HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning

2002-05-27
Dnr: Elu 02-125

Protokoll fört vid sammanträde med
Enheten för Lärarutbildnings styrelse 02-04-25 kl. 13.00 – 16.00
Lokal: E 212
Närvarande:
Gunilla Lundkvist, ordf
Lars-Gunnar Franzén, SET
Birgitta Svensson, HUM
Arto Heikkilä, IDE
Ann-Margret Corsander, Halmstad, extern företrädare
Björn Zetterberg, Varberg, extern företrädare
Mats Ingelström, Helsingborg, extern företrädare
Mats Andersson, stud repr
Pia Brandt, sekr
Anmält förhinder: Ole Olsson (HOS), Margareta Nilsson (stud repr), Malin Setterberg (stud repr) och
Sandra Kattari (stud repr)
Gunilla Lundkvist hälsar välkommen i sin nya roll som tf chef efter det att Lars-Peder Alingfeldt sagt
upp sitt uppdrag som chef och utbildningsledare.
§1

(Dagens agenda)

Styrelsen godkänner dagens agenda med följande tillägg:
• Albert Jan Baerveldt informerar om Högskolans visions- och kvalitetsarbete
• Romolu Enmark informerar om den pågående valprocessen
• Eva Menckel informerar om konferensen ”Vänskap vinner”
• Mötestider för hösten 02
• Förfrågan från Bengt Tjellander om bidrag till resa
• Namn till anställningsutskottet
• En representant för TA-personalen bör ingå i valberedningen
• Kursplan Arbetslagsutveckling, 5 p
§2

(Val av justeringspersoner)

Mats Andersson och Birgitta Svensson väljs till justeringspersoner.
§3

(Godkännande av protokoll)

Protokollet från mötet den 13/3-02 godkänns med tillägg i § 11 att det inte finns något
lokalt styrdokument.
§4

(Uppföljning av fattade beslut vid föregående styrelsemöte)

§ 8. 01 12 03. Angående ersättning för praktikresor kommer ELU att kontakta berörda
kommuner för att höra i vilken utsträckning de har möjlighet att ersätta studenterna för
utlägg i samband med VFU och praktik. Frågan bl.a tas upp vid ett möte med praktikansvariga den 13 maj. En schemalagd ”marknadsdag” kommer att anordnas den 3
september där Lp 02 ges möjlighet att bekanta sig med regionens kommuner.
§5

(Meddelande och information)
a) Kontakt med LAN om nya uppdrag framförallt för KPU som önskar komplettera

svenska och engelska.
b) Ansökningar till Vetenskapsrådet skall vara inne den 29 april. Vi återkommer med
mer information på nästa möte
c) Återkommer på nästa möte
d) Återkommer på nästa möte
e) Återkommer på nästa möte
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§6

(Kursplaner)

a)
b)
§7

Kursplan Samhällskunskap 21-40 p. Styrelsen beslutar att bordlägga kursplanen
till nästa möte.
Kursplan i Arbetslagsutveckling 5 p. Styrelsen beslutar att godkänna kursplanen
efter ändring i texten på kursutvärdering.

(Lärartjänster i utbildningsvetenskap)
Tre lektorat i utbildningsvetenskap med inriktning mot Ledarskap och skolutveckling,
Didaktik respektive Specialpedagogik kommer att utannonseras i slutet av maj.
Processen att tillsätta lektorer är lång, varför vakanserna kommer att tillsättas med
vikarier under hösten 02. Lektoraten i utbildningsvetenskap kommer att ligga på ELU.
Styrelsen är positiv till att dessa lektorat inrättas.

§8

(Praktiksamordning - tjänst)

Det kommer att annonseras ut en tjänst som VFU- och praktiksamordnare.
Annonsen införs i Hallandsposten och sprids till våra 15 samarbetskommuner.
Styrelsen godkänner utannonseringen av tjänsten som VFU- och praktiksamordnare.
§9

(Redovisning av kvalitetsprogrammet)

