HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Enheten för Lärarutbildning

2003-02-21

Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse
030130 kl. 13.00-16.15
Lokal: S 426
Närvarande styrelseledamöter:
Gunilla Lundkvist, ELU, ordförande
Lars-Gunnar Franzén, SET
Ole Olsson, HOS
Birgitta Svensson, HUM
Björn Zetterberg, Varberg, extern företrädare
Thomas Bengtsson, studentrepresentant
Jesper Berglund, studentrepresentant
Fredrik Einarsson, studentrepresentant
Kristina Falk, studentrepresentant
Övriga närvarande:
Marie Larsson, sekreterare
Anmält förhinder:
Arto Heikkilä, IDE
Ann-Margret Corsander, Halmstad, extern företrädare
Mats Ingelström, Helsingborg, extern företrädare

§1

Dagens agenda
Styrelsen godkänner dagens agenda.

§2

Val av justeringspersoner
Styrelsen utser Kristina Falk och Ole Olsson att justera dagens protokoll.

§3

Föregående mötes protokoll
Styrelsen godkänner protokoll från styrelsemötet 021209.

§4

Uppföljning av fattade beslut från föregående möte
Organisations- och ledningsfrågan hänvisas till § 6 (Personalfrågor).
Inventering av kursutbud hänvisas till § 12 (Utbildningsutbud 04/05).

§5

Meddelanden och information
Ordförande informerar om ett möte som hon varit på i Helsingborg med anledning av
Breddmagister med inriktning aktionslärande inom fältet för utbildningsvetenskap.
Utbildningen sker i samverkan med motsvarande magisterutbildningar vid Högskolan i
Kristianstad och en utbildning som Universitetet i Tromsö genomför i Helsingborg.
Utbildningen är mycket efterfrågad av de halländska skolcheferna som vidareutbildning av
lärare på fältet. Den är på kvartsfart och beräknas starta hösten 2003.
Årets Arbetsmarknadsdag blir tisdag 8 april.
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Teknik som andra inriktning: Pernilla Nilssons dokument delas ut till styrelseledamöterna.
Detta skall ses som ett underlag för fortsatta diskussioner som föreslås föras vid internatet i
Nissaström (se § 15).
Fredrik Einarsson informerar från senaste FUM-mötet. Halmstads Studentkår har ekonomiska
problem. Mer information kommer efter nästa FUM-möte.

Personalfrågor
Styrelsen har fått ta del av en sammanställning över ELU:s personal, deras anställningsformer och
arbetsuppgifter. Listan omfattar idag 18 namn. Därtill kommer ett stort antal lärare som köps in
från sektionerna i varierande grad. Ole Olsson efterlyser en lista på dessa lärare till nästa möte.
Fredrik Einarsson påtalar att det på institutionssekreterarsidan i dagsläget endast finns två tjänster
om sammanlagt 135 %. Snart försvinner 50 % därifrån.
Läget vad gäller studentservicen är med andra ord kritiskt, vilket bland annat beror på
sjukskrivningar och uppsägningar bland personalen. Ordförande informerar om att man avser lösa
problemet genom att under resten av vårterminen 2003 flytta ELU:s expedition till HOS, Hälsa
och Samhälle. Denna tidsfrist skall användas till att lära upp befintlig personal, bland annat genom
”praktik” hos andra sektioner, samt nyrekrytering där det behövs.
Vad gäller de utannonserade lektoraten i Utbildningsvetenskap beräknas bedömningen av
sakkunniga vara färdig under februari.
Ordförandes arbete med en plan över organisation och ledning har hon inte hunnit fullfölja. Hon
återkommer med detta vid nästa möte.

§7

Val till Forskningsnämnden
ELU behöver inte ha några ledamöter i Forskningsnämnden eftersom forskningsmedlen ställs
direkt till ELU:s styrelse.

