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HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning

2002-09-04

Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse
020827 kl. 13.00-16.30
Lokal: K 226
Närvarande styrelseledamöter:
Gunilla Lundkvist, ordförande (dock inte närvarande vid § 9)
Lars-Gunnar Franzén, SET (ordförande vid § 9)
Birgitta Svensson, HUM
Ole Olsson, HOS
Mats Ingelström, Helsingborg, extern företrädare,
Björn Zetterberg, Varberg, extern företrädare
Thomas Bengtsson, studentrepresentant
Jesper Berglund, studentrepresentant
Fredrik Einarsson, studentrepresentant
Övriga närvarande:
Marie Larsson, sekreterare
Inger Hellström, föredragande vid § 10.
Anmält förhinder:
Arto Heikkilä, IDE, Ann-Margret Corsander, Halmstad, extern företrädare, Kristina Falk,
studentrepresentant
_______________________________________________________________________

§1

Dagens agenda
Styrelsen godkänner dagens agenda.

§2

Val av justeringspersoner
Styrelsen utser Fredrik Einarsson och Ole Olsson att justera dagens protokoll.

§3

Föregående mötes protokoll
Styrelsen godkänner protokoll från styrelsemötet 020604.

§4

Uppföljning av fattade beslut från möte 020604
Inga fattade beslut att följa upp.
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Meddelanden och information
- Nya studenter:
Till Lp-02 är 165 antagna. Cirka 150 studenter förväntas tacka ja till sina platser. Till
detta kommer även cirka 40 studenter i PPU, Praktisk pedagogisk utbildning.
- Nya lokaler:
Färdigställandet av de nya lokalerna har blivit försenat, men i dagarna kommer de
första att flytta in i sina tjänsterum. Eftersom tjänsterummen redan nu är för få
kommer en del av personalen att ha sina tjänsterum i D3 i avvaktan på en bättre
lösning.
De nya datorsalarna kommer att vara mycket väl utrustade vad gäller larm.
Studentrepresentanterna påtalar att samtliga studenter måste få information om
lokalerna.
Frågan om invigning väcks; något datum är ännu inte fastställt men invigningen är
planerad att äga rum i slutet av september, förslagsvis i samarbete med HOS.
Studenternas medverkan och engagemang är viktigt vid detta tillfälle.
- Nya tjänster:
Marianne Nyman, med mångårig erfarenhet av arbete som institutionssekreterare
inom HH, har sedan sommaren arbetat heltid med att förstärka expeditionen. Från
1 september kommer hon att arbeta halvtid.
Innevarande vecka (v. 35) kommer arbetet att inledas med att intervjua några av de
sökande till tjänsten som praktiksamordnare. Förhoppningen är att tjänsten ganska
snart kommer att vara tillsatt.
Till de tre lektoraten i Utbildningsvetenskap finns det tre disputerade sökande.
Övriga meddelanden:
Ole Olsson rapporterade kort från sitt besök på konferensen ”Vänskap vinner”, om
mobbning i skolan. Konferensen var mycket bra och forskningsområdet är viktigt och
intressant. Ole Olsson föreslår att denna konferens skall arrangeras av HH vid nästa
tillfälle (år 2004).
Ordförande får styrelsens uppdrag att ta fram ett förslag på beslut där det bland annat
finns en uppskattning av kostnaderna.
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Kursplaner
Utifrån det material som styrelsen fått att ta ställning till beslutades följande:
IT i skolan 5 p: Kursplanen godkändes inte vid förra styrelsemötet. Nu har de
efterfrågade korrigeringarna gjorts, med undantag för att nivån (1-20 poäng i
Utbildningsvetenskap) skall läggas till.
Med nämnd ändring godkännes kursplanen.
Vetenskaplig teori och metod 5 p: Birgitta Svensson påtalar att i litteraturlistan skall
antal sidor anges efter tryckår.
Efter föreslagen justering godkännes kursplanen och tidigare tagna kursplaner kring
delkursen rivs upp.
Utbildningsvetenskap (4 st kursplaner; 1-20 samt 21-40 poäng för grundskolerespektive gymnasielärare, PPU): Dessa kursplaner är tidigare tagna i styrelsen men
man har här gjort omflyttningar av delkurserna Yrkespraktik I, II och III på grund av
problem med det stora antalet studenter som under ht 02 skall ut på praktik samtidigt.
Formuleringen av examinationen ifrågasätts såtillvida att ingenting anges om
examination av praktiken. Detta är en fråga som berör fler kursplaner än dessa varför
ordförande får i uppdrag att se över formuleringen av praktikexamination.
Jesper Berglund yrkar på att det under Kursutvärdering läggs till en rad om att
utvärderingarna skall redovisas och dokumenteras.
Med nämnda justeringar godkännes kursplanen.
Allmän diskussion om litteraturlistor, vilka sällan finns med då styrelsen skall ta
ställning till kursplanerna. Ole Olsson redogör för arbetsgången på sin sektion, HOS,
där ämnes/programansvariga har delegation att fatta beslut om litteraturlistor.
Ordförande får i uppdrag att ta fram ett förslag till delegation till nästa styrelsemöte.

