 7, 8, 9 forts., 13, 14

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

1

Fastställande av agendan

Föredragningslistan fastställs med tillägg av två
ärenden under § 13, Övriga frågor:
- uppflyttningsregler
- specialisering på avancerad nivå
Därtill kommer två nya kursplaner, Förskoleålderns
matematik och naturvetenskap 1-30 hp samt Specialpedagogik 1-30 hp, som läggs till under § 9,
Kursplaner.

2

Val av justeringsperson

Claes Ericsson och Monika Kulhanek väljs till mötets
justeringspersoner.

3

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll föreligger och läggs till
handlingarna.

4

Fattade beslut

- Ingrid Nilsson, utbildningsledare, föreslås
adjungeras till styrelsen. Styrelsen bifaller detta.
- Lisbeth Ranagården har på delegation beslutat
godkänna kursplaner enligt den lista som sänts ut.
- Inom administrationen har ett par tjänster tillfälligt
utökats pga Pia Brandts sjukskrivning: Kerstin
Fleischmann från 60 till 75% och Ulla Palmqvist från
60 till 80%.
- Pernilla Nilsson tar över efter Eva Wirdheim som
internationaliseringsansvarig.

5

Meddelanden och information

Lisbeth Ranagården:
- MBL-information hölls 090918. De fackliga
representanterna hade inga yrkanden.
- Ingrid Nilsson presenterar statistik över höstens
intag. Det är en ökning med 48 studenter jämfört med
2008. För närvarande visar prognosen för resten av
2009 på ett lägre antal studenter än beräknat, vilket
verkar märkligt med tanke på den ovan nämnda
ökningen. Utredning pågår.
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Ärende

Beslut eller åtgärd

5

Meddelanden och information, forts.

- sista ansökningsdag för de fem lektorat i utbildningsvetenskap som utlysts är 30 september. Behov finns
också av en SO-didaktiker – frågan tas upp till
diskussion vid nästa möte.
- § 6 vid förra mötet, utbildningsutbudet 2010/2011: vi
räknar med att starta inriktningen ”Språkskap” vt 11
- Ingrid Nilsson och Lisbeth Ranagården rapporterar
från Lärarutbildningskonventet, där företrädare för
landets alla lärarutbildningar möts 1-2 gånger per
termin:
- det är oklart när propositionen om ny lärarutbildning
kan väntas; december 09 eller februari 10 var de
alternativ som diskuterades vid konventet. De flesta
andra lärarutbildningar arbetar med att planera för ny
lärarutbildning. På LUT är detta Lärarutbildningsnämndens (LN) ansvar. Lisbeth Ranagården tar upp
frågan med LUT:s ledningsgrupp och återkommer till
den vid nästa möte.

6

Information från Rådet för lika villkor

Vid nästa rådsmöte kommer Ingrid Nilsson att ta upp
en fråga som LN bett henne ställa: hur kvalitetssäkras
arbetet med dyslexiutredningar vid Högskolan?

7

Val av vice ordförande

I samband med att ny sektionsstyrelse har utsetts skall
den föreslå kandidat till vice ordförande, som sedan
utses av rektor. Styrelsen föreslår rektor att Claes
Ericsson utses till vice ordförande i styrelsen för
Sektionen för lärarutbildning.

8

Utbildningsutbudet 2010/2011

AU 90 ges inte till ht 2010, i övrigt samma utbud som
innevarande läsår. VFU-handledarkursen föreslås ges
en gång per år och inte, som nu, två. Lisbeth
Ranagården undersöker hur behovet ser ut, och Ewa
Wictor får i uppdrag att utveckla kursen, i samarbete
med en disputerad lärare.

9

Kursplaner:
- BMaNo för lärare (1-30 hp)
- BMaNo i förskolan (1-30 hp)
- Naturvetenskap, människa och miljö (1-30
hp)
- Språk, kommunikation, lek och lärande för
undervisningsomr förskola, förskoleklass och
fritidshem 31-60 hp
samt två tillägg:
- Förskoleålderns matematik och naturvetenskap 1-30 hp
- Specialpedagogik 1-30 hp

- BMaNo för lärare (1-30 hp): Pernilla Nilsson
föredrar. Beslut: Styrelsen beslutar ge Lisbeth
Ranagården i uppdrag att på delegation godkänna
kursplanen.
- BMaNo i förskolan (1-30 hp): Pernilla Nilsson
föredrar. Beslut: Styrelsen beslutar ge Lisbeth
Ranagården i uppdrag att på delegation godkänna
kursplanen.
- Naturvetenskap, människa och miljö (1-30 hp):
Pernilla Nilsson föredrar. Beslut: Styrelsen beslutar
ge Lisbeth Ranagården i uppdrag att på delegation
godkänna kursplanen.
- Språk, kommunikation, lek och lärande för
undervisningsomr förskola, förskoleklass och
fritidshem 31-60 hp: Ingrid Nilsson föredrar. Beslut:
Styrelsen beslutar ge Lisbeth Ranagården i uppdrag att
på delegation godkänna kursplanen.
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9

Kursplaner, forts.

- Förskoleålderns matematik och naturvetenskap (1-30
hp): Pernilla Nilsson föredrar. Beslut: Styrelsen
beslutar ge Lisbeth Ranagården i uppdrag att på
delegation godkänna kursplanen. Kursens namn måste
ändras så att det stämmer med utbildningsplanen för
”Språkom”, till Matematikutveckling och barns
naturvetenskapliga lärande.
-Specialpedagogik (1-30 hp): Ann-Christine
Wennergren föredrar. Detta är ett försök med en kurs
helt utan delkursindelningar. Lisbeth Ranagården
undersöker med Utbildningsnämnden (UN) så att detta
inte strider mot Högskolans bestämmelser.
Beslut: Styrelsen beslutar ge Lisbeth Ranagården i
uppdrag att på delegation godkänna kursplanen.

10

Rutiner kring kursplanearbetet

Ärendet flyttas till nästa möte

11

Förslag till rutiner vid tentamen/omtentamen

Det behövs riktlinjer som hjälp till lärarna angående
tentamens- och omtentamensrutiner. Framför allt
gäller det andra former än salstentor, där det redan
finns lokala bestämmelser vid Högskolan. Lisbeth
Ranagården tar med sig frågan till UN om det bör
finnas ett centralt regelverk också för annat än
salstentor. Hon kommer också att skriva ett förslag till
nästa styrelsemöte angående vilka regler som
rekommenderas.

12

Inriktningar mot yngre åldrar – skillnader och
likheter

Ärendet flyttas till nästa möte

13

Övriga frågor

- uppflyttningsregler: de regler som finns på LUT:s
hemsida stämmer inte med de som finns i utbildningsplanen. Ingrid Nilsson och Lisbeth Ranagården ser
över, och frågan tas upp på nästa möte
- specialisering på avancerad nivå: studenterna i
BMaNo och Lekridh som startade 2007 kan från ht
2010 läsa på avancerad nivå. AU 61-90 finns, men det
behövs ytterligare en kurs, och förslaget är
specialpedagogik. Beslut: styrelsen bifaller förslaget

14

Frågor till nästa möte

- SO-didaktiker
- planering för ny lärarutbildning
- rutiner kring kursplanearbetet
- inriktningar mot yngre åldrar – skillnader och
likheter
- uppflyttningsregler

Vid protokollet

…………………………………….

…………………………………….

Marie Larsson, sekreterare

Claes Ericsson, justeringsperson

…………………………………….

………………………………………

Lisbeth Ranagården, ordförande

Monika Kulhanek, justeringsperson