§8

Val till Utbildningsnämnden
Val till Utbildningsnämnden pågår. Än så länge finns inget förslag från ELU:s sida. En
valberedning med Lisbeth Ranagården som sammankallande är tillsatt.

§ 14

Forskning vid ELU
(Flyttas hit eftersom den hör samman med de föregående ärendena.)
I propositionen om den nya lärarutbildningen står att lärarutbildningars styrelser själva skall
besluta om sina forskningsmedel. ELU har av högskolestyrelsen tilldelats 400 000 kronor för
2003. Forskningsnämnderna vill även fortsättningsvis vara med och samråda om hur medlen skall
användas. De kommer dock inte att ha någon beslutanderätt.
Styrelsen poängterar att summan, 400 000 kronor, är alldeles för liten för att det skall vara möjligt
att bygga upp en väl fungerande forskning vid ELU.
Birgitta Svensson informerar från ELU:s forskningsråds första möte. Uppslutningen var tyvärr
dålig. Till nästa möte kommer rektor att inbjudas för att klargöra gången vid beslutande av hur
forskningsmedlen får disponeras.

§9

Studentbarome tern
Styrelseledamöterna har fått ta del av Studentbarometern 2002. Från Kvalitetsgruppens
ordförande, Albert-Jan Baerveldt, har gått ut en uppmaning att samtliga sektionsstyrelser skall ta
fram ett dokument där man kommenterar resultaten i Studentbarometern, både ur egen och
högskoleövergripande synvinkel.
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Styrelsen föreslår att man har en inledande allmän diskussion under detta möte samt att man till
nästa gång inbjuder en representant från Studentkåren som går igenom Studentbarometern
tillsammans med ledamöterna.
Av Studentbarometern framgår att lärarstudenternas synpunkter på utbildningsrelaterade
frågeställningar inte skiljer sig från övriga studenters. När det gäller studentservice ser dock inte
situationen lika positiv ut. Studentrepresentanterna i ELUs styrelse påtalar dock att många av
problemen är lösta eller håller på att lösas; mycket handlar om att nå ut till alla studenter med det
budskapet.
Diskussionen under § 9 kommer tillsammans med nästa mötes diskussion att sammanställas till det
dokument som Kvalitetsgruppen begärt in.
§ 10

Ekonomi: bokslut 2002
Flyttas till nästa möte.

§ 11

Budgetunderlag 2004-2007
Om tre år beräknas ELU ha mellan 1000 och 1100 studenter som en konsekvensökning. I stället
för att satsa på att lärarutbildningen skall växa ytterligare är det väsentligt att satsa på kvalitet i
innehållet hos den utbildning som redan finns.

§ 12

Utbildningsutbud 04/05
Halva internatmötet (se § 15) kommer att ägnas åt diskussion om framtida utbildningsutbud.
Dagens inriktningar är relativt smala jämfört med fältets önskemål och en majoritet av studenterna
väljer att utbilda sig till gymnasielärare.

§ 13

Fristående kurser ht 03
Fyra stycken fempoängs fortbildningskurser för lärare är planerade, varav två ges via Lärcentra i
Halland.

§ 15

Styrelsemötet 31 mars – 1 april
Detta styrelsemöte kommer att bestå av två halvdagar med övernattning på Nissaströms kursgård.
Ena dagen kommer att ägnas åt utbildningsutbudet och den andra blir ett vanligt styrelsemöte. Mer
information kommer att sändas ut till ledamöterna.

§ 16

Övriga frågor
Kompletterande val till ELU:s styrelse kommer att ske under våren.
Bokshopen: de lärare som är knutna till ELU är dåliga på att lämna in litteraturlistor i tid.

§ 17

Frågor till nästa möte
Studentbarometern
Organisation och ledning
Fristående kurser

Ordförande avslutar mötet

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

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

sekreterare

ordförande

.............................................
Kristina Falk

.............................................
Ole Olsson

justeringsperson

justeringsperson
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