Det dokument som hittills lämnats in är inte bearbetat i styrelsen. Lärarutbildningen
begärde och fick uppskov för att lämna in ett mer fullödigt dokument. Mats Ingelströms
rekommendation är att dokumentera mycket under processen kring kvalitetsarbetet.
Styrelsens önskemål är att kvalitetsprogrammet kommer som en stående punkt på
dagordningen tills arbetet är klart.
Prorektor Albert-Jan Baerveldt informerar om Högskolans visionsarbete. Delaktighet
och förankring är ett par av nyckelorden. Det är viktigt att poängtera att hela
personalen skall involveras i arbetet och att fokus skall ligga på Högskolan som helhet.
Steg ett är att i olika referensgrupper göra en omvärldsanalys där man lyfter fram
trender, styrkor och svagheter. Steg två blir att all personal medverkar vid en
workshop 21 – 22 augusti för att fortsätta arbetet. Processen kommer att kunna följas
på en webbsida. Det är viktigt med tillgänglighet även utanför skolan.
Styrelsen får i uppdrag att till nästa möte ta fram vilka styrkor och svagheter samt
trender som från lärarutbildningens perspektiv är relevanta för Högskolan i Halmstad.
§ 10

(Utbildningsplan KPU – 60 p)

Utbildningsplan för KPU, 60 p, diskuterades. Den behöver bearbetas ytterligare, varför
styrelsen beslutar att bordlägga planen.
§ 11

(Spindeln i RUC - tjänst)

Ett förslag att inrätta av tjänst för att samordna och utveckla RUC - Regionalt
utvecklingscentrum - presenterades. Det gäller halvtids projektanställning under nästa
läsår. 22
Styrelsen ställer sig mycket positiv till projektanställningen och beslutar avsätta
225.000-250.000 kr för detta ändamål.
§ 12

(Utseende av RUC representant från HiH)
RUC-fullmäktige har beslutat att Högskolans representanter i RUC-rådet bör
representera utbildningsvetenskap, didaktik samt ämneslärare/forskning. Björn
Zetterberg väckte frågan att den valberedning som arbetar med att ta fram kandidater
till styrelseordförande/enhetschef även föreslår Högskolans representanter till RUCrådet.
Ett önskemål var att ett kriterium ska vara att den som utses borde ha intresse för
fortbildning av lärare för att undvika alltför ensidig inriktning mot forskning.
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Styrelsen beslutar att valberedningen skall få i uppdrag att ta fram förslag på
representanter till RUC-rådet.
§ 13

(Utbildningsutbudet 03/04)

Under förutsättning att vi hinner ta fram ett hållbart material/underlag kommer
lärarutbildningen hösten 03 även att omfatta lägre åldrar.
Under hösten 2002 kommer diskussion om utbildningsutbudet 04/05 att starta.
§ 14

(Adjungerad professor)

Frågan om en adjungerad professor med inriktning mot ledarskap har väckts inom
RUC. Frågan bordlades vid detta möte.
§ 15

(Rapportserie)

Det pågår en diskussion inom Högskolan om gemensam rapportserie. ELU bör om
möjligt samordna sin serie med Högskolans serie.
§ 16

(Lokalerna)
Pia Brandt informerar om hur det i dagsläget ser ut med de nya lokalerna. Den nya
expeditionen kommer sannolikt att vara färdig före semestrarna och övriga lokaler är
inflyttningsklara innan höstterminen startar.

§ 17

(Övriga frågor)

a) Ewa Menckel, adjungerad professor (HOS och ELU), berättar om konferensen
”Vänskap Vinner – om mobbning och kränkande behandling i skolan” som äger
rum i augusti i Örebro. Det är ett samarrangemang mellan Arbetslivsinstitutet,
Högskolan i Halmstad och Örebro Universitet i samarbete med BRIS.
b) Rektor Romulo Enmark informerade om valprocessen med syfte att utse ny
styrelseordförande/enhetschef vid ELU. Målsättningen är att detta arbete skall
vara klart till 1/7-02. Eventuellt kan processen förlängas till 1/12-02.
Valberedningen består av Lisbeth Ranagården (HOS), sammankallande, KarlJohan Bäckström (IDE), Eva Strandell (SET) och Birgitta Svensson (HUM).
c) Styrelsen beslutar att det bör finnas med en representant för TA-personalen i
valberedningen.
d) Styrelsen beslutar att inte bevilja ansökan från Bengt Tjellander om bidrag till
USA-resa.
e) Styrelsen ställde frågan om ELU är representerat i anställningsutskottet.
Ordföranden tar reda på detta inför nästa styrelsemöte.
f) Nästa möte blir den 4 juni kl.12.00.
Ordförande avslutar mötet.

……………………………………
Pia Brandt

…………………………………….
Gunilla Lundkvist

Sekreterare

Ordförande

……………………………………
Mats Andersson

…………………………………….
Birgitta Svensson

Justeringsperson

Justeringsperson
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