HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning

2003-04-07

Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse
030311 kl. 13.00-16.15
Lokal: S 426
Närvarande styrelseledamöter:
Gunilla Lundkvist, ELU, ordförande
Lars-Gunnar Franzén, SET
Arto Heikkilä, IDE
Ole Olsson, HOS (t.o.m. § 16)
Birgitta Svensson, HUM (t.o.m. § 16)
Thomas Bengtsson, studentrepresentant (t.o.m. § 16 forts. II)
Jesper Berglund, studentrepresentant
Fredrik Einarsson, studentrepresentant
Kristina Falk, studentrepresentant
Övriga närvarande:
Marie Larsson, sekreterare
Gun Wedding, föredragande vid § 9
Anmält förhinder:
Björn Zetterberg, Varberg, extern företrädare
Ann-Margret Corsander, Halmstad, extern företrädare
Mats Ingelström, Helsingborg, extern företrädare

§1

Dagens agenda
Styrelsen godkänner dagens agenda. Ordförande informerar om att ordningen på ärendena kommer
att kastas om eftersom några av ledamöterna måste avvika före mötets slut.

§2

Val av justeringspersoner
Styrelsen utser Thomas Bengtsson och Lars-Gunnar Franzén att justera dagens protokoll.

§3

Föregående mötes protokoll
Styrelsen godkänner protokoll från styrelsemötet 030130

§4

Uppföljning av fattade beslut från föregående möte
Inga fattade beslut att följa upp.

§6

Personalfrågor
Styrelsen har fått ta del av en lista över de lärare från olika sektioner som är knutna till ELU.
De ledamöter som tillhör någon sektion ombeds se över och komplettera sin sektions namn. Det är
viktigt att ELU har kontroll över vilka lärare som är engagerade i utbildningen.
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Organisation och ledning
Styrelsen har fått ta del av det förslag till organisationsplan för ELU , samt beslutsförslag i
anslutning till planen. Förslaget diskuteras och ordförande får i uppdrag att utveckla
organisationsplanen ytterligare.
Utifrån beslutsunderlag rörande ställföreträdande enhetschef för ELU beslutar styrelsen
att ett uppdrag som ställföreträdande enhets chef inrättas samt
att föreslå ordförande att utse Eva Wirdheim till ställföreträdande enhetschef.
I samband med diskussionen om organisationsplanen kom frågan om de olika sektionernas
examinatorer upp. Styrelsens representanter för de olika sektionerna uppmanas att till nästa
styrelsemöte sammanställa en förteckning över examinatorer vid sina respektive sektioner.
Även frågan om namnet på den nya inriktningen, som nu heter Barn och matematik /
naturkunskap, togs upp. Ordet naturkunskap ger fel associationer, eftersom det i den svenska
skolan är ett gymnasieämne. I grundskolan läser man naturorienterande ämnen. Lars-Gunnar
Franzén får i uppdrag att se över namnfrågan inför tryckning av ett rättelseblad till
utbildningskatalogen.

§ 14

Fristående kurser ht 03
Ordförande föreslår att endast två av de fyra fristående kurser som var planerade ht 2003
genomförs. Kurserna, Naturvetenskap och teknik i vår vardag samt Specialpedagogik, omfattar 5
poäng på kvartsfart och kommer att gå via lärcentra.
Styrelsen godkänner förslaget och poängterar att det är positivt att inte splittra upp verksamheten
på för många olika delar.

§ 16

Övriga frågor
Ordförande redogör för ett par frågor som aktualiserats av Utbildningsnämnden rörande den nya
inriktningen Barn och matematik/naturkunskap.
1.

Många intresserade som hör av sig har redan en förskollärar- eller fritidspedagogexamen,
vilket medför att vissa delar av deras tidigare utbildning kommer att kunna krediteras. Detta
innebär att det är väsentligt att det finns en beredskap för detta. Två alternativ som kan vara
aktuella är att det finns möjlighet att under höstterminen läsa Allmänt utbildningsområde 2140 p eller att starta med inriktningen.

2.

Många som hör av sig uppfyller inte behörighetskravet på Matematik C. En farhåga är att det
inte blir tillräckligt många behöriga sökande om detta behörighetskrav kvarstår. Å andra sidan
kan studenterna få svårt att klara utbildningen om behörighetskravet sänks till Matematik B.
Styrelsen diskuterar frågan ingående.
Styrelsen beslutar att behörighetskravet till inriktningen Barn och matematik/naturkunskap
sänks till Matematik B, med villkoret att extra resurser och utrymme tilldelas matematikundervisningen genom
att antalet undervisningstimmar i matematikkurserna utökas med två timmar per läsvecka,
samt
att delkurs fyra inom AUO 1 skall innehålla matematik. Denna delkurs skall då inte vara
möjlig att kreditera bort.
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Lp 140 p / 180-220 p – för vilka årskurser?
Gun Wedding, ELU:s praktik/VFU-samordnare, redogör för problemet med att det inte är klargjort
för vilka årskurser i grundskolan som ELU:s inriktningar/specialiseringar är anpassade, dvs var
gränsen mellan lägre och högre årskurser går. Detta leder till svårigheter inte minst då det gäller
praktikplacering av lärarstudenterna.
Gun Wedding presenterar ett förslag som styrelsen kommer att fortsätta diskutera vid nästa
styrelsemöte.

