HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning
Protokoll fört vid sammanträde med enheten för
Lärarutbildningens styrelse 02-03-13 kl. 13.00 – 16.00
K226
Närvarande:
Lars-Peder Alingfeldt, ordf
Ole Olsson, HOS t.om §11
Lars-Gunnar Franzén, SET
Birgitta Svensson, HUM
Mats Ingelström, Helsingborg, extern företrädare
Margareta Nilsson, stud repr
Malin Setterberg stud repr
Mats Andersson stud repr
Sandra Kattari stud repr
Pia Brandt, sekr
Gunilla Lundkvist
Frånvarande: Ann-Margret Corsander, Halmstad (extern företrädare), Björn Zetterberg (extern
företrädare), Varberg, Arto Heikkilä, IDE.
Lars-Peder Alingfeldt hälsar välkommen och speciellt till Mats Ingelström från Helsingborg och
förklarar mötet öppnat.
(Dagens agenda)

§1

Styrelsen godkänner dagens agenda, med följande tillägg:
• valberedning angående ordf. för styrelsen,
• läsperioder nästa termin,
• lista över vad en examinator skall göra.
• Följande mötestider gäller under våren: 25 april och 4 juni.
(Val av justeringsperson)

§2

Mats Andersson och Ole Olsson väljs till justeringspersoner.
(Godkännande av protokoll)

§3

Protokollet från mötet den 5/11-01, 3/12-01 och 6/2-02 godkänns.
(Uppföljning av fattade beslut vid föregående styrelsemöte)

§4

§ 8. 01 12 03 Angående ersättning för praktikresor kommer man
centralt att göra en central utredning från HSV´s sida. Utredningen
inom lärarutbildningen är avslutad och ersättning utbetald till berörda
studenter. Insatser kommer att göras så att studenter uppfattar värdet
av att göra praktik inom hela regionen. En ”Marknadsdag” kommer att
anordnas hösten 2002 med detta syfte för Lp -02.
§ 10. 01 11 05 Grundkurs i kulturpedagogik erbjuds som fristående
kurs. Försök görs också att få liknande kurs inom programmet. Kursen
kan även riktas mot yrkesverksamma lärare.
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(Meddelande och information)
§5

a) Ole Olsson informerade om Pedagogkonventet som är ett nätverk
med ansvariga inom lärarutbildningarna nationellt. Daniel Kallos,
Umeå är ordförande. Genom Pedagogkonventet har bl.a. förts dialog
med departementet om dimensionering av lärarutbildningen nationellt.
Lars-Peder Alingfeldt och Ole Olsson representerar i konventet
Högskolan i Halmstad. Rapporter från pedagogkonventet bör ske i
styrelsen.
b) Gunilla Lundqvist informerade om utredningen av lärartjänster inom
Lärarutbildningen.
Tre grupperingar av lärare diskuteras: utbildningsvetenskap, didaktiker
och själva ämnets lärare.
Beslut tagit av rektor att tjänster i utbildningsvetenskap skall inrättas på
Elu.
c) Ung Företagsamhet/Sv näringsliv har varit i kontakt med Lars-Peder
Alingfeldt och vill gärna ha igång ett samarbete t ex angående
entreprenörskap i skolan och Fou arbeten inom området.
d) Kvalitetsmöte med lärarstudenter där samtliga klassrepresentanter
var representerade har ägt rum.
Synpunkter på att lektionstimmar minskar framkommer.
Frågor kring praktik berördes.
Kommunikationen har blivit bättre (hemsidan).
e) Arbetsmarknadsdag äger rum den 10 april. Den utgör en mötesplats
mellan fältet och studenterna, främst avgångsstudenterna.
f) Samverkan med Halmstads kommun – Barn och
Ungdomsförvaltningen utvecklas.
En snart disputerad lågstadielärare bereds möjlighet att delta i
lärarutbildningens undervisning och forskning. Ambitionen från deras
sida är att vederbörande efterhand kanske kan bli verksam vid
högskolan.
Förvaltningen önskar samverka kring en högstadielärares
arbetsträning. Läraren har en god erfarenhet av externa kontakter och
kan väl passa in för att arbeta fram kontakter inom t ex praktikområdet.
g) Pernilla Nilsson arbetar med att utveckla naturvetenskapens
didaktik med hjälp av Experimentverkstaden Hjärnkontoret. Hon
kommer att lämna in en ansökan om medel till inköp av material till
verksamheten.
(Kursplaner)

§6

a) Kursplan KPU ”Skolan/förskolan som mångkulturell arena” 5p.
Kursplanen godkänns och fastställs med komplettering av
standardformulering om examination.
b) Kursplan Specialpedagogik 1-5p (Uppdrag). Kursplanen godkänns
och fastställs.
c) Kursplan KPU ”Media och It som pedagogiska redskap” 5 p.
Kursplanen godkänns och fastställs med komplettering av
standardformulering om examination.
d) Kursplan Retorik 1-20p. Namn på delkurser är: Retorikens grunder
10 p och Retorik i teori och praktik 10 p. Kursplanen godkänns och
fastställs.
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e) Kursplan Idrott o Hälsa 20p uppsatskurs/examensarbete. Styrelsen
beslutar att godkänna kursplanen på delegation under förutsättning att
metodkurs finns med och med tillägg på examinationsdelen enligt
standardformuleringen.
f) Kursplan Teknik för lärare 5p (delades ut). Styrelsen beslutar att ta
kursplanen på delegation om ändringar görs på: Förkunskaper,
behörighet – naturkunskap B alt fysik A, biologi A, kemi A. Anteckning
om kursvärdering skall föras till.
§7

