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Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse
020604 kl. 13.00-16.00
Lokal: K 226
Närvarande styrelseledamöter:
Gunilla Lundkvist, ordförande
Lars-Gunnar Franzén, SET
Birgitta Svensson, HUM
Arto Heikkilä, IDE
Ole Olsson, HOS
Ann-Margret Corsander, Halmstad, extern företrädare
Björn Zetterberg, Varberg, extern företrädare
Mats Andersson, studentrepresentant
Sandra Kaattari, studentrepresentant
Malin Setterberg, studentrepresentant
Övriga närvarande:
Pia Brandt, sekreterare
Marie Larsson, sekreterare
Anmält förhinder:
Mats Ingelström, Helsingborg, extern företrädare, Margareta Nilsson, studentrepresentant
_______________________________________________________________________
§1

Dagens agenda
Styrelsen godkänner dagens agenda.

§2

Val av justeringspersoner
Styrelsen utser Sandra Kaattari och Lars-Gunnar Franzén att justera dagens
protokoll.

§3

Föregående mötes protokoll
Styrelsen godkänner protokoll från styrelsemötet 020425.

§4

Uppföljning av fattade beslut från möte 020425
Tjänster: se § 11
Rapportserier: diskussion pågår
ELU-representation i anställningsutskottet: behov anses inte föreligga av ordinarie
ledamot. Man kommer vid behov att kalla in representant från ELU för hörande.
RUC-representant: se § 14.
Kanslirepresentant till valberedningen: kanslipersonalen har utsett Pia Brandt till sin
representant i valberedningen.
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Meddelanden och information
A: Ansökningar
ELU har följande ansökningar på gång:
Rådet för Högre utbildning: uppbyggnad av verksamheten i experimentverkstaden
Hjärnverket
Delegationen för regional samverkan om högre utbildning: samverkan mellan
högskolorna i Halmstad, Malmö och Kristianstad, tio kommuner och arbetsförmedlingarna i NV Skåne för att öka rekryteringsbasen för lärarutbildningarna.
Rekryteringsdelegationen:
-Matematikens didaktik
-Linehedsprojektet
-Hjärnverket
B: KPU-svenska
De tre terminer utbildningsvetenskap, som dessa studenter med utländsk bakgrund har
inlett under året, kommer för ett antal studenter att kompletteras med en treveckors
intensivkurs i svenska innan nästa terminsstart.

§6

Kursplaner
Utifrån det material som styrelsen fått att ta ställning till beslutades följande:
A. Naturvetenskap och teknik 5 p: godkännes
B. Barn och unga i behov av särskilt stöd 5 p: ämnet (utbildningsvetenskap) måste
anges, samt måste kontrolleras om även uttrycket Väl godkänd skall användas som
betyg. Delegation till ordförande att stämma av kursens syfte med Magnus Tideman.
C. Ledarskap i skolan/förskolan 5 p: godkännes
D. Komparativ kulturstudie 5 p: namnet ändras till Jämförande kulturstudier, samt
åtgärdande av stavfel i texten. Med nämnd ändring godkännes kursplanen.
E. Vetenskaplig teori och metod 5 p: godkännes
F. IT i skolan 5 p: Tydliggörande och språklig revidering. Ej godkänd – kursplanen
kommer att tas upp igen vid nästa styrelsemöte.
Allmän diskussion: Styrelsen framför önskemål om ett remissförfarande där
kursplanerna först godkänns av de ämnesansvariga. Hanteringen föreslås vara att de
fyra lärarrepresentanterna i styrelsen först får ta del av de kursplaner som berör
respektive sektions ämnesområden. De ansvarar för att ämnesansvarig godkänner
kursplanerna innan dessa föreläggs styrelsen.
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Nya kemikurser läsåret 03/04
Lars-Gunnar Franzén föredrar sitt förslag som även delas ut till ledamöterna.
Han vill förankra sina idéer inför katalogtextskrivning i höst för läsåret 03/04.
Styrelsen ser positivt på detta och Lars-Gunnar Franzén uppmanas gå vidare i sitt
arbete.

§8

Läsårsindelning för ELU 02/03
Lars-Gunnar Franzén föredrar sitt förslag som även delas ut till ledamöterna.
En diskussion följer under vilken det konstateras att det är ett stort problem för såväl
lärare som studenter att läsperioderna vid de olika sektionerna är olika långa.
Styrelsemedlemmarna enas om att denna fråga inte kan lösas vid detta sammanträde
utan utgör ett internt problem, angeläget för hela högskolan att ta upp till diskussion.

§9

Byte av inriktningsämne
Frågan om byte av inriktningsämne inom lärarutbildningen har remitterats från
Utbildningsnämnden till ELU:s styrelse. Ordförande lägger fram ett förslag, som även
delas ut till ledamöterna.
Styrelsen bifaller att förslaget skickas vidare till Utbildningsnämnden.

§ 10

Utbildningsutbud 04/05
Det finns för tillfället ingenting att ta upp i frågan.
Ordförande föreslår att utbildningsutbudet blir en stående punkt på dagordningen,
vilket styrelsen bifaller.

§ 11

Tjänster m.m.
-Birgitta Svensson redogör för valberedningens arbete med att föreslå kandidater till
ny styrelseordförande/enhetschef på ELU.
-Tre lektorat i utbildningsvetenskap är utannonserade, med 020615 som sista
ansökningsdag.
-Till den utannonserade tjänsten som praktiksamordnare har det inkommit 14
ansökningar.
-För att få en fastare struktur på ELU:s administration föreslås att ännu en tjänst som
institutionssekreterare inrättas.

§ 12

Adjungerad professor
Frågan bordlades vid förra mötet.
Tom Tiller föreslås bli tillfrågad om att bli adjungerad professor vid ELU, på
förslagsvis 20 %. Tanken är att professorn skall arbeta med att utveckla
magisterprogram, samt att ge tyngd åt ansökningar av forskningsmedel etc.
Styrelsen är positiv till att arbetet går vidare.
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Kvalitetsprogrammet
Något ytterligare arbete med ELU:s kvalitetsprogram är ännu inte påbörjat.
Styrelsen har uppmanats att med anledning av det pågående visionsarbetet ta fram de
trender, styrkor och svagheter som man upplever som relevanta för Högskolan utifrån
ELU:s perspektiv. En mängd förslag framkom och dessa kommer att sammanställas
för att överlämnas till prorektor som underlag för det fortsatta visionsarbetet.

§ 14

Utseende av RUC-representant från HiH
Valberedningen har ännu inte hunnit arbeta med detta ärende, varför inga förslag
till kandidater föreligger. Frågan kommer att tas upp på nytt. Två studenter är
intresserade av att ingå i RUC.

§ 15

Förfrågan om utökad region
Värnamo och Osby kommuner har anmält intresse för samarbete med ELU.
Styrelsen ser positivt på att ELU utökar antalet samverkanskommuner. Antalet är nu
uppe i 17.

§ 16

Mötestider hösten 2002
27 augusti, 2 oktober, 7 november och 9 december. Samtliga möten förläggs till
kl. 13.00-17.00.

§ 17

Övriga frågor
Inga övriga frågor aktualiserades.

§ 18

Frågor till nästa möte
Tillsättningen av styrelseordförande/enhetschef på ELU.

De tre närvarande studentrepresentanterna avtackas eftersom detta är deras sista ordinarie
styrelsemöte.
Ordförande avslutar mötet.
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..................................................

Marie Larsson

Gunilla Lundkvist

sekreterare

ordförande

..................................................

...................................................

Sandra Kaattari

Lars-Gunnar Franzén

justeringsperson

justeringsperson
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