§7

Utbildningsutbud 04/05
Förslaget på ny inriktning mot tidigare åldrar kommer att behandlas under § 10.
I övrigt uppmanar ordföranden styrelsens ledamöter att börja fundera kring ett
tänkbart utbud. Ett förslag kommer fram på en inventering av vilka kurser som finns.
Ordförande får tillsammans med Lars-Gunnar Franzén i uppdrag att ta fram en
formulering som är lämplig att använda då ämneslärarna skall tillfrågas. Resultatet av
inventeringen redovisas vid ett senare styrelsemöte, preliminärt 7 november.

§8

Kvalitetsprogrammet
Något ytterligare arbete med ELU:s kvalitetsprogram är ännu inte påbörjat.
Ambitionen är att komma igång under hösten, eftersom frågan är viktig inte minst
med tanke på Högskoleverkets förestående granskning av Lärarutbildningen (år 2004).
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Styrelseordförande/enhetschef ELU
Vid det extra inkallade sammanträdet 020812 beslutade styrelsen att föreslå rektor att
Gunilla Lundkvist förordas som styrelseordförande/enhetschef under följande
förutsättningar:
- Att Gunilla Lundkvist i sitt arbete får stöd av ett didaktiskt/pedagogiskt råd.
- Att studentrepresentanterna får möjlighet att inhämta programföreningens,
S.K.O.L.K., synpunkter och att frågan tas upp vid nästa styrelsemöte om
programföreningen har avvikande åsikter.
Ett särskilt beslutsprotokoll finns från detta sammanträde.
Vid diskussion, med Lars-Gunnar Franzén som ordförande, under detta styrelsemöte
informerar studentrepresentanterna styrelsen om att S.K.O.L.K. tillstyrkt förslaget att
Gunilla Lundkvist förordas som styrelseordförande/enhetschef.
Styrelsen för Enheten för Lärarutbildning fattar beslutet att till rektor föreslå Gunilla
Lundkvist som styrelseordförande och tillika chef för ELU förutsatt att berörd
personal ges möjlighet att höras och att styrelsen gör bedömningen att tillräckligt
många samtycker.
Styrelsen begär hos rektor att få hjälp genom personalavdelningen att utforma
processen för hörande av personalen.

§ 10

Ny inriktning mot tidigare åldrar
Inger Hellström föredrar förslaget som även delats ut till ledamöterna. Även Ingrid
Nilsson och Pernilla Nilsson har varit med om arbetet med att ta fram dokumentet.
Inger Hellström poängterar att förslaget skall ses som en skiss att utgå ifrån inför det
fortsatta arbetet.
Styrelsen ser positivt på att arbetet går vidare, förslagsvis på så sätt att en snabbremiss
går ut. Här skall till förslaget bifogas att frågan om att redan på ett tidigt stadium
rekrytera kompetenta lärare är oerhört viktig. Remissen skall gå till de ämnesansvariga
med anknytning till ELU samt till ledamöterna i RUC-fullmäktige. Förslaget
kompletteras med eventuella synpunkter. Därefter fattar Utbildningsnämnden beslut
om huruvida inriktningen skall genomföras.
Inger Hellström uppmanas också att vid ett möte där alla på HH bjuds in föredra sitt
förslag. Även studenterna bör bjudas in vid detta tillfälle.
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Rapportserie
ELU föreslås starta en egen rapportserie för forsknings- och projektrapporter som
produceras inom ELU. Ordförande har kontaktat informationsavdelningen för att få
hjälp med att ta fram en lämplig framsida.
Styrelsen bifaller förslaget.

§ 12

Ekonomi - halvårsbokslutet
Marie Larsson går igenom bokslutet som även delats ut till ledamöterna. ELU
redovisar ett mindre underskott vilket främst beror på att personalstyrkan ökat
markant under de senaste månaderna, företrädesvis inom administrationen.
Tidigare har verksamheten varit underbemannad. Med det överskott från tidigare år
som ELU har med sig ser det ekonomiska läget ändå ljust ut, förutsatt att
årsstudieplatserna fylls enligt uppdraget.

§ 13

Arbetsformer styrelse – kansli
Vid det extra inkallade styrelsemötet 020812 lyftes frågan om möjlighet för styrelsen
att få ökad delaktighet och insyn i både ELU:s och Högskolans arbete.
Det konstateras att punkten Meddelanden och information bör täcka behovet.
Det poängterades också att samtliga i styrelsen har ett informationsansvar.

§ 14

Övriga frågor
Inga övriga frågor aktualiserades.

§ 15

Frågor till nästa möte
- HH som arrangör av mobbningskonferens 2004 – underlag för beslut tas fram.
- Kursplaner: formuleringen av praktikexamination i kursplaner, samt delegation kring
litteraturlistor

Ordförande avslutar mötet.

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

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

Marie Larsson

Gunilla Lundkvist

sekreterare

ordförande

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

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

Fredrik Einarsson

Ole Olsson

justeringsperson

justeringsperson
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