(Utbildningsplan KPU)

Utbildningsplan KPU 60p (kompletterande pedagogisk utbildning).
Material delades ut.
Styrelsen beslutar att utbildningsplanen tas upp kommande möte.
§8

(Regionalt utvecklingscentra RUC-rådets presentation)

Sven Gunnarsson och Eva Halldin presenterade RUC-rådets former
och innehåll. (Material delades ut). Presentationen diskuterades.
• Det betonades vikten av att hitta en operativ verksamhet. RUC kan
även vara en mötesplats så att studenter som gått ut träffar dom
studenterna som går kvar på Högskolan (alumniverksamhet).
• Examensarbeten skall vara en brygga mellan HIH och fältet.
Hur får man RUC på allas läppar.
• Viktigt att det finns en person som är spindeln inom RUC´s
kontaktverksamhet.
• Den ekonomiska delen i verksamheten får balanseras så att man
inte stupar på den.
• Förslaget är att en person anställs som har det operativa ansvaret.
Innehållet ovan har även presenterats för RUC-fullmäktige.
Styrelsen beslutar att Lars-Peder Alingfeldt tar fram konkreta förslag
kring möjligheterna att projektanställa en ”spindel” och om möjligheterna
att finansiera denna med medel som utgör överskott i bokslut 2001. En
helhet över hur överskottet kan användas bör finnas i underlaget.
§9

(Ändrad examens inriktning gym/grund (enskild student))
Ändrad examensinriktning för en student som gått PPU 00 från
gymnasielärare till grundskollärare. Efter lång diskussion beslutade
styrelsen att han får söka in till senare del av program. Eva Wirdheim
får göra en kreditering utifrån detta.
(Skrivelse från Lgr 99 sv/so)

§ 10

Lars-Peder Alingfeldt informerade om skrivelsen från Lgr 99 sv/so
rörande kommunikation och relationer i kursen. Innehållet diskuterades
utifrån ett generellt kvalitetsperspektiv inom kurser i lärarutbildningen.
Styrelsen betonar vikten av att studenterna upplever kvalitet i sin och att
utbildning eventuella konflikter löses smidigt så fort som möjligt.
Ordförande får i uppdrag att kommunicera med berörda personer.
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§ 11

(Policy att arbeta i styrelsen för ELU)

Policydokumentet att arbeta i styrelsen för Elu diskuterades.
Mats Ingelström undrade om det finns ett lokalt styrdokument som
gäller för högskolan i stort.
Ledamöterna betonar vikten av att man inte driver frågor som rör
sektion/fältet primärt utan att man arbetar utifrån Elu´s intressen.
Styrelsen beslutar att policydokumentet och dokumentet från visions
och strategimötet skall vara en ledstjärna för arbetet inom styrelsen.
(Utbildningsutbudet 2002/2003 och 2003/2004)

§ 12

§ 13

Utbildningsutbudet för 2002/2003 och 2003/2004 diskuterades
övergripande. En inriktning för tidigare åldrar har tidigare beslutats i
styrelsen. Arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram kursplaner mm. Styrelsen
önskar återkomma till ärendet på kommande möten.
(Övriga frågor)

Förslag till valberedning.: Pga. av ändrad organisation skall val av
ordförande till styrelsen ske. För att underlätta processen kan det vara
rationellt att använda samma valberedning som tidigare vid val av
ledamöter till styrelsen. (Lisbet Ranagården, Karl-Johan Bäckström,
Eva Strandell och komplettera med Birgitta Svensson).
Styrelsen beslutar att godta förslaget om valberedning.
b) Frågan om terminsindelning: Beslut om etta tas i
utbildningsnämnden och gäller för hela högskolan.
c) Examinatorsuppgifter (material delades ut). Frågan bordläggs och
ledamöter inkommer med synpunkter
(Frågor till nästa möte)

§ 14

Inga frågor aktualiserades.

Ordförande avslutar mötet.

…………………………

…………………………

Pia Brandt
Sekreterare

Lars-Peder Alingfeldt
Ordförande

……………………………………
Mats Andersson
Justeringsperson

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

Sandra Kattarri och Birgitta Svensson var inte med på följande paragrafer:
§ 5,c Lärarutbildning – skola- näringsliv nya kontakter
§ 6 Kursplaner
§ 7 Utbildningsplan KPU
§ 9 Ändrad examensinriktning
§ 10 Skrivelsen från Lgr 99 sv/so
§ 11 Policydokument att arbeta i styrelsen
§ 12 Utbildningsutbudet 02/03 och 03/04
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