§ 6 forts.

Personalfrågor
Lektoraten i utbildningsvetenskap: de sakkunniga har nu yttrat sig. Det finns totalt två
behöriga sökande till lektoratet med inriktning didaktik. En av dessa kommer att bjudas in till
provföreläsning.
Marie Larsson blir ansvarig för enhetens administration.
Då ordförande inte räknar med att kunna arbeta heltid under vårterminen och eventuellt
kommer att vara helt sjukskriven under en period har hon planerat för vissa åtgärder för att
verksamheten ändå skall fungera tillfredsställande.
Ansvaret för RUC tas tillfälligt över av Pär Urban Fryklind, chef för Enheten för
omvärldskontakter.
Marita Gustafsson, som sedan oktober 2002 vikarierat som institutionssekreterare, föreslås få
en tillsvidareanställning.
Styrelsen godkänner förslaget.
För att ytterligare förstärka administration och studentservice föreslås att en högskolesekreterare anställs under två år. Denne kommer att få möjlighet till inskolning vid HOS
expedition under vårterminen.
Styrelsen godkänner förslaget.
Kerstin Fleischmann har sedan 1 mars 2003 ett förordnande på sex månader som administrativ
assistent. Finansieringen sker delvis genom anställningsstöd.
Under ordförandes sjukskrivning kommer Ursula Wallin att på 20 % arbeta för ELU med
sådana frågor som är relaterade till Utbildningsnämn den.

§8

Val till Utbildningsnämnden
Valberedningen har ännu inte presenterat något förslag.

§ 10

Ekonomi: bokslut 2002
Styrelsen har fått ta del av bokslutshandlingarna. I bokslutet för Grundutbildningen, anslag,
framgår att ELU under 2002 gjort ett mindre överskott.

§ 16 forts. I Övriga frågor
Kursplaner
Styrelsen har fått ta del av sammanlagt 5 stycken kursplaner. De är:
Samhällskunskap 1-20 p, gällande fr.o.m. läsåret 1998/99
Samhällskunskap 1-20 p, gällande fr.o.m. läsåret 1999/00
Samhälls kunskap 21-40 p, gällande fr.o.m. läsåret 1998/99
Samhällskunskap 21-40 p, gällande fr.o.m. läsåret 1999/00
Språk och språkinlärning 5 p
Styrelsen fastställer samtliga kursplaner. Kursplanerna i samhällskunskap fastställs under
förutsättning att de godkännes av styrelsen för Sektionen för Hälsa och Samhälle.
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§ 11

Studentbarometern
Styrelsen framför önskemål om att diskussionen om Studentbarometern, utifrån de frågeställningar
som Albert-Jan Baerveldt skickat ut, skjuts upp till nästa möte eftersom flera av ledamöterna inte
är närvarande. Marie Larsson undersöker om det är möjligt att få dispens med att lämna in
dokumentet. Går det inte kommer ledamöterna anmodas att via mail lämna in sina synpunkter.

§ 13

Breddmagister
Arbetet med breddmagis tern pågår. Ett möte för att diskutera praktiska frågor och ekonomi
relaterade till professor Tom Tillers medverkan genomförs vecka 12.

§ 15

Forskning vid ELU
Ett möte med forskningsgruppen har hållits. Mer information vid nästa möte.

§ 16 forts. II Övriga frågor
- Fredrik Einarsson ställer frågan om varför två av ELU:s datorsalar endast är öppna för Lpprogrammen. Marie Larsson undersöker och åtgärdar detta.
- Kristina Falk ställer en fråga om vad som gäller för de valbara kurserna i framför allt matematik.
Det är viktigt att inte kommande studentgrupper får samma problem. Ordförande svarar att frågan
håller på att utredas.
§ 17

Frågor till nästa möte
Meddelanden och information
Personalfrågor
Organisation och ledning
Val till Utbildningsnämnden
Studentbarometern
Utbildningsutbud 04/05

Ordförande avslutar mötet

............................................
Marie Larsson

.............................................
Gunilla Lundkvist

sekreterare

ordförande

.............................................
Thomas Bengtsson

.............................................
Lars-Gunnar Franzén

justeringsperson

justeringsperson
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